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WSTĘP
XVIII wiek przyniósł wydarzenia, które do połowy następnego stulecia doprowadziły do
zaniku feudalizmu w Europie i zastąpienia go przez kapitalizm. Towarzyszył mu powiązany
z postępem technicznym gwałtowny rozwój przemysłu, a co za tym idzie zapotrzebowanie na
surowce, w tym drewno.

Dotychczasowe formy jego pozyskania sprowadzały się do

rabunkowego wyrębu lasów, co spowodowało znaczne ograniczenie ich powierzchni, a w
konsekwencji możliwości pozyskania surowca drzewnego w wielu krajach. W rezultacie
wprowadzono w życie rozwiązania prawne, które doprowadziły do wyodrębnienia gospodarki
leśnej jako oddzielnej gałęzi gospodarki. Podobny proces nastąpił też w Prusach, w których
współistniały obok siebie lasy państwowe i prywatne. Po zaborze przez nie Pomorza
Gdańskiego władze podjęły działania mające doprowadzić sposób zarządzania lasami na jego
terenie do rozwiązań ogólnopruskich. Po kilkudziesięciu latach zmian i doskonalenia modelu
zarządzania, w pierwszej połowie XIX wieku wypracowano model gospodarowania, którego
podstawą stała się jednostka administracyjna i gospodarcza nazywana nadleśnictwem, a
składająca się z kilku mniejszych zwanych leśnictwami.
Osie, podobnie jak leżący niedaleko Przewodnik stały się siedzibami państwowej
administracji leśnej od początku jej istnienia na terenie Borów Tucholskich oraz najstarszymi
nadleśnictwami

w

ich

wschodniej

części.

Dzięki

korzystniejszemu

położeniu

komunikacyjnemu przy pierwszym rozwinęła się duża wieś będąca lokalnym ośrodkiem
administracyjnym i gospodarczym. Zadecydowało to, że nadleśnictwo w Osiu przetrwało do
dnia dzisiejszego mimo zmian politycznych, gospodarczych i zmian w lasach państwowych.
Jego dziejom jest poświęcone niniejsze opracowanie.
Chronologicznie opracowanie obejmuje okres od upadku państwa polskiego w XVIII
wieku do roku 1 stycznia 2007, czyli utworzenia Nadleśnictwa Osie w obecnym kształcie
terytorialnym. Część poświęconą czasom do roku 1772 potraktowano jako część wstępną ze
względu na brak zorganizowanego gospodarstwa leśnego oraz materiałów pozwalających
opisać gospodarkę leśną na terenie opracowania. W sposób pobieżny potraktowano też
ostatnie trzydzieści lat ze względu na ograniczenia prawne. Zasięg terytorialny opracowania
to obszar obecnego Nadleśnictwa Osie poszerzony w bardzo ograniczonym zakresie o tereny,
które nie wchodzące w jego skład obecnie, a które kiedyś były jego integralną częścią.
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Opracowanie

podzielono

na

części

odpowiadające

okresom

chronologicznym

wynikającym z ogólnej periodyzacji historii Polski. Część pierwsza to czasy przed pierwszym
rozbiorem Polski, to jest do roku 1772., część druga opisuje rozwój nadleśnictwa w latach
1772-1920, czyli pozostawania Pomorza Gdańskiego w rękach pruskich , część trzecia
przedstawia nadleśnictwo w czasach II Rzeczpospolitej, część czwarta to okres drugiej wojny
światowej 1939-1945 i w zakresie politycznym czas walki o władzę (do 1947), natomiast
część piąta obejmuje okres od

zakończenia II wojny światowej do czasów obecnych.

Jednocześnie w części drugiej, trzeciej i piątej zastosowano podrozdziały odpowiadające
najważniejszym działom funkcjonowania nadleśnictwa.
Zadaniem opracowania nie jest przedstawienie wyczerpującego kursu historii
Nadleśnictwa Osie. Należy je traktować jako zasygnalizowanie tematyki i podsumowanie
aktualnego stanu wiedzy na ten temat mogące być punktem wyjścia do dyskusji i pełnego
przedstawienia zagadnienia w przyszłości. Zebranie i opracowanie istniejących materiałów
wymaga znacznie więcej czasu, niż przewidywał projekt. Największą przeszkodą w tym
zakresie jest rozproszenie wynikające ze zmiennych kolei losu opisywanego terenu,
„…zniszczenie w wyniku działań II wojny światowej” oraz straty wynikające z klęsk
żywiołowych (pożar archiwum Nadleśnictwa Warlubie). Materiały archiwalne zawierające
informacje na temat jednostek organizacyjnych lasów państwowych, w tym dotyczące historii
Nadleśnictwa do roku 1920 można znaleźć w archiwach Gdańska i Malborka, z lat 1920-1939
w zasobach archiwów w Bydgoszczy i Torunia, z lat 1939-1951 w Archiwum Państwowym w
Gdańsku, a po roku 1951 w Archiwum Państwowym w Toruniu.1 Skorzystano też z map,
opracowań i dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym Nadleśnictwa Osie.
Wśród materiałów archiwalnych szczególne znaczenie ma zachowany do naszych czasów
„Operat urządzenia nadleśnictwa „Osie” z roku 1930. Wobec braku innej dokumentacji stał
się bezcennym źródłem wiedzy o tej jednostce administracji leśnej. Niestety nie zachowały
się podobne materiały na temat nadleśnictw Przewodnik i Warlubie, których tereny wchodzą
dziś w skład nadleśnictwa Osie. Brak informacji nie pozwala scharakteryzować ich
działalności. Ponieważ jednak, mimo wszystkich różnic, były to jednostki podobne i działały
w warunkach zbliżonych do tych, które występowały na terenie Nadleśnictwa Osie można
wyrobić sobie pogląd na ich przeszłość na podstawie opisu zjawisk występujących w tym
ostatnim.
1

L.Pomerenke, Zarys dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w świetle zachowanych archiwaliów
Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i Archiwum Państwowego w Toruniu, [w:] Biuletyn Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, nr 4/98 październik 1998, s.5-7.
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Ogólnie rzecz biorąc w opracowaniu wykorzystano tylko materiały dotyczące lasów
państwowych znajdujące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W przypadku
dalszego zgłębiania tematu, poza eksploracją archiwów gdańskiego i malborskiego,
należałoby uwzględnić poszukiwania w zespołach zawiera-jących akta administracji
wojewódzkiej i powiatowej z okresu międzywojennego oraz powojennego w Archiwum
Państwowym w Bydgoszczy.
Dużo informacji dotyczących tematu opracowania można znaleźć w wydawnictwach
polskich i niemieckich z XIX i XX wieku oraz prasie z tego okresu, rozproszonych po
bibliotekach nie tylko Pomorza. Niedogodności te znacznie niwelują możliwości jakie daje
Internet. Biblioteki cyfrowe w coraz większym stopniu udostępniają zasoby bibliotek, jednak
według stanu na dzień dzisiejszy są one wciąż na etapie początkowym publikowania bardzo
rozległych materiałów, szczególnie prasowych. Dlatego też przy pisaniu niniejszego szkicu
oparto się na opracowaniach ogólnych dotyczących historii Pomorza Gdańskiego ze
szczególnym uwzględnieniem powiatu świeckiego oraz lasów państwowych na tym terenie.
Szczególnie wiele wniosło opracowanie Józefa Brody „Historia leśnictwa w Polsce”2 oraz
„Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu” stanowiące kompendium
wiedzy o historii i teraźniejszości lasów w województwie kujawsko-pomorskim. Wiele
wniosły też informacje zawarte na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Nadleśnictwa Osie.
Informacje zawarte w wydawnictwach uzupełniono o materiały pozostające w dyspozycji
autora, a będące wynikiem poszukiwań nie związanych z tematem niniejszego opracowania.
W związku z opisanymi wyżej trudnościami założono, że w miarę zgłębiania zagadnień
i pozyskiwania nowych informacji nastąpi w przyszłości wydanie większej publikacji
poświęconej niniejszej tematyce, w której znajdą miejsce wątki pominięte w niniejszym
opracowaniu.

2

Broda J., Historia leśnictwa w Polsce, Poznań 2000.
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DO 1772 r.
Okres historyczny zastał Polskę porośniętą ogromnymi puszczami. Las nie pokrywał
jedynie: szczytów górskich, najbardziej jałowych wydm, torfowisk, teras zalewowych,
wysokich i stromych zboczy dolin rzecznych oraz niecek jeziornych. Terenem bezleśnym lub
pokrytym jedynie lasem parkowym były obszary lessowe oraz czarne ziemie kujawskie. Na
niżu wśród elementów lasotwórczych , przeważała sosna przemieszana z modrzewiem oraz
drzewami liściastymi. Na południu Polski dominowały puszcze jodłowo-bukowe z dodatkiem
modrzewia, świerka i drzew liściastych. Pojawienie się człowieka nie od razu wpłynęło na
krajobraz. W czasach, w których utrzymywał się z myślistwa i zbieractwa żył on na suchych,
wyżej położonych terenach, znajdujących się blisko wody. Zagrożeniem dla lasu były jedynie
przypadkowe pożary.
Znaczniejsze zmiany przyniósł okres rolnictwa, chociaż do wieku XIII człowiek nie
wpłynął w znaczący sposób na skład i areał lasów.3 Lasy w dawnej Polsce były terenem
łowiectwa, zbieractwa i bartnictwa. Dostarczały karmy dla inwentarza domowego, ściółki dla
bydła, mchu do gacenia domostw i obór itd. Były też miejscem pozyskiwania drewna na
potrzeby lokalne i na rynek oraz produktów drewnopochodnych (smoła, węgiel drzewny,
potaż itp.)4
Rozpoczęty w tym czasie ruch osadniczy spowodował, że szybkiemu wylesieniu uległy
Wielkopolska, Kujawy, Dolny Śląsk, oraz okolice Krakowa i Sandomierza. Pojawił się też
handel drewnem spławianym rzekami do większych ośrodków.5 Na terenach o dogodnej
komunikacji, w okolicach dużych miast proces ten dotyczył też Pomorza Gdańskiego. Bory
Tucholskie, położone dalej od głównych centrów administracyjnych i handlowych dotknął w
niewielkim stopniu. Do końca wieku XVIII głównymi produktami Borów

Tucholskich

sprzedawanymi na rynkach zewnętrznych były te, które przy ówczesnej sieci komunikacyjnej
można było wywieźć, a więc miód, wosk, potaż, smoła, bursztyn, owoce runa leśnego i inne.
Drewno na sprzedaż nie stanowiło najważniejszej gałęzi działalności. Ścinano je głównie przy

3

W. Stankowski, Rozwój środowiska fizyczno-geograficznego Polski, Warszawa 1978.s.178-179.
J.Broda, Inne formy użytkowania lasu.[w:] Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce, Warszawa 1965
s.111
5
W. Stankowski, op. cit., s.178-179.
4
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Brdzie i Wdzie i spławiano w kierunku Wisly i dalej do Bydgoszczy lub Grudziądza i
Gdańska. Im dalej od tych rzek, tym mniejszą wartości przedstawiał las.6
Nadleśnictwo Osie w kształcie nadanym mu 1 stycznia 2007 r. obejmuje tereny, które w
czasach przedrozbiorowych stanowiły północną część powiatu świeckiego i południową część
powiatu nowskiego. Część leżąca w dawnym powiecie świeckim, a pokrywająca z obrębem
Osie, była własnością królewską i wchodziła w skład starostwa świeckiego. Część, która
należała do powiatu nowskiego pokrywa się z obrębem Warlubie. Większość jego terenu
była własnością królewską i należała do starostwa nowskiego jednak samo Warlubie
wchodziło w skład należącego do biskupów włocławskich klucza komórskiego, natomiast
Bąkowo, Płochocin, Płochocinek, Udzierz stanowiły własność szlachecką. 7
Łowiectwo na grubą zwierzynę, objęte było od czasów najdawniejszych tzw. prawem
królewskim - „ius regale". Jedynie panujący miał prawo do wielkich łowów i jedynie z jego
rozkazu polowanie mogło być zorganizowane. W okresie rozdawania licznych przywilejów
feudałom świeckim i duchownym, zwłaszcza od końca XII w., panujący odstępował prawo
polowania na danym i oznaczonym terenie. W czasach późniejszych przywilej ten przeszedł
na właścicieli lasów. Polowanie było jedną z najatrakcyjniejszych rozrywek i doskonałą
zaprawą dla młodych rycerzy czy szlachciców. Mięso zwierząt zazwyczaj spożywano lub
solono czyniąc zapasy. Skóry i inne trofea wyprawiano lub sprzedawano.
Zbieractwo, tak ważne w początkach dziejów, z biegiem czasu traciło na znaczeniu. Nie
ustało jednak nigdy zupełnie. W latach nieurodzaju stanowiło sposób na uzupełnienie
zapasów paszy dla zwierząt i żywności. W czasie głodu, zapasy zmielonego ziarna
powiększano mieszając je z potłuczonymi i roztartymi żołędziami oraz bukwią lub korą
drzewną. Zawsze, bez wzglądu na urodzaj czy nieurodzaj, zbierano w lasach orzechy
laskowe, jagody leśne i grzyby Poważną pozycję w zbieractwie stanowiły rośliny lecznicze,
używane od najdawniejszych czasów w medycynie ludowej oraz rośliny farbiarskie.8
Bardzo długo najbardziej dochodowymi użytkami leśnym, były miód i wosk. Miód
wykorzystywano na różne sposoby, jednak szczególnym uznaniem darzono miody pitne. Pito
je tylko na większych uroczystościach, napojem na co dzień było piwo. Drugim równie
wysoko cenionym produktem pszczelim był wosk. Wykorzystywano go do produkcji świec,
sporządzania form odlewniczych w pracowniach garncarskich, stosowano przy bieleniu
płótna, używano w warsztatach garbarskich, szewskich, stolarskich i innych. Wosk służył
6

K. Karaszewicz, Bory Tucholskie, Warszawa-Poznań-Kraków-Lwów-Wilno-Katowice-Gdańsk 1926,s. 50.
K.Mikulski, Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku, Toruń
1994, ss.165-167 i 172-176.
7

8

Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce, Warszawa 1965, s.67-69.
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również do pieczętowania dokumentów oraz wyrobu tabliczek, na których prowadzono
obliczenia i rachunki. Na wosk zgłaszały zapotrzebowanie kościoły i klasztory, którym
panujący często udzielał przywileju pobierania daniny w postaci tzw. „kamieni" wosku (około
13 kg).
Lektura lustracji dóbr królewskich z lat 1565, 1664 i 1765 pozwala wnioskować, że
pozyskanie drewna nie leżało w centrum uwagi komisarzy królewskich, a więc nie było
działalnością dochodową. Szczególną uwagę zwracano na leśną hodowlę pszczół w specjalnie
w tym celu wydrążonych dziuplach drzew (barciach), czyli bartnictwo. Było ono dominującą
i najbardziej dochodową gałęzią gospodarki leśnej w czasach Rzeczpospolitej. Kazimierz
Karaszewicz w dziele „Bory Tucholskie” pisze, że w roku 1772 w starostwie świeckim było
20 000 barci i dalej „Kiedy w roku 1772 Prusacy przejmowali Bory Tucholskie, wynosiły
dochody z wydzierżawiania ulów drzewnych w nadleśnictwie człuchowskiem 517 talarów,
podczas gdy dochód ze sprzedaży drzewa wynosił tylko 14 talarów.9
Trudno się zatem dziwić, że efekty działalności bartników cieszyły się szczególnym
zainteresowaniem komisarzy spisowych. Lustrując w roku 1565 starostwo świeckie
stwierdzili oni „[…] od bartników do starostwa świeckiego przyległych […]Summa
mianowitego miodu na każdy rok do starostwa świeckiego przypadającego miary gdańskiej
czyni beczek 20[…].10 W roku 1664, spisując informacje o dochodach z barci starostwa
świeckiego, przy okazji opisano jego organizację : „Te się na dwoje dzielą. Pierwszy starszy
Paweł Ryszka, ktory miał pod sobą borow 34:, odpadło ich 7, zostaje 27. Z kożdego boru dają
pokow miodu, to jest po ćwiertni Chełmińskiej i rączkę o trzech sztofach, a ćwiertnia ma w
sobie sztofow 36. … Drugi Maciej Glas z Małych Śliwiczek miał pod sobą borow 29,
zniszczało 5. zostaje borow 24 Z każdego dają pokow miodu i rączkę. Z tych pokowow in
genere wszytkich nalewa się miodu, jako sam zamek przyznal, beczek 20, […] .Dają przytym
bartnicy przy każdym pokowie rączkę miodu i halbę,…”11 Na siedem lat przed zajęciem
Pomorza przez Prusaków, lustracja z roku 1765 przynosi informacje o zmianach w
organizacji bartnictwa na terenie starostwa świeckiego „Pierwsza część nazwana barć
Śliwicka daje miodu kor. 26 ½ […]. Druga część nazwana Drzycimska daje kor.201/2 […].

9

K. Karaszewicz, op.cit.,s. 51.

10
11

Lustracja województwa pomorskiego 1565, Wyd. Hoszowski Stanisław, Gdańsk 1961, s.187.
Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, red. Paczkowski
J., Toruń 1938, s. 252.
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Trzecia część nazwana Oska daje miodu kor. 10, […] Z tych barci […] kładzie się kor. 47 co
czyni złpr 940/0” 12
Bartnicy w lasach królewskich zorganizowani byli w bractwa. Na czele bractwa stał
starosta bartny, którym był szlachcic wybrany przez bractwo, a zatwierdzony przez króla.
Pełnił on rolę pośrednika między starostą królewskim a bartnikami. Jego obowiązkiem było
mianowanie niższych urzędników bractwa: podstarościego, sędziego, podsędka sądu bartnego oraz pisarza. Każdy bartnik pracował w części lasu nazywanej borem bartnym. Zazwy-czaj
obejmował on 60 barci, czyli uli. Połowę boru – 30 barci nazywano półborem, a 15 barci
„ćwierćborem”.
Działalność bartników regulowały przepisy prawa bartnego. Nie dotrwał do dnia
dzisiejszego kodeks bartniczy z terenu starostwa świeckiego. Aby wyrobić sobie opinię o jego
zapisach, można skorzystać z podobnego dokumentu zachowanego na terenie ziemi lęborsko
– bytowskiej. Prawo normujące postępowanie leśnych pszczelarzy zostało tam spisane w 1
połowie XVII w i uważa się, że było wzorowane na obowiązującym na terenie Borów
Tucholskich. Regulowało obowiązki bartników wobec zamku (starosty królew-skiego),
zasady postępowania przy pracy w lesie oraz reguły postępowania w przypadku pożaru lub
powstania szkód w lesie.13
Regulacje prawa bartnego podkreślały, że las jest własnością zamku (starostwa), a
bartnikom przysługuje tylko prawo użytkowania barci. Każdy starający się o przyjęcie do
bractwa musiał zgłosić się do starosty i złożyć przed nim oraz ławnikami przysięgę wierności,
w której zobowiązywał się, że będzie przestrzegał wszelkich praw i dbał o ich przestrzeganie
przez innych oraz unikał wyrządzania szkód, a wyrządzone lub zauważone zgłaszał. Po
złożeniu przysięgi był wpisywany do księgi. Z każdego boru zobowiązani byli oddawać
zamkowi

„[…] tytułem zwyczajnej dzierżawy 1 pokow lub ćwiartkę chełmińską miodu

dobrego, bezwodnego, niepodrabianego, tylko zupełnie naturalnego.” oraz wykonać w ciągu
roku dwanaście, a przynajmniej sześć nowych pni. Nie wolno im było ścinać i sprzedawać
drzew, nawet nie nadających się na barcie, a wszystkie czynności związane z ewentualną
zamianą boru lub jego części mogli załatwiać jedynie przed sądem, który zmianę
odnotowywał. Zakazane było chwytanie obcych rojów i przeszkadzanie im w osiedleniu się w
cudzej barci, znakowanie pni już oznaczonych, niszczenie obcych znaków oraz praca w
borze z niezaprzysiężonym pomocnikiem lub synem. Szczególnie ostre kary przewidziano za
12

Lustracja województw Prus Królewskich 1765.Tom I Województwo pomorskie. Część 3 powiaty świecki,
tucholski i człuchowski, wyd. Dygdała J., Toruń 2005, s.19
13
Z. Gloger, Encyklopedia staropolska.Ilustrowana,t.1,Warszawa 1900,s. 117-120 i 192.
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wchodzenie na cudze pnie lub kradzież miodu, bowiem ten kto tego dokonał „winien być
bezwzględnie karany szubienicą”. Równie ostro potraktowani mieli być ci, którzy widzieli
„obcego na cudzej sośnie” i to przemilczeli. Zdaniem prawodawców należało ich uważać za
złodziei i podobnie jak winowajcę bezwzględnie wydalić z bractwa. Najokrutniejszą karę
przewidywano za niszczenie pszczół „Kto swoje własne lub cudze pszczoły w barci zupełnie
zniszczy, winien bezwzględnie być oddany w ręce kata, który okręci dookoła obrabowanej
sosny jego jelita i wnętrzności, a następnie samego na niej powiesi”14
Prawo bartne określało także obowiązki bartników związane z ochroną lasu. Nale-żało do
nich zapobieganie szkodom w lesie i pożarom, w tym niedopuszczenie, aby do lasu wnoszono
„krzesiwa i topory lub ogień” i ich używano. W przypadku wybuchu pożaru mieli oni
zwoływać ludzi do gaszenia. Zaniechania w tym zakresie powodowały, że bartnicy
zobowiązani byli sami pokryć wyrządzone szkody. Raz w roku bartnicy zbierali się u starosty,
omawiali szkody powstałe w lesie i „nikogo nie szczędząc”

zgłaszali

je w sądzie.

Przemilczenie szkód lub zniszczenia rojów skutkowało traktowaniem bartnika jak zwykłego
przestępcy i niezależnie od wyroku sądu wykreśleniem z bractwa oraz uznaniem za człowieka
pozbawionego czci i krzywoprzysiężcę. Podsumowując należy zauważyć, że bartnicy pełnili
poza działalnością gospodarczą rolę służby mającej czuwać nad prawidłową eksploatacją i
zapobiegać ewentualnym szkodom w lasach królewskich.15
Ciekawy dokument związany z działalnością bartników w starostwie świeckim , a
dotyczący terenów sąsiadujących z terenem opracowania opublikował ks. Mańkowski na
łamach „Zapisków Towarzystwa Naukowego w Toruniu” w roku 1917:
“Actum in villa Łąszk in iudiciis mellificum die vigesima secunda mensie Novembris
Anno Domini millesimo septingentesimo trigesimo quarto.
Między ImciąXiędzem Walentym Kamieniewiczem proboszczem wsi Drzycimia do
starostwa świeckiego należącej a uczciwym Tomaszem Karpusem starostą barci drzycimskiej
imieniem całejże w obecności onejże stawającej in actu superius expresso na wiecach
czyniącej nemine contradicente zachodzącej stało się pewne et in re semel pro semper
postanowienie w ten niżej wyrażony sposób. Iż my cała barć chcący chwałę
Boską w kościele drzycimskim pomnażać postanowiliśmy każdego roku po sobie
następującym […] do kościoła pomienionego wosku funtów jedenaście, a in defectu wosku to
pieniędzmi onże realnie kościołowi zapłacić submitujemy się, a to ex bona mente et intentioue
14

K.Górski, Mało znany pomnik prawa bartnego pomorskiego, Rocznik Gdański, t.VII (1935), s.339-343.
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Ibidem, s.336-337.
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na pochodnie pod czas elewacyi Przenajświętszego Sakramentu w odpust każdy w tymże
kościele przypadający powinni będą z niemi naszej barci lub inszej z starostwa świeckiego
pochodzącej wychodzić towarzysze co dotrzymać et in effectu ziścić z sukcesorami naszymi
powinniśmy na co się obligujemy i zapisujemy i tym dla lepszej wiary rękami podpisujemy się
własnemi. Tomasz Karpus starosta barci tejże imieniem całej, Maciej Gackowski,Kazimierz
Goździk, Szymon Włoch i Walenty Łepek ławnicy barci tejże dzycimskiej.[…].”
W tym samym artykule ks. Mańkowski informuje, że w księgach parafialnych z końca
XVIII wieku w Osiu znalazł zapis, w myśl którego podobne zobowiązanie wobec parafii
przyjęli na siebie bartnicy w niej zamieszkali. Wg autora informacji ówczesny proboszcz
oski, ks. Staszewski, zapisał w roku 1798 lub 1799 „Zwyczaj za czasów polskich jest ten
święty, że bartnicy mający prawa swoje dają od półborku półfunta wosku, od całego boru
jeden funt. Więc kto ma dać wosku do kościoła, wypisuję imiona:.... z Osia (7), z Miedzna...
(6), z Oskiego Pieca i z Pruskiego dają wosku gratis na kościół... (l0). – Antoni Zawadziński
starosta bartnicki dał 1 funt wosku kościołowi z powinności od czasów polskich”.16
Las był w przeszłości głównym źródłem materiału do budowy domów. Jeszcze w XVIII
wieku większość domów w miastach, a na wsi w XIX była drewniana i kryta gontem, słomą
lub trzciną. Powodowało to, że często całe osiedla szły z dymem i co jakiś czas musiano je
odbudowywać, zużywając w tym celu duże ilości drewna. Duże jego ilości zużywali między
innymi przez stolarze, stelmachowie, bednarze. Było podstawowym materiałem przy budowie i konserwacji mostów, tam i grobli, budowie fortyfikacji i dróg. Na terenach o dobrej
komunikacji z miastami portowymi było też dochodowym artykułem eksportowym.
Las dostarczał też drewna na cele energetyczne. Powstanie ośrodków miejskich
stworzyło duży rynek zbytu na drewno opałowe, którego spalanie do czasu zastosowania
węgla kamiennego było głównym źródłem energii cieplnej w gospodarstwach domowych na
wsi i w mieście. Drewno opałowe wyrabiano w postaci szczap (z drewna grubego) lub
okrąglaków (z drewna cieńszego), o określonej długości. Poważne ilości drewna zużywano do
produkcji wykorzystywanego przez wiele rzemiosł węgla drzewnego. Największe i ciągłe
zapotrzebowanie na ten produkt zgłaszali liczni w całym kraju kowale, następnie hutnicy
wypalający w dymarkach rudę, wreszcie złotnicy, brązownicy i ludwisarze. Wykorzystywały
go też wędzarnie, piekarnie, warsztaty garncarskie, warzelnie soli, producenci szkła i prochu
strzelniczego itd. Najbardziej wartościowy był węgiel z dębów, buków i brzóz.

16

A.Mańkowski , Dwa dokumenty dotyczące bartnictwa w starostwach tucholskiem i świeckiem, Zapiski
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, T. 4 nr 2, (1917)ss,47-48
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Zapotrzebowanie na węgiel drzewny, smołę i potaż (popiół) przyczyniło się w znacznym
stopniu do wyniszczenia lasów liściastych.17
Dużo uwagi poświęcali komisarze królewscy w trakcie wizytacji wytwarzaniu smoły i
węgla drzewnego. W lustracji z roku 1664, odzwierciedlającej stan Pomorza po wojnach
szwedzkich, odnotowano „Jest w starostwie z świeckim piecow smolanych 10: Kasperek,
Szlachta, Zielonka, Zdroje, Rosochatka, Oski Piec, Łąski Piec, Kurdywanik, Lniański Piec i
Śliwicki. Z tych piecow płacono z każdego przed laty po fI. 120 i po dwie beczce smoły i dwie
forze węgli. Po wojnie szwedzkiej […] przez lat trzy płacono z ośmiu, co uczyniło fI. 960
Teraz kupiec Gdański. Jakub Rumelman tylko ze sześciu, to jest z Zielonki, Zdrojow, z
Szlachty, z Kasperka, z Ląskiego pieca. i śliwickiego […]”.18 W starostwie nowskim zapisano „Piece smolane. 1. Wielki, z tego płacą na rok fl. 140 , smoły beczek 3 [… ] węgli ośm
folwasow na potrzebę zamkową. 2. Mały,19 z tego ma dać na Świątki przyszłe fI. 80, 3.
Jasczerz. 4. Kotowka. Te obadwa piece pusto leżą.”20 Oceniając w trakcie wizytacji starostwa świeckiego wpływ pracujących pieców na stan lasu komisarze zauważyli „A te drugie
piece. ponieważ popustoszały po części, a z wielką też szkodą puszczy się dzieją i zmniejszenie
barci, z ktorych większy pożytek bez pustoszenia borow być może, tedy con-notowawszy one,
gdy i sam jmpan dzierzawca pozwala, aby nie były, cale i my niepotrzebne być rozumiejąc, do
decizyi krolowej jej mci odsyłamy.”21 W lustracji z 1765 na terenie będącym przedmiotem
opracowania nie odnotowano działających pieców smolarnych.
Podsumowując stwierdzić należy, że do czasów pierwszego rozbioru nie wypracowano
na terenie wschodniej części Borów Tucholskich modelu gospodarowania zasobami lasu.
Zauważyć jednak trzeba wyrażoną przez komisarzy królewskich troskę o stan lasów trzebionych przez węglarzy czy chęć ochrony lasu przed złodziejami jak to miało miejsce w graniczącym od północy z omawianym terenem starostwie osieckim „[…] wszystkie lasy do
starostwa należące od po granicznych ludzi często przez wycinanie drzewa bywają
pustoszone, przeto na pilnowanie lasów dla leśnych tęż daninę, której uczyni złpr 150
zostawujemy […]”22 . Na podkreślenie zasługuje też rola bartników, którzy może nie do

17

Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce, Warszawa 1965, s.68.
Opis królewszczyzn …, s. 252.
19
Piec Wielki to Stara Huta, Mały - Średnia Huta. K. Mikulski, op.cit.,s.166.
20
Opis królewszczyzn …, s. 98.
21
Opis królewszczyzn …, s. 252.
22
Lustracja województw Prus Królewskich 1765.Tom I Województwo pomorskie. Część 2 powiaty Tczewski,
gdański i nowski, wyd.Dygdała J., Toruń 2003, s.73.
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końca w wymiarze dziś rozumianym, ale na miarę ówczesnej rzeczywistości

pełnili

obowiązki dziś przypisane służbom ochrony lasu.

Bartnik podbierający miód.23

23

Z.Gloger, op.cit., s.122.
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1772 – 1920
5 sierpnia 1772 roku został podpisany w Petersburgu układ, na mocy którego Prusy
Królewskie znalazły się w monarchii Fryderyka II. Faktyczny zabór dzielnicy miał miejsce 13
września tegoż roku i odbył się bez oporu . Zabór powiatów świeckiego i nowskiego nastąpił
już rok wcześniej, kiedy to wojska pruskie wkroczyły na ich teren, tworząc tak zwany kordon
sanitarny. Włączone do Prus ziemie, nazwane Prusami Zachodnimi (niem. Westpreussen),
otrzymały nową administrację. Na jej czele stała Wojenno-Domenialna Kamera w
Kwidzynie. Był to kierowany przez prezydenta organ kolegialny, składający się z radców
Kamery, asesorów, referendarzy, niższych urzędników i kancelistów. Do jego kompetencji
należała administracja prowincji wraz ze sprawami wojskowymi, zarząd dóbr państwowych,
sprawy podatkowe i niektóre sądowe.
Zniesiono polski podział administracyjny, a tereny dotychczasowych powiatów
nowskiego i świeckiego włączono do powiatów chojnickiego i starogardzkiego. Dobrami
państwowymi, w tym lasami, zarządzały odtąd urzędy domenialne i intendentury powołane w
siedzibach dawnych starostw: Świeciu, Nowem i Osieku. Do celów fiskalnych powołano
okręgi podatkowe w Świeciu i Nowem. Zreformowane zostało sądownictwo, w wyniku czego
uprawnienia w tym zakresie miast, właścicieli ziemskich i sołtysów przeszły w ręce sądów
państwowych. Ograniczeniu uległ też samorząd gromadzki, co szczególnie odczuły liczne na
tym terenie wsie czynszowe. Wprowadzono pruski system pieniężny i podatkowy, pruskie
miary i wagi oraz język niemiecki jako język urzędowy.24 Nastąpiły też zmiany
własnościowe. Dotyczyły one głównie likwidacji dużych majątków ziemskich. Dokonano
konfiskaty majątków kościelnych, w tym klasztornych, starościńskich oraz szlachty
odmawiającej złożenia hołdu nowemu królowi. Łupem państwa pruskiego stały się również
dobra dzierżawione przez starostów, zaś formalnie stanowiące własność państwa polskiego.25
W dobrach przejętych przez państwo, nastąpiło odłączenie lasów od majątków rolnych,
przekazanie

ich

pod

oddzielną

administrację,

zagospodarowanie

według

zasad

obowiązujących w państwie pruskim oraz wprowadzenie pruskich przepisów karnych za
wykroczenia leśne i łowieckie. Oznaczało to stworzenie odrębnej gałęzi gospodarki26
24

S. Cackowski, Początki rządów pruskich (1772-1815) , Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, t.1, Warszawa-Poznań-Toruń 1979,ss.263-264 ; K. Jażdżewski, Administracja lasami państwowymi na obszarze
dzisiejszej RDLP w Gdańsku w latach 1772-1815. Sylwan 2010/7, .s.2.
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K. Jażdżewski, op.cit.,.s,2
26
J. Broda, op.cit., s.32.
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A. ORGANIZACJA.
Pod koniec 1808 roku, na mocy zarządzenia z 26 grudnia, Kamera nazywana odtąd
Rejencją Zachodniopruską, stała się wyłącznym organem władzy administracyjnej na
szczeblu prowincji. W jej obrębie niższą jednostkę administracyjną stanowił powiat, na czele
którego stanął radca ziemski (niem. Landrat). Posiadał on uprawnienia pierwszej instancji
administracyjnej i podlegał bezpośrednio Kamerze. Jego władza nie obejmowała miast i
domen państwowych.
Nowy podział administracyjny w lasach wprowadzono jeszcze w 1772 roku. Od tej pory
wszystkie lasy należące do Kamery Domen i Wojny w Kwidzynie znajdowały się pod
bezpośrednim nadzorem nadmistrza leśnego (niem. Oberfőrstmeister). Biorąc pod uwagę
ogromną powierzchnię lasów, już w 1787 roku utworzono najpierw dwa dystrykty w Oliwie i
w Gardei, a w 1802 r dodatkowy w Tucholi. Na ich czele stanęli mistrzowie leśni (niem.
Főrstmeister). Były one drugim szczeblem leśnej administracji. Kolejny stanowiły objazdy
(niem. Beritte), których siedziby mieściły się w urzędach leśnych (niem. Forst Amt).
Początkowo na terenie Pomorza Gdańskiego utworzono tylko 3 takie jednostki (Nowe,
Tuchola, Chwarzno) oraz po jednym na Ziemi Chełmińskiej i Michałowskiej. Wkrótce jednak
okazało się, że jeśli administracja ma być sprawna to potrzeby są znacznie większe. Już w
1784 roku do kamery w Kwidzynie należało 17 objazdów leśnych obejmujących swym
zasięgiem 340 168 ha, w tym Świecie (56 837 ha) i Nowe (25 172 ha). W roku1806 istniały
już 23 objazdy, a do 1815 roku stworzono dwa kolejne. Objazdy miały zróżnicowaną
powierzchnię. W 1800 roku objazd Człuchów obejmował aż 73 988 ha, Nowe - 58 891 ha, a
Świecie - 53 696 ha. Ustalając siedziby zarządzających objazdami urzędów leśnych Prusacy
starali się nie nawiązywać do starych urzędów. Niekiedy mieściły się one w odległości
kilkunastu kilometrów od miejscowości, od których brały nazwy. W ten sposób Osie zostało
siedzibą objazdu Świecie, a Przewodnik objazdu Nowe. Objazdy leśne podzielono na
mniejsze jednostki administracyjne, zwane rewirami lub okręgami ochronnymi. W zależności
od objazdu ich średnia powierzchnia wynosiła od 605 ha do 4 881 ha. Kierowali nimi
nadzorcy leśni lub podleśniczowie. Liczba rewirów była bardzo zróżnico-wana. Przykładowo
w 1800 roku objazd Człuchów podzielono na 27 rewirów, objazd Nowe na 23, a Świecie na
11 rewirów. W kolejnych latach następowało zmniejszanie powierzchni rewirów idące w
parze ze wzrostem liczby objazdów.27
Na czele lasów państwowych prowincji stał nadmistrz leśny. Przysługiwała mu roczna
27

K.Jażdżewski,op.cit.,s.5.
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Mapa 1. Osie na mapie Schroettera. (pocz. XIX w.)

Mapa 2. Przewodnik na mapie Schroettera. (pocz. XIX w.) 28
28

Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict, Berlin 18021812
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pensja w wysokości od 1200 do 1800 talarów, ponadto darmowe mieszkanie i bezpłatny
wypas świń co pozwalało mu osiągać dodatkowe dochody nawet do 1400 talarów.
Zarządzający dystryktami leśnymi mistrzowie leśni otrzymywali pensję w wysokości 9001000 talarów, dodatek mieszkaniowy w wysokości 120 talarów, bezpłatny przydział drewna
oraz prawo bezpłatnego wypasu świń. Z kolei objazdem kierował leśniczy (niem. Főrster),
którego wynagrodzenie stanowiły: od 100 do 200 talarów rocznie, darmowe drewno,
bezpłatny wypas świń i 5% od sprzedaży drewna. Przysługiwały mu grunty służbowe o
powierzchni nawet do 70 ha, co podnosiło jego dochody nawet o 600 talarów rocznie. Każdy
leśniczy miał zazwyczaj do pomocy jednego lub dwóch, zajmujących się głównie sprawami
rachunkowymi, mistrzów ochrony (niem. Hegemeister). Ich wynagrodzenie wynosiło około
100 talarów. Oni również otrzymywali w użytkowanie grunty służbowe , bezpłatne
mieszkanie oraz drewno. Niżej w hierarchii leśnej stał nadzorca, który zarządzał większym
rewirem leśnym. Za pracę płacono mu około 30 talarów, miał prawo korzystania z gruntów
służbowych oraz bezpłatne drewno. Najniżej w leśnej hierarchii stał podleśniczy. Jego
wynagrodzenie wynosiło od 4 do 20 talarów. Zazwyczaj otrzymywał mieszkanie
i grunty służbowe. Jeśli nie posiadał ziemi, rekompensowano mu to deputatem wynoszącym
4-8 korców żyta, 1,5-3 korców jęczmienia, 0,5-2 korców pszenicy,1-2 korców grochu,
0,25 korca rzepaku na olej, 2-4 beczek piwa i pół świni. Często otrzymywał także masło, sól,
ser, grykę oraz ogród uprawny.29
W trakcie wprowadzania opisanych wyżej reform w Bory Tucholski zawitała wielka
historia. Agresywna polityka Prus wobec rosnącego w siłę państwa Napoleona Bonaparte
doprowadziła w roku 1806 do wybuchu wojny. Klęski pod Jeną i Auerstedt, a następnie
marsz wojsk napoleońskich na wschód, zmusiły pruską rodzinę królewską do opuszczenia
Berlina. Uciekała drogą do Królewca, wiodącą na terenie Borów Tucholskich przez Tucholę,
Trzebciny, Tleń i Osie w kierunku Nowego. Król pruski Fryderyk IV, kiedy w roku 1850
przedstawiono mu nadleśniczego z Osia, miał powiedzieć zadumany „Osie, mój Boże, tam
byłem r. 1807”30 W toku tej samej wojny , w trakcie kampanii zakończonej zdobyciem przez
wojska polskie Tczewa, w dniu 30 stycznia 1807 przebywał u leśniczego w Osiu gen. Jan
Henryk Dąbrowski. Świadczą o tym listy wysłane stąd do gen. Kosińskiego, gen.
Aksamitowskiego, gen. Kruszyńskiego, płk Sieniawskiego i kpt. Barankiewicza oraz
wzmianka w rozkazie do gen Kruszyńskiego nakazująca temu ostatniemu „… załóż magazyn
osobliwie chleba, wódki, siana i owsa w Osiu z każdego ze 4.000 racji. Oddaj to dozorowi
29
30

K.Jażdżewski, op.cit., s.6.
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leśniczemu, w którego domu ja stałem.”31 Na mocy układu w Tylży tereny Pomorza
Gdańskiego znalazły się poza Księstwem Warszawskim, ale w roku 1812 maszerowały tędy
oddziały Wielkiej Armii udające się na wyprawę moskiewską, tędy też wracały zimą
1812/1813 r. Z okresu tego pochodzi wiele podań nawiązujących do losów żołnierzy
francuskich, porzuconych kas oddziałów, drzew pod którymi miał odpoczywać Napoleon itp..
Francuskim inżynierom przypisuje się poszerzenie i poprawienie traktu wiodącego z Tucholi
do Nowego szczególnie zmodernizowanie jego przebiegu w okolicach przepraw przez Wdę w
Tleniu. Pozostałością po tych wydarzeniach jest nazwa drogi Tuchola-Osie-Nowe na mapach
pruskich „Napoleons Strasse” (Trakt Napoleoński).32

Mapa 3. Trakt Napoleoński w okolicach Trzebcin na pruskiej mapie powiatu
świeckiego z 1879 r..33
Wojny napoleońskie uwidoczniły słabość państwa pruskiego. Okres po Kongresie
Wiedeńskim to czas reform mających je unowocześnić. Jednym z elementów naprawy była
reforma

administracji.

Państwo

pruskie

podzielono

na

prowincje,

rejencje

i powiaty. Tereny objęte opracowaniem weszły w większości w skład utworzonego
31

Źródła wojskowe do dziejów Pomorza w czasach Księstwa Warszawskiego. Część I: Zajęcie Pomorza 1806/7
r.,red. Staszewski Janusz, Toruń 1933 s.195-202

32

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego …, s. 620.

33

Kreis Schwetz im Regierungs-Bezirke Marienwerder. Herausgegeben von der kartogr. Abtheilung der Kőnigl.
Preuss. Landesaufnahme 1879.
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24 maja 1818 r na mocy rozporządzenia królewskiego z dnia 30 kwietnia 1815 r. powiatu
świeckiego, będącego częścią nowoutworzonej rejencji kwidzyńskiej. Jednak ich część
północna znalazła się w powiecie starogardzkim, należącym do rejencji gdańskiej.34
Urzędy rejencyjne były organami władzy wykonawczej, a ich kierownicy (prezesi)
podlegali służbowo rządowi w Berlinie. Podzielono je na dwa wydziały kierowane przez
dyrektorów. Wydział I zajmował się sprawami podlegającymi

ministrom spraw

wewnętrznych, policji, wojny i spraw zagranicznych oraz sprawami sanitarnymi,
więziennictwem, opieką społeczną, fundacjami dobroczynnymi, kwestiami kościelnoszkolnymi oraz nadzorem nad samorządem i towarzystwami. Wydział II zajmował się
sprawami pozostającymi w kompetencjach ministrów finansów, rolnictwa oraz domen i lasów
państwowych. Członkiem tego wydziału, zazwyczaj w randze drugiego urzędnika po
dyrektorze, był dyrektor lasów rejencji (niem. Oberfőrstmeister). Za sprawy związane z
lasami odpowiadali również członkowie wydziału II do spraw technicznych.
Drugi szczebel administracji leśnej w 1818 roku tworzyli inspektorzy leśni (niem.
Forstinspector) zarządzających inspekcjami leśnymi (niem. Forstinspection), podlegający
bezpośrednio dyrektorowi lasów. Ich zadaniem było nadzorowanie racjonalnej eksploatacji
wszystkich lasów leżących na terenie rejencji. Każdej inspekcji leśnej podlegały 2 lub 3
rewiry leśne (niem. Forstrevieren), którymi kierowali nadleśniczowie (niem. Oberfőrster).
Rewiry dzieliły się na obchody (niem. Belaufe), zarządzane przez leśniczych (Unterfőrster).
Pomocą służyli im często gajowi oraz strażnicy. Uzyskane przychody nadleśniczowie
odprowadzali do podlegających głównym kasom rejencji (niem. Regierungshauptkasse) kas
leśnych (niem. Forstkasse), stanowiących część administracji finansowej przeznaczonej do
obsługi urzędów leśnych i państwowej gospodarki leśnej. Tworzone były najczęściej w
najbliższej siedzibie powiatu lub przy samej inspekcji, a później w nadleśnictwach.35 Na
terenie rejencji kwidzyńskiej inspekcje leśne utworzono w Koronowie ( 96 905 morgów ),
Chojnicach (128 820 morgów), Tucholi (163 233 morgi), Kwidzyniu (74471 morgów),
ąbrzeźnie (146 046) morgów i w Osiu (160 233 morgi).36 W wydanej w roku 1829 roku pracy
„Das

Forstwesen von Westpreussen” Julius Pannewitz odnotował, że na początku lat

dwudziestych XIX wieku funkcję inspektora leśnego w Osiu pełnił Richter, sekretarzem był

34

K.Wajda, Świecie i powiat świecki w czasach zaboru pruskiego,[w:] Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regio-nu,
t.1, Warszawa-Poznań-Toruń 1979, s 282.

35

K.Jażdżewski. Administracja lasami państwowymi na obszarze RDLP w Gdańsku w latach 1815--1867.
Sylwan 2008/10, s.1.
36 J. Pannewitz , Das Forstwesen von WestpreuBen. Berlin.1829, s.9.
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Radke, rendantem kasy leśnej Willmann, nadleśniczym w Szarłacie Wietersheim, a w
Przewodniku Schmidt, mający do pomocy strażnika leśnego o nazwisku Kühl.37
Pod koniec lat dwudziestych XIX wieku, powołując się na względy ekonomiczne,
zaczęto odchodzić od podziału na inspekcje i rewiry tworząc nadleśnictwa. W efekcie w
połowie wieku ukształtował się system organizacyjny administracji leśnej, który dotrwał do
roku 1920. Na czele administracji leśnej w rejencji stał dyrektor lasów rejencji (niem,
Oberfőrstmeister), Drugi szczebel stanowiły inspekcje leśne kierowane przez mistrzów
leśnych (niem. Forstmeister) w randze radców rejencyjnych. Podporządkowane im były
nadleśnictwa (niem. Oberfőrsterei). Na ich czele stał nadleśniczy (niem. Oberfőrster) lub
mistrz leśny. Każde obejmowało kilka obchodów, które później nazywano okręgami
ochronnymi (niem. Schutzbezirke). Kierowali nimi leśniczowie (niem. Főrster) lub mistrzowie ochrony (niem. Heegemeister). W przypadku, gdy okręg ochronny był znacznie większy
od innych na jego czele stawiano leśniczego rewirowego (niem. Revierfőrster).Uzyskane
przychody nadleśniczowie odprowadzali do kas leśnych.38
W ramach tej reorganizacji w roku 1833 opracowano pierwszy plan urządzenia
nadleśnictwa Osie i datę tą uznaje się za datę jego powstania.39 W wydanym w roku 1854
kalendarzu wymienia się w rejencji kwidzyńskiej trzy inspekcje leśne:

Forstinspektion

Jastrov, w skład której wchodziło 5 nadleśnictw położonych w zachodniej części rejencji,
obejmującą 6 nadleśnictw na prawym brzegu Wisły Forstinspektion Marienwerder I oraz
Forstinspektion Marienwerder II, którą tworzyło 7 nadleśnictw w Borach Tucholskich. Wśród
nich znalazły się tereny nadleśnictw Przewodnik (Bűlowscheide) i Osie (Osche).
Tab.1 Podział administracyjny nadleśnictwa Przewodnik ok. roku 1850.
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

37

Nazwa niemiecka

Dobrau
Zabiac
Ellergrund (w Dembowie)
Hammer
Bankau
Jeczewo in Dombrowo
Kottowken
Bűlowscheide

Nazwa polska

Dobre
Żabiak
Dębowo
Kuźnica
Bąkowo
Jeżewo w Dąbrowie
Kotówka
Przewodnik

Leśniczy (Főrster)

Helmbold
Suckrau
Müller
Abendroth
Eckert
Knoopke
Humboldt
Wackerman

J. Pannewitz, op.cit., s.XV-XVI.

38

Jażdżewski K. Administracja lasami państwowymi w latach 1868—1914 na terenie dzisiejszej RDLP w
Gdańsku,. Sylwan 2009/10,s.3.
39
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (APB), Nadleśnictwo Osie, pow. Świecie (NO), sygn. 2447/0/1, Operat
Państwowego Nadleśnictwa Osie, s.50.
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Pierwsze z nich obejmowało obszar 54 739 mórg. Na jego czele stał nadleśniczy Holz, a
rendantem był Stelter. Tworzyło je 8 okręgów ochronnych. O jeden okręg ochronny więcej
miało liczące 58 075 mórg nadleśnictwo Osie. Kierował nim nadleśniczy Werder, a funkcję
rendanta pełnił Rehberg.40
Tab.2 Podział administracyjny nadleśnictwa Osie ok. roku 1850.
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa niemiecka

Groddeck in Hasenwinkel
Adlershorst
Osche
Driczmin in Ottersteig
Altfliess
Jagdhaus
Charlottenthal
Pfalzplatz
Rehberg

Nazwa polska

Gródek w Zajęczym Kącie
Orli Dwór
Osie
Drzycim w Wydrach
Stara Rzeka
Pohulanka
Szarłata
Zacisze
Sarnia Góra

Leśniczy (Főrster)

Ludigkeit
Salzmann
Säkel
Pahl
Nowrath
Kinczeck
Schneider
Zander
Wahn

W roku 1868 rozpoczęto w państwie pruskim reformę zmierzającą do podniesienia
efektywności administracji leśnej przez zwiększenie ilości inspekcji i nadleśnictw. W wyniku
reorganizacji od nadleśnictwa Osie odłączono ówczesne leśnictwa: Sarnia Góra, Pohulanka,
Szarłata, Drzycim i Zacisze. Pierwsze dwa weszły w skład nadleśnictwa Błędno utworzonego
z nich oraz dwóch obwodów nadleśnictwa Drewniaczki. Pozostałe trzy, wraz ze wschodnimi
terenami Nadleśnictwa Woziwoda oraz częścią Nadleśnictwa Wierzchlas
Tab.3 Podział administracyjny nadleśnictwa Osie w latach 1868-1897.41
L.p.

Nazwa leśnictwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gródek
Osie
Orli Dwór
Sobiny
Stara Rzeka
Dębowiec
Razem:

Powierzchnia w ha
Leśna

998,01
972,74
975,78
1111,07
1167,57
1538,49
663,66

Nieleśna

46,49
84,75
102,62
41,51
22,00
25,92
25,92

Razem

1044,49
1057,47
1078,40
1152,57
1189,56
1564,41
7086,91

utworzyły Nadleśnictwo Szarłata (Charlottenthal). Obszar Nadleśnictwa Osie zmniejszył się z
14 785,85 ha przed zmianami do 7097,0 ha. Na miejsce przekazanych utworzono nowe,

40

Forst Und Jagdkalender für Preussen auf das Jahhr 1854, Berlin, Lipsk 1854.s. 19. Topographisch statistisches
handbuch Regierungsbezirk Marienwerder,E.Jacobson, Gdańsk 1868, s.167-168.

41

Wirthschafts-Karte von der Kőniglichen Oberfőrsterei Osche im Regierungs Bezirk Marienwerder.1873.
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mniejsze leśnictwa: Sobiny i Dębowiec.42 Podziałowi uległo też Nadleśnictwo Przewodnik. Z
jego południowej części utworzono nadleśnictwo Dąbrowa (Hagen) w skład, którego weszły
leśnictwa: Bąkowski Młyn (Bankkauermühle), Bursztynowo (Bernstein), Dąbrowa (Hagen).
Kuźnica (Hammer), Kotówka (Kotowken) i Borsukowo (Dachsbau).
Pod koniec wieku nastąpił dalszy etap reorganizacji. W roku 1897 uległo podziałowi
nadleśnictwo Błędno i z jego południowej części (leśnictwa Sarnia Góra i Pohulanka),
północnej części nadleśnictwa Szarłata (leśnictwa Zalesie i Lisiny) oraz większości
wchodzącego w skład Nadleśnictwa Osie leśnictwa Dębowiec utworzono nadleśnictwo Sarnia
Góra (Rehberg). W Nadleśnictwie Osie w miejsce przekazanego do Sarniej Góry Dębowca
utworzono leśnictwo Nowa Rzeka (Neufliess), dokonując przy tym odpowiedniej korekty
granic sąsiadujących z nim leśnictw. Podzielono też dotychczasowe leśnictwo Gródek z
siedzibą w Zajęczym Kącie na dwa: Gródek i Zajęczy Kąt. Dwa lata później ze wschodniej
części nadleśnictwa Przewodnik oraz północnej części nadleśnictwa Dąbrowa utworzono
Tab.4 Nadleśnictwa powstałe na terenie dawnych objazdów Świecie i Nowe.43
L.p.

Nadleśnictwo

Powierzchnia w ha
1905
1910

Leśnictwa

1.

Osie

5878,2

5903,8

Adlershorst (Orli Dwór), Altfliess (Stara
Rzeka), Groddeck (Gródek), Hasenwinkel
(Zajęczy Kąt), Neufliess (Nowa Rzeka),
Osche (Osie), Sobbin (Sobiny)

2.

Szarłata

4934,9

5153,1

Charlotenthal (Szarłata),Grüneck
(Skrzyniska),Neuhaus (Nowa Huta),
Ottersteig (Wydry) Pfalzplatz(Zacisze?)

3.

Sarnia Góra

5728,5

5727,9

Eichwald (Dębowiec), Fuchshof (Lisiny),
Jagdhaus (Pohulanka), Bechhütte (?),
Rechberg (Sarnia Góra)

4.

Przewodnik

5081,8

5010,2

Althutte (Stara Huta), Czemnilak
(Ciemniak), Ellergrund (Dębowe),
Kronfelde (Jeżewnica),Neuhütte (Nowa
Huta), Rinkau (Rynkowo)

5.

Dąbrowa

5102,9

6460,1

Bernstein (Bursztynowo), Dachsbau
(Borsukowo), Hagen (Dąbrowa),
Kottowken (Kotówka)

6.

Warlubie

4201,3

6063,0

Bankau (Bąkowo), Doberau (Dobre),
Hammer (Kuźnica),Heideműhl (Borowy
Młyn), Mittelwald (Średnik)

42

Gemeindeleksikon fur die Prowinz Westpreusen, Berlin 1898, s. 143.

43

Gemeindeleksikon fur die Kőnigreich Preussen. Prowinz Westpreussen, Berlin 1908, s.124-127.
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nadleśnictwo Warlubie. W jego skład weszły leśnictwa Bąkowo (Bankau), Dobre (Doberau),
Hammer (Kuźnica), Heidemühl (Borowy Młyn), Mittelwald (Średnik). Ostatecznie na terenie
pierwotnych objazdów Świecie i Nowe na początku XX wieku istniało sześć, stosunkowo
małych nadleśnictw.44
Takie stosunkowo niewielkie powierzchnie nadleśnictw, przy ówczesnej komunikacji i sposobach gospodarowania, miały zapewniać sprawną administrację i nadzór, a przez
to podnieść wydajność. Różnice w powierzchni nadleśnictw między rokiem 1905 a 1910
wynikają najprawdopodobniej z korekt granic oraz pozyskiwaniem nowych połaci lasów
i gruntów w ramach prowadzonej przez władze pruskie akcji wykupu terenów uprawnych pod
zalesienia oraz lasów będących własnością prywatną.46
Tak ukształtowane terytoria nadleśnictw okazały się na tyle trwałe, że dotrwały w
niewiele zmienionej formie do lat sześćdziesiątych XX wieku. Nie oznacza to jednak, że w

Mapa 4. Siedziba Nadleśnictwa Osie na mapie z r. 1872.45
44

Ibidem, s. 127.

45

Wirthschafts-Karte …
K.Jażdżewski, Administracja lasami państwowymi w latach 1868-1914 na terenie dzisiejszej RDLP w
Gdańsku. Sylwan 2009/2, s.4.
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ich obrębie nie doskonalono podziału wewnętrznego. We wszystkich rosła ilość leśnictw,
których powierzchnię systematycznie malała i pod koniec rządów pruskich oscylowała koło
1000 ha.
B. ZAGOSPODAROWANIE LASU.
Kolejne reformy zarządzania lasami państwowymi w państwie pruskim były związane ze
zmianami w sposobie gospodarowania nimi. W latach 1818-1819 rozpoczęto nową
organizację gospodarstwa leśnego, wykonując urządzenie lasów metodą okresowo-powierzchniową z nowym podziałem na rewiry i inspekcje, ale już w latach 1826-1835 koncepcję tą
zarzucono, wprowadzając podział na nadleśnictwa. W międzyczasie, w roku 1836 r. została
wydana nowa instrukcja urządzania lasów, która wprowadziła podział lasu na ostępy. Z wykorzystaniem podziału ostępowego, do połowy XIX wieku urządzono wszystkie lasy, wprowadzając podział lasu na kwadratowe oddziały liczące średnio 58 ha.47
Pierwsze urządzenie lasu na terenie nadleśnictwa Osie nastąpiło dopiero w roku 1833,
kiedy to na podstawie pomiarów dokonanych w latach 1792/1803, wykreślono mapy i obliczono jego powierzchnię. Urządzenie to, podobnie jak następne, z roku 1844, było bardzo
pobieżne, bowiem ograniczyło się do sprawdzania granic i wyznaczenia miejsc użytkowania. Gospodarka ta polegała na użytkowaniu najlepszego i najwartościowszego materiału. Nie
zwracano uwagi na wymiar użytkowania, nie dbano też o odnowienie wycinanych partii lasu.
Wskutek takiej gospodarki zmniejszała się coraz bardziej produkcyjność gleby, a obsiew
pozostawiany naturze trwał nieraz 20 lat i więcej.
Pierwsze właściwe urządzenie odbyło się w roku 1852. Uważa się, że położyło ono
podwaliny pod nowoczesną gospodarkę w lasach. Skontrolowano i poprawiono wówczas
wyniki dawniejszych pomiarów, utrwalono granice, zaprojektowano i wprowadzono podział
przestrzenny według oddziałów (średnio po 220 morgów magdeburskich.), jak również
wyznaczono dość ścisły etat użytkowania oparty na zestawieniu klas wieku i ustalonej 120letniej kolei rębności - przy równoczesnym podaniu masy. Sporządzono wykaz serwitutów i
ustalono wytyczne dla ich likwidacji. W tym czasie został też utrwalony, zapoczątkowany
wcześniej, system zrębów czystych, z ich sztucznym zalesieniem, co zdaniem ówczesnych
specjalistów, podyktowane było stanem drzewostanów niezdolnych do obsiewu, na wyjałowionych glebach.48 W lasach rządowych zalesianie odbywało się przez siew lub sadzenie.
Nasion dostarczały suszarnie rządowe w Czersku, Wierzchlesie, Wirtach i Przewodniku.
47
48

J. Broda, op.cit. s. 47-48.
APB, NO, sygn. 2447/0/1, s.50.
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Mapa 5. Fragmenty leśnictw Dębowiec, Orli Dwór i Sobiny na mapie do planu
urządzenia z 1872 r.. W centrum widoczne lasy „Szczerkowo”.49

49

Wirthschafts-Karte ….
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Zalesianie sadzonkami odbywało się w ten sposób, że, sadzono w dołki jedno lub dwuletnie
rośliny wyhodowane w szkółkach. Siew odbywał się wczesną wiosną, dopóki ziemia zawiera
wilgoć potrzebną do kiełkowania. Stosowano go na dobrych gruntach, na słabych,
piaszczystych zalesiano sadzonkami.50
Kolejne urządzenia przeprowadzono w nadleśnictwie w latach 1872, 1889 i 1898. W
trakcie ostatniego ustalono ogólną powierzchnię nadleśnictwa, na 5843,893 ha, z czego na
powierzchnię leśną przypadało 5476,147 ha, a na nieleśną 367,746 ha.51
W roku 1898 ustalono też etat rębny, który zakładał pozyskanie rocznie 13 080 m3
drewna na powierzchni 44,5 ha, w roku 1903 skorygowano go na 15 999 m3 na powierzchni
53,2 ha , a w roku 1909 na 18 842 m3 na powierzchni 56,2 ha. Etat użytku międzyrębnego
utrzymywano przez cały czas na tym samym poziomie , to jest w wysokości 6 825 m3.
Trzebież planowano wykonywać na powierzchni 2 951 ha rocznie, w tym drzewostanów do
40 lat 1 969 ha i ponad 40 lat 982 ha. Przy planowaniu zrębów nie określano ich kierunku,
szerokości i nawrotu, chociaż najczęściej prowadzono je ze wschodu na zachód lub z północy
na południe. Stosowano zręby czyste starając się ograniczyć ich powierzchnię do niewielkich
rozmiarów (średnio 2,5 ha).52
C. OCHRONA
Przed rokiem 1772 gminy i osoby prywatne miały w ramach tak zwanych serwitutów
uprawnienia do wyrębu drzewa na opał i budowę, zbierania ściółki w lesie oraz wypasu w
nim krów i trzody. Z biegiem czasu większość serwitutów wykupił lub wymienił za ziemię
rząd pruski. Jednak niektóre z nich, jak na przykład dostarczenie drewna do szkół i urzędów
dotrwały do połowy dwudziestego wieku. Nowe zasady postępowania w lesie nie od razu
zostały zaakceptowane przez mieszkańców. Upłynęło wiele czasu, nim przyzwyczaili się do
nowych porządków i uznali własność państwową za nietykalną. W pierwszej połowie XIX
wieku zorganizowane bandy złodziei handlowały drewnem opałowe i budowlane kradzionym
w dewastowanych przy tym lasach. Ich odbiorcami byli zwykle właściciele małych tarlaków.
Duże obszary podlegające ówczesnym jednostkom organizacyjnym administracji leśnej
sprawiały, że nadzór nad lasami był mało skuteczny. Leśnicy, nie mogąc złodziei wykryć,
imali się różnych, często niekonwencjonalnych sposobów. Na przykład „[…] chcąc ich

50
51
52

K.Karasiewicz, op.cit.,s.61.
APB, NO, sygn. 2447/0/1, s. 50- 51.
APB, NO, sygn. 2447/0/1, s.56
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zmusić do zaprzestania procederu wbijali w pień gwóźdź, który powodował, że pila przy
cięciu drewna pękała.53
W roku 1868 nadleśnictwo Osie, podobnie jak całe Bory Tucholskie nawiedziła gradacja
sówki chojnówki. Na terenie nadleśnictwa uszkodzeniu uległo 600 ha drzewostanu. Lata
następne (1868 – 1880) to okres likwidacji skutków tej inwazji. W międzyczasie, w roku
1878, w leśnictwach Stara Rzeka i Sobiny miał miejsce wielki pożar. Kilka lat później, w
roku 1887, na terenie kultur założonych na miejscu pożarzyska wystąpiła masowa gradacja
pędraka. Dążąc do opanowania jego inwazji, zastosowano około roku 1890 zręby kotlinowe,
kilkuarowe, w nadziei na naturalny ich obsiew. W przypadku, w którym samo-siew
zawiódłby, miano zręby uzupełniać sztucznie, uwzględniając warunki siedliskowe.
„Stanowiło to poniekąd punkt zwrotny w dotychczasowym systemie gospodarki, a po części
było nawrotem do gospodarki przerębowej z naturalnem odnowianiem.” Z tego to okresu
datują się liczne gniazda sosnowo-świerkowe. Jednak, z chwilą wyginięcia pędraka, około
roku 1898, przywrócono zasady zagospodarowania lasu

zmierzające do uzyskania jak

najwyższej produkcji masy. Skutkiem tego las stawał się coraz mniej odporny na ewentualne
klęski żywiołowe.54
D. GOSPODARKA
Władze pruskie reprezentowały odmienne podejście do gospodarki leśnej niż władze
polskie. W roku 1774 wypowiedziały umowy bartnikom i nie zawarły nowych,55 a w roku
1805 zakazały kopania bursztynu,56 z którego dużych pokładów słynęły kiedyś Bory
Tucholskie Według ks. Sychty pozostałością w okolicach Osia po zbieraniu bursztynu jest
nazwa Żydzia Góra, na drodze z Tlenia do Lniana. W miejscu tym Żydzi mieli skupować
bursztyn od okolicznych mieszkańców.57
Mimo oficjalnie wprowadzonego zakazu kopanie bursztynu odbywało się nadal.
Dokumenty świadczące o poszukiwaniu bursztynu w nadleśnictwie Przewodnik odnalazła w
Archiwum Państwowym w Gdańsku Elżbieta Cieślik. Autorka ustaliła, że zbieranie bursztynu
miało tam miejsce jeszcze w latach 1821-1841. Było ono zorganizowane, a zbieracze
podpisywali umowy z nadleśnictwem i uiszczali odpowiednie opłaty. Poszukiwanie odbywało
się w grupach, liczących średnio 30 osób, na terenie leśnictw: Stara Huta, Kuźnica, Dębowe,
53
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Średnik, Dobre, Bąkowo, Jeżewo, Kotówka oraz w okolicach Miedzna. Sprzedaż bursztynu
odbywała się w drodze licytacji w siedzibie Nadleśnictwa.58
Na przełomie XVIII i XIX wieku administracja leśna była mało efektywna.
Poszczególnym jednostkom podlegały wielkie powierzchnie lasu, co sprawiało, że nadzór był
raczej iluzoryczny. W pierwszej połowie XIX wieku władze pruskie podjęły kroki
prowadzące do poprawy istniejącego stany rzeczy. W wyniku opisanych wyżej zmian w
organizacji stworzono, a następnie dostosowano do nowych potrzeb administrację leśną,
podjęto też prace zmierzające do uporządkowania gospodarki leśnej. Uaktualniono pomiary
nadleśnictw, określono zasady hodowli lasu oraz ustalono zasady sprzedaży drewna, która
miała polegać już nie na wybieraniu przez kupca najlepszych drzew lecz sprzedaży całymi
zrębami.60
W pierwszej połowie XIX wieku rozpoczęto budowę dróg ulepszonych (żwirowych lub
gliniastych), które wraz z rozwiniętą siecią dróg gruntowych i linii oddziałowych pozwalały

Mapa 6. Oddział nr 320 nadleśnictwa Osie w Przechowie, ok. r. 1872.59
na transport drewna do miejsc formowania tratew (bindug), które spławiano do Przechowa,
gdzie nadleśnictwo posiadało swój teren służący jako miejsce składowania i sprzedaży
58
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drewna. Ślady tego spotykamy w notatce, zamieszczonej jako korespondencja z Przechowa,
w roku 1883 w „Pielgrzymie” „Teraz i tu sprzedaje się drzewo z królewskich lasów,
spławione w Czarnejwodzie, przez publiczną aukcją, a nie jak dotąd z wolnej ręki”61
Unowocześnienie w 2 połowie XIX wieku najważniejszych dróg, w tym zbudowanie
utwardzonych szos łączących Osie z Laskowicami (1885 r.) i Drzycimiem, a na początku
XX wieku ze Skórczem i Tleniem pozwalało na transport drewna na duże odległości.
Możliwości te poszerzyło upowszechnienie, w tym samym czasie, nowego środka transportu,
czyli kolei. Powstały linie kolejowe Bydgoszcz – Tczew, Laskowice – Chojnice i Laskowice
– Czersk, które ożywiły zbyt drewna i skróciły odległość na rynki Gdańska i centralnych
Niemiec, a za ich pośrednictwem na rynki europejskie. Nieodłącznym elementem krajobrazu
nadleśnictwa, podobnie jak całych

Borów Tucholskich stały się zaprzęgi wiozące

kilkumetrowe pnie sosnowe do tartaków lub na stacje kolejowe. Transport ten był źródłem
dodatkowego zarobku w sezonie, głównie zimowym, dla mniejszych gospodarzy .
Nie dysponujemy danymi o dochodowości nadleśnictwa Osie w omawianym okresie,
jednak Karasiewicz podaje za autorami niemieckimi, że czysty zysk za drewno sprzedane z
Borów Tucholskich w roku 1860 wyniósł 209 819 mk (2,26 mk z ha), w roku 1889 już
811 130 mk (6,49 mk z ha), natomiast w latach przed pierwszą wojną światową wzrósł do 1,5
miliona mk (15 mk z ha). 62 Dane te w zestawieniu z powierzchnią nadleśnictw pozwalają
Tab. 5. Szacunkowy zysk osiągany prez dleśnictwa, których tereny wchodzą
obecnie w skład Nadleśnictwo Osie w 2 poł. XIX wieku.
Nazwa nadleśnictwa.

Rok.
Osie

Przewodnik

Warlubie

Teren
Nadleśnictwa
Osie wg. stanu
na 1.1.2007

1860

33 400,-

30 928,-

x

64 328,-

1889

46 060,-

45410,-

x

91470.-

1910

88 545,-

75 150,-

90 945,-

254 640,-

określić przybliżoną dochodowość nadleśnictw. Zauważyć należy, że ich dochody
systematycznie rosły mimo, że w przypadku Osia jego obszar zmalał z 14 785 ha w roku 1860
do 5903 ha w roku 1910, a Przewodnika ,w tym samym czasie, z 13384,75 ha do 5010,2 ha.
Dane te należy traktować bardzo ostrożnie jako obarczone błędem wynikającym z dużego
uogólnienia nie uwzględniającego
61
62

warunków miejscowych.

Zdaniem Karasiewicza

„Pielgrzym”, nr 119 z 1883 r.
K. Karasiewicz, op.cit.,s.59-60.
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rzeczywisty zysk był większy; odliczano bowiem od zysku kwoty, które wydawano na zakup
od osób prywatnych nieużytków, przeznaczonych do zalesienia.
Intensyfikacja gospodarki leśnej na terenie Borów Tucholskich sprawiła, że stały się one
miejscem pracy dla miejscowej ludności. Wspominany już wielokrotnie Kazimierz
Karasiewicz obliczał, że na początku XX wieku administrację lasów państwowych stanowiło:
24

nadleśniczych,

około

200

leśniczych

i

pomocników

leśniczych

oraz

7 rendantów leśnych. Jednocześnie zatrudniano około 300 robotników stałych. Byli to przede
wszystkim mieszkańcy okolicznych wiosek, często posiadacze małych gospodarstw.
Umożliwiano im dzierżawę kilka morgów ziemi i łąk za niską cenę, opał i ściółkę po
zniżonych cenach, a także pastwisko w lasach dla jednej krowy i kilka metrów drzewa
budulcowego . W ostatnich latach przed wybuchem wojny budowano też domy dla
robotników leśnych.
Niezależnie od pracowników stałych zatrudniano sezonowo około 3000 osób przy
wyrębie lasów zimą i podobną ilość, głównie kobiet i dzieci, przy pracach związanych z
zalesianiem i pielęgnacją upraw wiosną. Dla tej ostatniej grupy ważnym źródłem
zarobkowania było zbieranie czarnych jagód, wykorzystywanych przez producentów win
czerwonych na zachodzie Europy. Zarabiano w ten sposób i 200 marek w sezonie. W latach
obfitujących w grzyby można było zarobić zbierając wiosną smardze, a jesienią sprzedając
rozmaitego gatunku grzyby suszone skupowane przez kupców po wsiach i dostarczających je
do miast.63
Podsumowując stwierdzić należy za autorami „Operatu urządzenia nadleśnictwa „Osie”,
że gospodarka nadleśnictwa w czasach niemieckich była bardzo oszczędna. Stosowano
mniejsze etaty rębne niż pozwalał na to stan lasu i w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku
nadleśnictwo

dysponowało

znacznymi

rezerwami

drzewostanów

rębnych.

Równie

pozytywnie oceniano gospodarkę hodowlaną, a szczególnie odnowienia. Najwięcej do
życzenia pozostawiały, w ocenie polskich specjalistów, poczynania Niemców w zakresie
ochrony lasu, szczególnie zabezpieczenia przed owadami.64

63
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1920 – 1939
W styczniu i lutym 1920 r. na teren przyznanej Polsce w Wersalu części Pomorza
wkroczyły wojska błękitnej armii gen Hallera. 10 lutego symboliczne zaślubiny Polski z
Bałtykiem w Pucku zakończyły proces przejmowania Pomorza Gdańskiego.
31 stycznia 1920 roku ukazało się Rozporządzenie o organizacji zarządu lasów
państwowych w byłej dzielnicy pruskiej. Na jego mocy w województwie pomorskim
powstały dwie dyrekcje lasów państwowych w Gdańsku i Toruniu. Działały one w oparciu o
przepisy pruskie dla wydziałów leśnych przy rejencjach. Na czele każdej dyrekcji stał
dyrektor lasów (dawny Oberforstmeister), a dotychczasowi dawni radcowie rejencyjni i leśni
otrzymali tytuł inspektorów lasów. Jesienią 1922 roku, ze względów politycznych, Dyrekcję
Gdańską przeniesiono do Torunia, jednak zachowała ona odrębność gospodarczą i
administracyjną. W roku 1923 funkcję Dyrektora obu Dyrekcji Lasów Państwowych pełnił
inżynier Ludwik Wacławik, któremu podlegały: Oddział Generalny, Oddziały Ra-chuby i
Kasowości, Oddział Biura Urządzeń Lasów oraz 8 oddziałów inspekcyjnych obejmujących
sprawy ośmiu inspekcji terenowych. Dyrekcja Gdańska posiadała 3 inspekcje: Inspekcję
Toruń – Starogard, Inspekcję Toruń – Kościerzyna i Inspekcję Toruń – Wejherowo.
Natomiast Dyrekcja Toruńska posiadała 5 inspekcji: Inspekcję Toruń – Brodnica, Inspekcję
Toruń – Jamy, Inspekcję Toruń – Tuchola, Inspekcję Toruń – Chojnice i Inspekcję Toruń Osie kierowaną przez inspektora lasów Cozela i sekretarza Leńskiego, a obejmującą
nadleśnictwa: Warlubie, Dąbrowa, Przewodnik, Osie, Szarłata, Trzebciny, Sarnia Góra.65
Dopiero 30 grudnia 1924 r. ukazało się rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji
administracji lasów państwowych. Na jego mocy administracja lasów stanowiła odrębną
gałąź administracji państwowej, wyodrębniony został budżet lasów państwowych z ogólnego
budżetu państwa, wprowadzono decentralizację zarządzania, przekazując wszyst-kie czysto
produkcyjne, handlowe i gospodarcze funkcje państwowego gospodarstwa leśne-go w
odniesieniu do okręgów - dyrektorom , a w stosunku do nadleśnictw – nadleśniczym. Ponad
dwa tygodnie później, 16 stycznia 1925 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów o
utworzeniu dyrekcji lasów państwowych. Na jego mocy powstało dziesięć samodzielnych,
wyłączonych ze struktur administracji wojewódzkiej dyrekcji, między innymi w Toruniu i w
65
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Bydgoszczy. Dyrekcji Toruńskiej podporządkowano lasy państwowe w powiatach:
brodnickim,

chełmińskim,

działdowskim,

gniewskim,

grudziądzkim,

kartuskim,

kościerzyńskim, lubawskim, puckim, starogardzkim, tczewskim, toruńskim (bez Nieszawki),
wąbrzeskim i wejherowskim, Dyrekcji Bydgoskiej natomiast lasy położone w powiatach:
bydgoskim, inowrocławskim, szubińskim, wyrzyskim, świeckim, tucholskim, części pow.
chodzieskiego i żnińskiego, Nieszawkę z pow. toruńskiego oraz części powiatów chojnickiego i sępoleńskiego.66 8 lipca 1932 r. Rada Ministrów postanowiła o likwidacji Dyrekcji
Lasów Państwowych w Bydgoszczy i rozdzielaniu podlegających jej nadleśnictw między
Dyrekcje Lasów Państwowych w Poznaniu i Toruniu. Tej ostatniej podporządkowano
nadleśnictwa leżące w Borach Tucholskich: Chociński Młyn, Osusznica, Przymuszewo,
Laska, Klosnowo, Giełdoń, Rytel, Czersk, Twarożnica, Lipowa, Woziwoda, Gołąbek,
Trzebciny, Sarnia Góra, Szarłata, Osie, Przewodnik, Dąbrowa i Warlubie.67
W roku 1926 kierowanie administracją leśną powierzono Adamowi Loretowi, który w
roku 1933 objął stanowisko Dyrektora Naczelnego Lasów Państwowych. Uważa się, że jego
zasługą było przekształcenie podległego mu przedsiębiorstwa w nowoczesny organizm
gospodarczy. W tym celu, w latach 1928-1939, wydano zasadnicze akty prawne mające do
tego doprowadzić: w roku 1928 rozporządzenie o zagospodarowaniu tych lasów, w 1930 r.
rozporządzenie o powołaniu Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych oraz w roku 1936
dekret o państwowym gospodarstwie leśnym „Lasy Państwowe".68
19 stycznia 1920 roku upoważniony przez zebranie mieszkańców ksiądz Masłowski
podpisał w Nowem protokół przejęcia gminy Osie przez władze polskie.69 Podobnie
postąpiono z nadleśnictwem Osie. Ernst Kotmeier, ostatni niemiecki nadleśniczy, przekazał je
protokolarnie Tomaszowi Zielińskiemu reprezentującemu stronę polską. Liczyło ono
wówczas 5802 ha, w tym 5421 ha lasów i 381 ha gruntów nieleśnych. Było położone w
całości w powiecie świeckim i obejmowało leśnictwa: Gródek, Nowa Rzeka, Orli Dwór,
Osie, Sobiny, Stara Rzeka i Zajęczy Kąt.

70

Pod względem administracyjnym, wszystkie

części nadleśnictwa należały do obszaru dworskiego Osie I, którego przełożonym był
zazwyczaj nadleśniczy nadleśnictwa Osie. W roku 1934, w związku z reformą administracji,
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obszar dworski Osie I został zlikwidowany, a osady leżące na jego terenie zostały
podporządkowane odpowiednio gromadom Osie, Brzeziny i Gródek.71
A. ORGANIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE LASU.
Warunki pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości nie sprzyjały racjonalnej gospodarce leśnej na Pomorzu. Władze polskie zarządzanie lasami musiały rozpocząć od zorganizowania od podstaw administracji leśnej. Jednocześnie luki w dokumentacji, konieczność jej
uaktualnienia oraz opracowania uregulowań prawnych (ustawa o zagospodarowaniu lasów
państwowych z 1928 r.) sprawiły, że dopiero na początku lat trzydziestych opracowano plany
urządzenia dla nadleśnictw.
W okresie międzywojennym Nadleśnictwo Państwowe Osie dzieliło koleje losu
nadleśnictw położonych w Borach Tucholskich. Przez cały ten czas nie wprowadzono w nim
zmian organizacyjnych w stosunku do schyłku czasów pruskich. W roku 1929, roku
wykonywania pomiarów i czynienia założeń pod nowy plan urządzenia lasu, nadleśnictwo
liczyło 5794, 06 ha, z których na powierzchnię leśną przypadało 5083,99 ha (87,7 % ), a na
powierzchnię nieleśną 710,08 ha (12,3 %) . Lasy składały się z trzech kompleksów. Rdzeń
nadleśnictwa stanowił kompleks główny obejmujący obszar 4771,36 ha i podzielony był pięć
leśnictw: Osie, Orli Dwór, Nowa Rzeka, Sobiny i Stara Rzeka. Dwa pozostałe kompleksy to
położone w południowej części nadleśnictwa kompleksy: Zajęczy Kąt – 514,82 ha i Gródek –
507,88 ha, które tworzyły odrębne leśnictwa.72
Prace nad planem urządzenia nadleśnictwa w roku 1929 oparto na operacie z roku 1899
oraz mapach pomiarowych w skali 1:5000, będących kopiami wykonanymi w roku 1874 z
map oryginalnych, pochodzących z lat 1831 i 1844, a sporządzonych na podstawie pomiarów przeprowadzonych w latach 1795-1803. Podział przestrzenny nadleśnictwa był sztucz-ny
i składał się z oddziałów prostokątnych, których dłuższy bok skierowany był pod kątem 28o
na północ. Granice oddziałów

oznaczone były przeważnie liniami oddziałowymi o

szerokości 4 - 12 m, na skrzyżowaniu których wkopane są kamienne słupy z numerem danego oddziału. Tylko niewielka ilość oddziałów posiadała granice naturalne, jak drogi, rowy,
strugi, względnie brzegi użytków gospodarczych i nieużytków (łąki, bagna). W trakcie prac
nad planem urządzania uporządkowano numeracje oddziałów wykorzystując stary podział.
Dla lepszego i bardziej przejrzystego oznaczenia oddziałów nieregularnych
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Tab. 6. Podział administracyjny Państwowego Nadleśnictwa Osie w r. 1929.73
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa leśnictwa

Gródek
Osie
Orli Dwór
Nowa Rzeka
Sobiny
Stara Rzeka
Zajęczy Kąt
Razem:
%

Leśna

463,19
727,51
863,28
893,70
813,33
860,31
462,67
5083,99
87,7

Powierzchnia w ha
Nieleśna
użytki
nieużytki

17,38
126,77
80,93
35,73
35,69
28,45
20,82
345,77
6,0

27,31
52,66
81,90
58,73
48,31
64,06
31,33
364,30
6,3

Razem

507,88
906,94
1026,11
988,16
897,33
952,82
514,82
5794,06
100

Tab. 7. Struktura powierzchni nieleśnej Państwowego Nadleśnictwa Osie w r. 192974
Role
Łąki
Pastwiska
Budynki
Ogrody
Wody użytkowe
Inne
Razem:
Drogi
NIEUŻYTKI GOSPODARCZE
Linie
Wody nieużytkowe
Bagna
Razem:
POWIERZCHNIA NIELEŚNA OGÓŁEM:
UŻYTKI GOSPODARCZE

108,82
97,27
2,23
1,74
2,91
57,23
75,57
345,77
79,23
184,06
3,11
97,90
364,30
710,07

w wielu wypadkach zmieniono ich granice. W roku 1929 było 267 oddziałów, przy czym
powierzchnia przeciętnego od-działu wynosiła 21,7 ha. W trakcie nowej taksacji w obrębie
oddziałów wydzielono 1187 pododdziałów o przeciętnej powierzchni 4,9 ha. W
poszczególnych oddziałach oznaczono je na mapach literami alfabetu łacińskiego w kierunku
z północnego wschodu ku południowemu zachodowi, a te, które zawierały jednakowe
elementy taksacyjne otrzymały tą samą literę z dodaniem liczby porządkowej u dołu ,n.p. a1,
a2, b3.75 W zatwierdzonym operacie na lata 1930/1931 – 1939/1940 ustalono 100 - letnią
kolejność rębu oraz cięcia zupełne w granicach ostępów z 3-4 letnim nawrotem i szerokość
zrębów 80– 100 m. Zakładano, że pozyskanych zostanie w tym okresie 102 100 m3, czyli że
rocznie będzie wycinanych 50 ha użytków rębnych, na 108,78 ha dokonywać
73

Ibidem, s.22.
Ibidem, s.49.
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Ibidem., s.21
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Mapa 7. Nadleśnictwo Państwowe Osie w roku 1929.76
76

Ibidem, s.21.
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Tab. 8. Struktura lasów Nadleśnictwa Państwowego Osie w roku 1929.
Rodzaj panujący

Sosna
Świerk
Dąb
Grab
Brzoza
Olsza
Razem:
%

zalesiona

4497,44
55,56
110,26
17,31
3,82
5,79
4690,18
92,3

Powierzchnia leśna
niezalesiona
hektary

379,91
9,14
3,74
1,02
393,81
7,7

%

razem

4877,35
55,56
119,40
17,31
7,56
6,81
5083,99
100

95,9
1,2
2,4
0,3
0,1
0,1
100

się będzie trzebieży, a 68,92 ha podlegać będzie czyszczeniu. Jednocześnie zakładano, że
poza bieżącym zalesieniem zrębów obsadzenie 359,95 ha halizn i zrębów z lat poprzednich
oraz wykonanie poprawek w istniejących i przyszłych drzewostanach na powierzchni 353,77
ha. W ten sposób rocznie miano wykonywać prace zalesieniowe na 121,37 ha (1213,72 ha w
ciągu 10 lat). Odnowienia drzewostanów miały się odbywać przez sadzenie jednorocznej
sosny z kępami świerka i drzew liściastych. Na jeden hektar miano wysadzać od 12 000 do 16
000 sadzonek. Drogi i linie oddziałowe zalecano obsadzać brzozą.77

Fot.1 Siedziba Nadleśnictwa Państwowego Osie w latach trzydziestych.
77

Ibidem, s.89-90.
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B. OCHRONA
W latach 1919-1920 miały miejsce dwa duże pożary: jeden w leśnictwie Gródek na
powierzchni 54 ha, drugi w leśnictwie Stara Rzeka na powierzchni ok. 30 ha. Pastwą płomieni
padł przede wszystkim starodrzew. Wiosną 1935 r., od iskier z pociągu, wybuchł koło
Laskowic duży pożar, który przeszedł przez lasy nadleśnictwa Dąbrowa i zatrzymany został
dopiero w leśnictwie Stara Huta. Jak informował „Głos Świecki” „ Jako pierwsze przybyły na
miejsce pożaru straże pożarne z najbliższych okolic, z Osia i Miedzna, następnie z Lipinek,
Jeżewa i Brzezin oraz Ochotnicza i przymusowa straż pożarna wraz z żeńskim oddziałem
samarytanek z ponad 30 km odległego Świecia, która wybrała się na miejsce autami
ciężarowymi. Akcją ratowniczą, a była ona niezmiernie trudną wobec rozmiarów żywiołu
szerzącego się okropnie przy silnym wichrze, w której brało czynny udział jedynie
kilkudziesięciu strażaków i ludności cywilnej,… kierował powiatowy instruktor straży
pożarnych p. Górski ze Świecia, przy pomocy p. nadleśniczego inż. Sierosławskiego z Osia
jako doskonale obeznanego z terenem. Pożar wybuchł krytycznego dnia o godzinie 11.30
został zlokalizowany przez strażaków o godz. 18-tej,[…]”78
Największą klęską żywiołową na terenie nadleśnictwa była inwazja sówki chojnówki,
która objęła również nadleśnictwa sąsiednie. W nadleśnictwie Osie dotknęła ona ok. 4500 ha,
z których ok. 2000 trzeba było wyciąć, natomiast na 2 500 usunąć 10-80 % drzew. Za
przyczynę inwazji sówki uważa się splot różnych warunków. Pierwszy to sprzyjające jej
rozwojowi warunki pogodowe w postaci ciepłego lata i łagodnej zimy w roku poprzedzającym wystąpienie gradacji. Drugi to brak doświadczonej kadry. Przeprowadzone jesienią
1921 roku próbne badanie w oddziałach sąsiadujących z późniejszym centrum żerowania
wykazało 2 poczwarki na drzewo, a w niektórych nie znaleziono żadnej, co według autorów
omawianych ocen było niemożliwe. Pojawienie się sówki chojnówki zauważono dopiero w
lipcu 1922 roku w oddziałach leśnictwa Sobiny, położonych na styku nadleśnictw Osie,
Przewodnik i Sarnia Góra. Stało się to wówczas, kiedy szkodniki ogołociły już ok. 100 ha
starodrzewu. Na szczęście panujące chłody i deszcze ograniczyły żer owadów. Liczono, że te
okoliczności nie zezwolą na wystąpienie masowego żeru w roku następnym. Zbagatelizowano
fakt, że jesienią owady znaleziono już na terenie całego nadleśnictwa, a podczas próbnego
zbierania stwierdzono 21 poczwarek na jednym drzewie. Zaniechanie tłumaczono brakiem
kredytów i małą ilością poczwarek. Tymczasem kolejna łagodna zima pozwoliła szkodnikom
dobrze przezimować i wiosną 1923 inwazja sówki przybrała postać katastrofalną . Żer
78

„Głos Świecki”, nr 52 z 2.5.1935 r.
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zupełny wystąpił w całej północnej części kompleksu głównego, a częściowy w południowej.
Żerowanie, początkowo słabe, w połowie lipca objęło 56 oddziałów, czyli około 1200 ha w
leśnictwie Sobiny. Około 10 sierpnia obszar ten wzrósł do prawie 4200 ha, przy czym żer
zupełny (75-100 % objedzonych drzew) odnotowano na powierzchni około 962 ha i silny (2575 %) na 375 ha w części północnej kompleksu głównego; na pozostałej powierzchni
uszkodzenia drzewostanu były nieznaczne (1-25 %). Równocześnie zaobserwowano
wystąpienie w dużej ilości brudnicy mniszki, a także barczatki i cetyńców. W roku następnym
pierwsze motyle sówki zauważono już 2 kwietnia , a w okolicach największego żeru w roku
1923 naliczono średnio 24 jaja na jednej szpilce. Do połowy czerwca żer objął 1526 ha, a
niebawem całe nadleśnictwo z mniej dotkniętymi do tej pory leśnictwami Gródek i Zajęczy
Kąt. Uważano, że był on znacznie silniejszy, niż rok wcześniej.

Jednak 24 czerwca

znaleziono pierwsze martwe gąsienice, a w połowie lipca trudno było znaleźć żywą gąsienicę
w północnej części nadleśnictwa. Sprawcą pomoru sówki był grzybek „empusa sulicae”. W
maju i w lipcu 1924 r. tereny objęte inwazją sówki w nadleśnictwach Błędno, Osie,
Przewodnik i Sarnia Góra odwiedziła komisja ministerialna o charakterze obserwacyjnym z
entomologami prof. Mokrzeckim, Błędowskim i Sitowskim w składzie. Według jej wskazań
w sierpniu tegoż roku zaprojek-towano usuwanie martwych drzew jednak dalsze obserwacje
spowodowały, że we wrześniu, planując cięcia na rok gospodarczy 1924/1925, uwzględniono
eksploatację całego obszaru objętego 2 i 3- krotnym żerem szkodnika w leśnictwach: Sobiny,
Stara Rzeka i częściowo Nowa Rzeka, razem 1169 ha. Ostatecznie na terenie całego
nadleśnictwa trzeba było wyciąć prawie 2000 ha lasu. Do roku 1929 wycięto 1702 (tabela nr
7), w latach następnych przewidywano konieczność wycięcia ok. 300 kolejnych.79

Tab. 9. Pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Państwowym Osie
w latach 1923/1924 – 1928/1929.
Rok

1923/1924
1924/1925
1925/1926
1926/1927
1927/1928
1928/1929
Razem:

79

Ilość ha

m3

45
584
452
345
212
164
1702

12124
168455
135703
111373
41274
18657
481 586

APB, NO, sygn. 2447/0/1, s.64-70.
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Wycięcie tak dużej ilości drzew wymagało też wzmożonego wysiłku w zakresie
odnawiania lasu. Nadleśnictwo do tak wielkiego wysiłku nie było przygotowane, dodatkowo
w roku 1925 przemarzły szkółki. W ten sposób zaczęły się tworzyć zaległości, aby je
zmniejszyć zastosowano siew.
Do roku 1929 obszar wyrębów został zalesiony w 85%. Dokonano tego prawie wyłącznie
sosną. Niewielką domieszkę drzew liściastych zaczęto stosować dopiero w 1927. W ten
sposób nie została zlikwidowana jedna z przyczyn klęski z lat 1923-1924, czyli
jednogatunkowość, doszła natomiast kolejna, czyli jednowiekowość.80
Autorzy przyjętego w roku 1930 planu urządzania lasu uznali, że „Stan lasu obrębu, po
tak groźnej klęsce, jaka była inwazja sówki, przedstawia się niejednolicie, jest jednak, ogólnie
biorąc, niższy od średniego. Anormalność drzewostanów uwidacznia się tak pod względem
przestrzennego rozmieszczenia i powierzchniowego układu, jak i zewnętrznej ich
Tab. 10. Powierzchnia odnowień w Nadleśnictwie Osie w latach
1923/1924 – 1928/1929.
Rok

Sadzenie (w ha)

Siew ( w ha)

Razem

1925
1926
1927
1928
1929

44
95
221
187
344

20
89
74
191
135

64
184
295
378
479

postaci oraz struktury. Zogniskowanie się w części północnej głównego obszaru 2-ch
względnie 3-ch żerów sówki, spowodowało wycięcie w tej części prawie wszystkich
drzewostanów sosnowych, lub silne przerzedzenie pozostałych. Stąd powstał – po zalesieniu
dokonanych zrębów – ów duży kompleks bo ca 1600 ha wynoszący i prawie jednolitych upraw
sosnowych. Obszar ten notabene zwiększy się jeszcze bardziej przez zalesienie pozostałych
halizn i przyszłych wyrębów koniecznych. Wyrąbanie tak znacznej powierzchni drzewostanów
odbiło się ogromnie na układzie powierzchniowym według klas wieku, dlatego przeważają
młodniki, a mało jest drzewostanów średnich klas, jak również niedosta- teczną jest
powierzchnia drzewostanów rębnych. Tutaj wyróżniają się dodatnio drzewostany w leśnictwie
Gródek i Zajęczy Kąt, gdzie z powodu jednokrotnego, niedokończonego żeru, uszkodzenie
było minimalne. Drzewostany w tych lennictwach odnowiły się prawie zupełnie i mają wygląd
normalny tak co do zadrzewienia, jak i jakości. W miarę posuwania się jednak w kierunku
północnym
80
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Ibidem, s.71.
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Fot. 2. Zwalczanie szkodników przy pomocy opryskiwaczy konnych.
znacznie, Jest jednak niejednorodny, bo są drzewostany silniej uszkodzone obok słabiej,
niezależnie od wieku.”
Równolegle autorzy planu urządzania uznali, że w latach 1924 - 1929 dobrze pod
względem technicznym i sprawnie wycięto zamierające drzewostany oraz zalesiono
ogołocone tereny. Jednak nie ustrzeżono się błędów, do których zaliczono:
— zbyt

forsowne

wycinanie

drzewostanów,

szczególnie

starszych

tylko

raz

nawiedzonych przez szkodnika i mało uszkodzonych,
— brak wystarczającego nadzoru nad tysiącami robotników, którzy dla zysku chętniej
wycinali bardziej dorodne drzewa omijając cieńsze.
— pominięcie wytyczenia pasów przeciwpożarowych w trakcie zalesień, co wymusiło
zaoranie części świeżo posadzonej sosny,
zbyt mały stopień uwzględnienia siedliska przy odnowieniach (sadzenie prawie
wszędzie sosny), co czyni je wrażliwymi na powtórzenie klęski podobnej do tej z lat
1923-1924 oraz na pożary.81
W trakcie prac nad planem gospodarczym na lata 1930/1931 -1939/1940, na mocy porozumienia między Dyrekcja Naczelną Lasów Państwowych z Zakładem Doświadczalnym
81

Ibidem, s.74.
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Lasów Państwowych w Warszawie w uroczysku „Szczerkowo” wydzielono rezerwat
częściowy w celu ochrony brekinii. Ponieważ brekinia występowała małymi kępami lub
pojedynczo, a jej wzrost i rozprzestrzenianie były ograniczone przez krzewy i podrost innych
drzew uznano, że stworzenie warunków do jej utrzymania należy osiągnąć przez racjonalne
przerzedzanie drzewostanu panującego, wycinanie podrostów i krzewów oraz sadzenie dębu
jako najbardziej odpowiedniego dla tego siedliska. Korzystając z sugestii Instytutu
Badawczego Lasów Państwowych zamiast zrębów częściowych

na terenie rezer-wa-tu

wprowadzono gospodarkę przerębową z zastrzeżeniem, że na pokrycie etatu rębnego będą
przeznaczone drzewa wadliwie ukształtowane i chore, z posuszu, wywrotów i wiatro-łomów,
a także cięć mających na celu ochronę i odnowienie brekinii. Zgodnie z zalecenia- mi drzewa
o wyjątkowych wymiarach lub osobliwych kształtach miały być oszczędzane jako pomniki
przyrody, a na terenie całego rezerwatu wprowadzono zakaz wszelkiego użytkowania
ubocznego z łowieckim włącznie82

Fot. 3. Podwórze nadleśniczówki w Osiu w latach trzydziestych.

82

APB, NO, sygn. 2447/0/1, s.79.
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Mapa 8. Mapa żeru sówki w latach 1921-1924 i cięć posówkowych Nadleśnictwie Osie83
83

Ibidem, s.65.
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C. GOSPODARKA
Nadleśnictwo posiadało dogodne warunki do transportu drewna. Przez jego teren
przebiegły dwie linie kolejowe. Pierwsza, prowadząca z Laskowic Pomorskich do Czerska
ze stacjami załadowczymi w Osiu i Tleniu, stwarzała dogodne warunki do wywozu drewna z
leśnictw położonych w kompleksie głównym . Druga z Laskowic Pomorskich do Chojnic

Fot. 4. Załadunek drewna na stacji w Osiu.
ze stacjami załadowczymi w Leosi i Laskowicach umożliwiała sprawny wywóz drewna z
leśnictw Gródek i Zajęczy Kąt. Dobrze rozwinięta sieć dróg bitych, lokalnych i linii
oddziałowych stwarzała dogodne warunki wywozu drewna z lasu i dowozu do punktów
załadowczych lub na bindugi, których kilka utrzymywało Nadleśnictwo nad Wdą. Jednak
spławianie jako sposób transportu drewna znajdował się w stadium zaniku. Powstanie
Tab. 11. Drewno sprzedane w Nadleśnictwie Państwowym Osie w latach 1925-1929.84
Rok

Użytek

Opał
w m3

Razem:

Wartość
w zł

1925
112.740
25.697
138.437
1.863.131,1926
128.312
38.438
166.750
1.823.917,1927
94.176
17.836
112.007
2.943.218,1928
32.222
11.792
44.015
1.832.513,1929
19.818
10.239
30.463
907.492,elektrowni wodnych w Gródku i Żurze mimo, że posiadały one urządzenia ułatwiające spław
sprawiło, że przegrał on ze znacznie szybszym transportem kolejowym.
83

Ibidem, s.73.
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Gospodarka obrębu oskiego oparta była prawie wyłącznie na produkcji drewna sosnowego. Produkcja ta miała zbyt wszystkich asortymentów drewna nawet w warunkach masowej eksploatacji w latach wielkich wyrębów posówkowych w latach 1924 – 1928. Według
autorów

planu urządzenia lasu z roku 1930 „…nie bez znaczenia jest tu również sam

przedmiot produkcji t.j. drewno, uchodzące za jedno z lepszych gatunków pod względem
swej jakości technicznej ( sosna pomorska).”85
Tab.12. Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Państwowym Osie w latach 1924 – 1929,
według odbiorców.86
Konsumenci

Użytek
m3

Kupcy i przemysłowcy
363.559
Ludność miejscowa
22.145
Administracja
641
Różne (serwituty, kradzie918
że, sprzedaż ulgowa)
Razem
387263
Średnio w roku
77452

Opał
%

m3

%

Razem
m3

% ogólnej
masy

88,1
31,6
32,8
13,00

48.970
47965
1315
6159

11,9
68,4
67,2
87,0

412259
70110
1956
7077

83,9
14,3
0,4
1,4

78,8
78,8

104409
20882

21,2
21,2

491,672
98334

100,0

Asortymentem najbardziej poszukiwanym przez tartaki były „ […] dłużyce i kłody w
całych długościach wszystkich klas grubości z przewagą I - III klasy.” Głównymi odbiorcami
drewna były tartaki

i zakłady przemysłowe miejscowe i okoliczne jak na przykład:

Bartoszewicz i Kubica oraz Jewelowski-Werke w Osiu, tartak w Tleniu, tartak Tyszkiewicza
w Łążku - jak i dalsze w Grudziądzu, Starogardzie, Czersku i Rytlu, które po częściowej lub
całkowitej przeróbce zakupiony materiał wywoziły prawie wyłącznie na rynki zagraniczne głównie angielski i niemiecki - przez Gdańsk lub Chojnice. Głównym odbiorcą drewna
„kopalnianego” od czasów sówkowych była firma drzewna Wschód" z Katowic. Stosunkowo
nieznaczne ilości drewna użytkowego, głównie cienkiego (IV klasy), kupowała na własne
potrzeby budowlane ludność miejscowa. Drewno opałowe poza mieszkańcami Osia
i okolicznych wiosek, którzy przeznaczali je do ogrzania mieszkań, kupowali miejscowi
handlarze drewna opałowego zaopatrujący w nie okoliczne miasta, głównie

Świecie

87

i Grudziądz.

Sprzedaży drewna dokonywano na trzy sposoby. W drodze submisji, licytacji oraz za
specjalnym zezwoleniem dyrekcji z wolnej ręki. Submisję, dziś powiedzielibyśmy – przetarg
ofertowy stosowano przy sprzedaży dużych partii drewna przede wszystkim użytkowego, a
85

Ibidem, s. 24-25.
Ibidem,s.28.
87
Ibidem,s. 27.
86
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wyboru i zatwierdzenia ofert dokonywała Dyrekcja. Rozwój gospodarczy końca lat
dwudziestych powodował, że po wyczerpaniu zapasów z wyrębów posówkowych cena
drewna szybko rosła. Załamanie cen na w roku 1929 i 1930 wiązano z zamknięciem granicy
z Niemcami oraz dumpingowymi cenami drewna eksportowanego na rynek europejski przez
Związek Radziecki.
Tab.13. Przeciętne ceny drewna osiągane w Nadleśnictwie Państwowym w Osiu w
latach 1925 – 1929.88
Rok

1925

1926

1927

1928

1929

13,5

11,-

20,-

42,-

30,-

3

Średnia cena za 1m w
złotych

Roczne zapotrzebowanie rynku miejscowego na drewno oceniano w roku 1930 na 500
m3 drewna użytkowego i 2000 m3 drewna opałowego. Ludność miejscowa zaopatrywała się w
drewno użytkowe i opałowe głównie w trakcie organizowanych, co jakiś czas, licytacji.

Fot. 5 i 6. Ogłoszenia Nadleśnictwa Państwowego w Osiu o przetargach. ”Słowo
Pomorskie” nr 62 z 17.03.1926 r. i nr 172 z 30.07.1926.

Fot. 7. Ogłoszenia Nadleśnictwa Państwowego w Osiu o sprzedaży z wolnej ręki i
licytacji. ”Słowo Pomorskie” nr 6 z 9.1.1927 r.89
88
89

Ibidem, s.29.
„Słowo Pomorskie” nr 62 z 17.03.1926 r.; nr 172 z 30.07.1926 ; nr 6 z 9.1.1927 r.

45

Najmniej drewna sprzedawano z wolnej ręki. Ta forma sprzedaży była adresowana do miejscowych kupców, rzemieślników i ludności. Początkowo ceny drewna ustalano według
średniej ceny licytacyjnej, jednak od końca lat dwudziestych wprowadzono cennik (tak zwaną
taksę).90 Według cennika z marca 1930 r. za najważniejsze rodzaje drewna sosnowego
obowiązywały następujące ceny: dłużyca I klasy – 46 zł za 1 m3, kopalniaki I klasy – 22 zł za
1 m3, żerdzie I klasy – 2,00 zł za 1 sztukę, szczapy użytkowe I klasy – 17,00 zł za 1 mp.,
wałki użytkowe – 9,50 zł za 1 mp , szczapy opałowe - 9,00 zł za 1 mp, wałki opałowe 6,00 zł
za 1 mp , chrust gruby - 0,70 zł za 1 mp , chrust cienki – 0,20 zł za 1 mp.91-

Fot. 8. Ogłoszenie Nadleśnictwa Państwowego Osie o dzierżawie „rybołóstwa” na
jeziorach Dury. „Głos Świecki” , nr 41 z 9.1.1931 r. 92
Poza działalnością główną źródłem dochodów nadleśnictwa były użytki uboczne. W
latach 1925-1929 przynosiły one średnio 8829,- zł rocznie. Zaliczano do nich opłaty
wnoszone z tytułu: korzystania z łąk (1262,- zł), zbierania owoców leśnych (97,- zł), wywozu
żwiru, piasku i kamieni (319,- zł), zbierania ściółki leśnej(88,- zł), zbierania nasion leśnych
(42,- zł), użytkowania gruntów rolnych i zrębów (3237,- zł), dzierża-wy polowań i sprzedaży
zwierzyny (255,- zł), rybołówstwa (1615,- zł), odszkodowania za szkody leśne (1242,- zł),
dzierżawę składowisk i bindug 178,- zł), sprzedaż materiałów z rozebranych budynków (180,-
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zł)i inne (314,- zł). Opłaty ustalano większości wypadów w oparciu o cennik, tylko za
dzierżawę gruntów i połów ryb na podstawie licytacji. 93
Gospodarkę nadleśnictwa obciążały świadczenia w ramach pozostałości serwitutów.
Z tego tytułu dostarczało ono, drewno opałowe po cenach wyrębu do szkołom w Brzezinach,
Wałkowiskach, Buczku, Głogówku, Wiągu, Nowych Krąplewicach, Radań-skiej, Sulnówku,
Swatnie, szkole ewangelickiej i katolickiej w Przechowie oraz szkole ewangelickiej
i katolickiej w Osiu. Rocznie było to 400,5 m p. Do obowiązków nadleśnictwa należało też
utrzymanie mostu na Wdzie w Grzybku, dróg dojazdowych do 18 zabudowań w północnej
i zachodniej części wsi Radańska oraz wspólnie z gminą Osie dróg Osie-Skórcz i OsieTleń.94
Tab.14. Roczny dochód Nadleśnictwa Państwowego Osie w latach 1925-1929.95
Rok

1925
1926
1927
1928
1929
Średnio:

Dochód brutto

1.889.897
1.915.890
3.055.372
1.948.909
951.707
1.952.355

Rozchód
w złotych

318.868
347.398
303.250
278.601
300.789
309.781

Dochód czysty

1.571.029
1.568.492
2.752.122
1.670.308
650.918
1.642.574

Na 1 ha powierzchni

27,11
27,07
47,50
28,82
12,34
28,34

Dochody nadleśnictwa w latach 1925 – 1929 były zdecydowanie zawyżone. Zadecydowała o tym konieczność sprzedaży wielkich ilości drewna z wyrębów posówkowych. Przyjmując jako podstawę etat rębny (15.999 m3 rocznie) i międzyrębny (6825 m3 rocznie) z roku
1903 wyliczono, że w latach 1924 – 1929 nadleśnictwo powinno pozyskać 114.120 m3
drewna. Tymczasem wycięto 469,462 m3, czyli tyle więcej niż powinno zostać pozyskane
przez lat dwadzieścia.96 Nie dysponujemy danymi jakie dochody uzyskiwało w latach
trzydziestych, ale zważywszy planowaną wielkość cięć (102 000 m3 na 10 lat) musiały one
być zdecydowanie niższe.
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D. KADRY
Problemy, z którymi borykało się państwo polskie, znalazły swe odbicie także na terenie
nadleśnictwa Osie. Na polecenie władz niemieckich chcących utrudnić funkcjonowanie władz
polskich, w ramach tzw. opcji, teren Pomorza opuścili urzędnicy niemieccy, w tym leśnicy. Z
Osia wyjechali: nadleśniczy Ernst Kottmajer i leśniczowie: Szymon Gliński, Ernst Hoyer,
Wilhelm Mans, Wilhelm Geib i Wilhelm Hedersheimer.97 Na ich miejsce musiano zatrudnić
osoby nie zawsze dysponujące odpowiednimi kwalifikacjami lub doświadczeniem, które
dopiero w trakcie pracy je uzupełniały. Problem dotyczył także innych nadleśnictw w Borach
i prawdopodobnie był jedną z przyczyn masowej gradacji sówki chojnówki na początku lat
dwudziestych. Zdaniem autorów cytowanego wcześniej planu urządzenia lasu organizowanie
się dopiero i brak doświadczenia polskiej administracji sprawiły, że w roku 1922 nie
doceniono niebezpieczeństwa inwazji sówki chojnówki i nie zastosowano żadnych środków
profilaktycznych, które mogłyby zmniejszyć jej następstwa. W latach następnych rozmiary
były tak duże , że przekraczały możliwości jej likwidacji.98

Fot. 9. Nadleśniczy Bronisław Sierosławski (siedzi drugi z prawej) w otoczeniu
pracowników Nadleśnictwa Państwowego Osie.
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W dniu 1 października 1928 roku administracja nadleśnictwa składała się z
nadleśniczego, 1 adiunkta, 1 sekretarza, 1 kancelisty, 7 leśniczych, 1 podleśniczego i 1
gajowego.99
Pierwszym polskim nadleśniczym Nadleśnictwa Osie był od 15 maja 1920 r. Jan
Kurpiński. Funkcję tą pełnił do roku 1928 , kiedy to zastąpił go Bronisław Jerzy
Sierosławski.100
Leśnicy zrzeszali się w związku zawodowym noszącym nazwę Związku Leśników
Rzeczypospolitej Polskiej. Koło założono już w roku 1921 i przetrwało ono do wybuchu
wojny. Koło obejmowało nadleśnictwa: Dąbrowa, Osie, Przewodnik, Szarłata, Warlubie.
Niestety nie dotrwały do naszych czasów bliższe informacje o jego działalności.101 Poza
związkami zawodowymi dwie organizacje odgrywały w środowisku leśników dużą rolę:
Przysposobienie Wojskowe Leśników i Koła Rodziny Leśnika.
PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE LESNIKÓW
Podobnie jak w innych nadleśnictwach, tak i na terenie nadleśnictwa Osie działało przed
wojną Przysposobienie Wojskowe Leśników. Organizację utworzono

w roku 1933 z

inicjatywy Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych Adama Loreta. PWL za cel stawiała
sobie oprócz krzewienia kultury fizycznej i sportu - przygotowanie leśników do zadań, które
miały im być przydzielone na wypadek wojny. Szczególny nacisk kładziono na
przygotowanie bojowe w specyficznych warunkach, jakie dla nowoczesnej wojny oraz
organizowania sabotażu na tyłach wroga stwarzał las. Organizacja pozostawała pod
wspólnym zarządem poszczególnych Dyrekcji Lasów Państwowych i odnośnych Dowództw
Okręgów Korpusów. Bardziej specjalistyczny program szkolenia prowadzono na kursach
organizowanych na terenie szkół dla leśniczych, gdzie pod pozorem ogólnego
przysposobienia wojskowego w niektórych ośrodkach szkolono leśników do zadań w
wywiadzie i kontrwywiadzie.102

Już 20.1.1934 r odbyło się zebranie organizacyjne, które

powołało do życia Kolo PWL skupiające leśników z nadleśnictw: Dąbrowa, Przewodnik i
Warlubie. Jego siedzibą była Dąbrowa, jednak 22.02 1938 została ona przeniesiona do
Przewodnika.
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Organizacyjnego Przysposobienia Wojskowego Leśników z 14 lutego 1934 r., postanowiono
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utworzyć koło PWL w Osiu. Jego siedzibą został budynek Nadleśnictwa Państwowego Osie,
o czym poinformowano Starostwo Powiatowe w Świeciu 20 maja 1934 roku .103 W jego
skład wchodzili leśnicy z nadleśnictw Osie i Szarłata. Liczyło wg stanu na 1 lutego 1939 roku
25 członków, wcześniej 26. W latach 1938-1939 w skład zarządu wchodzili:
Przewodniczący

- inż. Sierosławski Bronisław nadleśniczy w Osiu.

Zastępca przewodniczącego

- Osiński Bolesław nadleśniczy z Szarłaty .

Sekretarz

- Rogacki Józef

Skarbnik

- Fikus Józef

Członek zarządu

- Lubik Władysław

Członek zarządu

- Czajkowski Oktawiusz.

Poza wymienionymi, według stanu na dzień 26 lutego 1939 roku, do koła należeli:
Ankiewicz Wiktor, Belczewski Jan, Borowicz Stanisław, Buszek Kazimierz, Ceraficki Stefan,
Dalecki Aleksander, Engler Alfred, Kwiatkowski Kazimierz, Łangowski Bolesław, Łukowicz
Franciszek, Mysona Edward, Nowak Kazimierz, Ślugajski Stanisław, Vogt Oskar, Warczak
Teofil, Wiśniewski Alfons i Żurawka Roman.
Działalność kół koncentrowała się na organizowaniu uroczystości państwowych. Na
przykład w Przewodniku zorganizowano 3.6.1936 r. obchody 10 rocznicy wyboru prof.
Józefa Mościckiego na prezydenta. W Osiu sprowadzało się to do organizacji udziału w
obchodach uroczystości państwowych 3 maja i 11 listopada organizowanych przez liczne
organizacje działające na jego terenie. Składały się zazwyczaj na nie msza święta,
okolicznościowe przemówienia, występy i przemarsze. W czerwcu i lipcu 1938 r.
zorganizowano dla członków koła ćwiczenia musztry z karabinem, a w lipcu i sierpniu tegoż
roku odbyto strzelania z karabinu, w których najlepsi okazali się Alfred Engler, leśniczy w
Nowej Rzece oraz Stanisław Borowicz, praktykant w nadleśnictwie Szarłata. Podjęto też
próbę zorganizowania wycieczki do Warszawy, jednak zakończyła się ona niepowodzeniem z
powodu zbyt małej ilości chętnych. W marcu 1938 roku koło w Osiu było gospodarzem
zjazdu okręgowego, w którym uczestniczyło 33 delegatów z Okręgu Pomorskiego P.W.L.,
natomiast 8 października 1938 r. odbyły się w Osiu mistrzostwa Okręgu Pomorskiego P.W.L.
w strzelectwie.104
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KOŁO RODZINY LEŚNIKA
W środowisku leśników działała organizacja skupiająca dorosłych członków rodzin pod
nazwą „". Zgodnie z regulaminem koncentrowała się na działalności oświatowej i
charytatywnej wśród pracowników leśnych poprzez zakładanie i prowadzenie przedszkoli,
organizowanie kursów dokształcających, opieki nad sierotami po pracownikach leśnych, a
także pogłębianie wśród członków uświadomienia obywatelskiego.
Bardzo aktywnie działało powstałe w r. 1936 Koło w Przewodniku. Członkami jego były
żony i dorosłe córki leśników. We współpracy ze Związkiem Leśników Rzeczypospolitej
Polskiej, z dobrowolnych ofiar członków zakupiono i stale uzupełniano biblioteczkę
beletrystyczną, z której korzystali leśnicy i robotnicy leśni. W okresie zimowym Koło
organizowało kursy szycia i prowadzenia gospodarstwa domowego. Jednak największym jego
osiągnięciem było otwarcie w dniu 20.01.1937 r. w Lipinkach przedszkola dla dzieci
robotników leśnych. Dzieci pozostawały pod fachową opieką przedszkolanki i otrzymywały 3
posiłki dziennie . W grudniu 1937 r. urządzono „choinkę" dla dzieci przedszkolnych i
szkolnych robotników leśnych (w ilości 42 dzieci), z których każde otrzymało w prezencie od
Św. Mikołaja „trzewiki i komplet ciepłej bielizny".105
Działały też inne koła. 18 lutego 1939 r. w lokalu Hübnera w Osiu odbyła się doroczna
zabawa karnawałowa leśników w Osiu, zorganizowana przez Koła Rodziny Leśnika z Osia,
Szarłaty, Sarniej Góry i Trzebcin. Poza leśnikami uczestniczyli w niej starostwo
Cwynarowiczowie, Kentzerowie z Rówienicy, Liszkowski z Lipienek, Szukalski z Jaszcza i
goście miejscowi. Jak napisano w „Głosie Świeckim” z 23 lutego 1939 r. „Należy podkreślić z
uznaniem starania komitetu w osobach Pań: inż. Sierosławskiej, leśniczowych Buszkowej i
Kwiatkowskiej, które niezmordowanie zajęły się całością zabawy, która pod każdym
względem wypadła znakomicie,- zebrany dość znaczny dochód przeznaczono na Dom
Zdrojowy Leśników w Rabce.”106
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1939 - 1947
Koniec lat trzydziestych był okresem wzrastającego napięcia w stosunkach międzynarodowych. Agresywna polityka hitlerowskich Niemiec kazała jej sąsiadom myśleć
poważnie o zbliżającym się konflikcie zbrojnym. W roku 1938 również w Polsce doceniono
zbliżające się zagrożenie i rozpoczęto prace nad planem wojny z Niemcami . W przyjętym w
marcu 1939 roku zamiarze obrony przewidywano czasowe opuszczenie Pomorza.

Ze

względu na ukształtowanie granic nie przewidywano w nim na wypadek wojny działań
obronnych poza osłoną mobilizacji i ewakuacji oraz dokonania zniszczeń. Ewakuacji miały
podlegać zakłady, urzędy, instytucje państwowe i wojskowe. Zniszczenia planowano
przeprowadzić na szlakach komunikacyjnych, zwłaszcza kolejowych. Przygotowano
wysadzenie mostów i wiaduktów kolejowych oraz drogowych, zniszczenie urządzeń
stacyjnych i zrywanie torów.107 Jednocześnie na polecenie Sztabu Głównego podjęto
działania zmierzające do przygotowania jeszcze przed wybuchem wojny zorganizowanego
oporu na terenach czasowo opuszczonych. Po rozważeniu różnych koncepcji zdecydowano
się pozostawić w poszczególnych powiatach grupy dywersyjno-wywiadowcze. W ich skład
weszli ludzie specjalnie dobrani i przeszkoleni pod nadzorem Oddziału II Sztabu Głównego.
Werbowano osoby, nie wyróżniające się aktywną działalnością społeczno-polityczną,
ponieważ miały one żyć i działać w warunkach legalności. Wytypowani kandydaci byli
indywidualnie zaprzysięgani i kierowani na przeszkolenie obejmujące podstawowe
wiadomości z zakresu minowania, zbierania informacji wywiadowczych i ich szyfrowania,
strzelania oraz pracy w konspiracji. Grupy miały przystąpić do działania zaraz po wkroczeniu
wojsk niemieckich i wykonywać zadania stawiane przez kierowników i łączników z centrali.
Organizacja otrzymała kryptonim „Grunwald” i była ściśle zakonspirowana.108 Jak wynika z
ustaleń E. Skerskiej o Stefanie Zimnym, leśniczym z Rynkowa, był on członkiem grupy
„Grunwaldu” kierowanej przez nadleśniczego w Przewodniku, kapitana rezerwy Witolda
Bielowskiego.109
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1 września 1939 r. stanowi datę, która z jednej strony zakończyła okres pokojowego
rozwoju państwa polskiego, z drugiej rozpoczęła najbardziej tragiczny okres w dziejach
narodu polskiego. Wcześnie rano, na całej długości granicy wojska niemieckie rozpoczęły
działania zaczepne. Mając zdecydowaną przewagę ilościową i jakościową, koncentrując siły
na wybranych kierunkach, szybko osiągnęły one cele zamierzone w pierwszej fazie działań
odcinając część sił polskich w Borach Tucholskich, zajmując Śląsk i dochodząc po tygodniu
walk do Warszawy. Konieczność odparcia pod Kutnem uderzenia próbujących przebić się na
południe armii „Poznań” i „Pomorze” zaangażowało niemieckie siły główne na ponad tydzień
i opóźniło realizację planów ich dowództwa. Jednak wkroczenie 17 września wojsk
radzieckich na wschodnie tereny Rzeczpospolitej spowodowało załamanie się polskiego
oporu, a poszczególne zgrupowania realizując rozkaz Naczelnego Wodza podejmowały,
najczęściej nieskoordynowane próby przebicia się w kierunku granicy rumuńskiej. Poddanie
się Warszawy, Modlina, Helu oraz Grupy Operacyjnej „Polesie” zakończyło walki
zorganizowanych sił polskich, a państwo polskie zostało podzielone między dwóch
agresorów.
W roku 1939 północną część powiatu świeckiego działania wojenne dotknęły w
ograniczonym stopniu. Teren ten znalazł się na zapleczu wojsk stanowiących korpus
interwencyjny, przewidziany do interwencji na terenie Wolnego Miasta Gdańska w wypadku
ograniczonego konfliktu z Niemcami. W przypadku konfliktu na wielką skalę wiodły przezeń
drogi odwrotu oddziałów mających wykonać zniszczenia mostów przez Wisłę w Tczewie.
Były to 2 pułk szwoleżerów i 2 samodzielny batalion strzelców oraz stanowiący osłonę
granicy na Wiśle stacjonujący w Gniewie, 2 batalion 65 pułku piechoty.
Przebieg wydarzeń w pierwszych dniach wojny sprawił, że jednostki te musiały
rozpocząć odwrót już w godzinach wieczornych 1 września i po południu następnego dnia
osiągnęły rejon Osia, maszerując w kierunku Świecia (2 batalion strzelców) i w kierunku
Sierosławia (2 pułk szwoleżerów). W trakcie przemarszu były one oraz kolumny
uciekinierów bombardowane przez lotnictwo niemieckie. 3 września północna część powiatu świeckiego znalazła się w rekach niemieckich. Tereny nadleśnictw Osie, Przewodnik
i Warlubie zajęła niemiecka 20 Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej, która na odcinku TleńNowe stanowiła północne ramię okrążenia wokół jednostek polskich wycofujących się w
kierunku Świecia oraz Grudziądza z nadzieją znalezienia tam przepraw przez Wisłę i połączenia się z pozostałymi silami polskimi.110 Niestety, w wyniku błędów popełnionych przez
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wyższe organy dowodzenia przepraw nie znalazły. Jeszcze 5 września w okolicach Warlubia
i Jeżewa przebywało ok. 70 niedobitków z 2 batalionu strzelców, a w okolicach leśniczówki
Kwiatki znalazł się II Gdyński Batalion Obrony Narodowej, którego dowódca podjął tam
decyzję o rozwiązaniu batalionu i polecił żołnierzom przedzierać się do w kierunku Gdyni lub
na południe w małych grupach. Według Józefa Milewskiego do połowy września walczyło w
Borach Tucholskich jeszcze kilkanaście mniejszych oddziałów, w tym niedobitki Pomorskiej
Brygady Kawalerii i batalionów Obrony Narodowej .111
Niezależnie od przedsięwzięć natury wojskowej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
ewakuacji urzędów polskich nadleśnictwa na Pomorzu opracowały własne plany ewakuacji.
Po rozpoczęciu wojny przystąpiły do ich realizacji. Rodziny leśników z Osia zostały
ewakuowane autobusem miejscowego przedsiębiorcy Gołeckiego „[…] w okolice Płocka.
[...]112
26 października 1939 r na mocy dekretu Hitlera z 8 października powstał Okręg Rzeszy
Gdańsk-Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig – Westpreussen), który objął Wolne Miasto
Gdańsk, większość przedwojennego województwa pomorskiego oraz 5 powiatów z prowincji
Prusy Wschodnie. Wraz z jego utworzeniem władza przeszła w ręce administracji cywilnej.
Okręgiem zarządzał namiestnik (Reichsstatthalter). Przez cały okres okupacji był nim Albert
Forster. Okręg dzielił się na rejencje, te na powiaty miejskie i wiejskie (Stadtkreis i
Landkreis) składające się ze stanowiących odpowiedniki gmin obwody urzędowe
(Amtsbezirk). W gminach wiejskich kierowali nimi komisarze urzędowi (Amtskommissare)
W Okręgu Gdańsk – Prusy Zachodnie utworzono trzy rejencje: gdańską, kwidzyńską i
bydgoską. Do tej ostatniej należał powiat świecki.113
Większość obszarów leśnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu podporządkowana została Krajowemu Zarządowi Lasów w Gdańsku z siedzibą w Oliwie (LandesForstamt

Danzig-Oliva).

(Forstinspektion),

którym

Kolejny szczebel
podlegały

urzędy

administracji
leśne

tworzyły inspekcje leśne

(Forstämte),

kierowane

przez

nadleśniczych. Prowadziły one gospodarkę w lasach państwowych i sprawowały nadzór nad
lasami niepaństwowymi zarządzanymi przez właścicieli lub przejętymi w zarząd powierniczy.
Najniższym ogniwem były leśnictwa. Stałymi elementami systemu były urzędy leśne i
leśnictwa. Nadleśnictwa tworzono w zależności od potrzeb i dostosowywano do warunków
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lokalnych. Zazwyczaj obejmowały one kilka leśnictw. Niemcy pozwolili pracować Polakom
na niższych szczeblach administracji leśnej, dlatego wielu leśników kontynuowało pracę na
przedwojennych stanowiskach. .114
Jak stwierdzono w powojennym planie definitywnego urządzenia lasu, w czasie drugiej
wojny światowej najpierw gospodarowano na podstawie polskiego planu urządzenia lasu,
później, w miarę zwiększającego się zapotrzebowania na drewno użytkowe, oprócz zrębów
zupełnych, pobierano masę drzewną po całym lesie, wybierając sztuki najbardziej
wartościowe. Częściowo zaniedbane zostały czyszczenia w drzewostanach młodszych. Przy
zalesianiu zrębów stosowano siew lub sadzenie sosny z domieszką świerka.115
Początek rządów Niemców na terenie Pomorza wiąże się z bezprzykładnym terrorem
wobec miejscowej ludności, mającym na celu fizyczne wyeliminowanie osób mogących w
jakikolwiek sposób być organizatorami polskiego oporu wobec władz okupacyjnych. Jesienią
1939 roku w masowych egzekucjach i pojedynczych mordach, na mocy wyroków sądów
specjalnych i bez wyroków ginęli przedstawiciele inteligencji: księża, nauczyciele, działacze
społeczni i inni. Ofiarami terroru byli też pracownicy Lasów Państwowych.
Realia życia okupacyjnego sprawiły, że już jesienią 1939 r. wiele osób szukało
schronienia w lasach. Bory Tucholskie mimo, że są dużym kompleksem leśnym nie były w
okresie wojny terenem sprzyjającym prowadzeniu działalności partyzanckiej. Utrudniały ją:
stosunkowo

duża

ilość

Niemców

zamieszkujących

tereny

Pomorza

w

okresie

przedwojennym, stopniowy napływ Niemców z terenu Rzeszy i innych obszarów,
zajmowanie przez ludność narodowości niemieckiej wszystkich kierowniczych stanowisk w
administracji państwowej i gospodarczej, wysiedlanie polskiej ludności, intensywna
germanizacja Pomorza, nałożone na Polaków ograniczenia w zakresie swobody poruszania
się i komunikacji oraz większy w porównaniu z innymi okupowanymi terenami terror wobec
polskiej ludności.116 Dlatego charakterystyczną cechą ruchu partyzanckiego na Pomorzu
Gdańskim było, że występowały tu małe, kilkuosobowe grupy lub co najwyżej oddziały
trzydziesto - czterdziestoosobowe. Składało się na to wiele przyczyn. Grupy partyzanckie
musiały przebywać w lesie bez względu na porę roku, nie mogły brać pod uwagę
zakwaterowania w wioskach, ponieważ w prawie każdej wsi mieszkali Niemcy i pojawienie
się w osiedlu obcego człowieka było natychmiast sygnalizowane policji. Charakter lasów
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pomorskich nie odpowiadał warunkom maskowania dużych oddziałów. Musiały one być
przygotowane do szybkiego przemieszczania się w celu niespostrzeżonego wyjścia z
zagrożonego terenu lub ukrycia się w dobrze zamaskowanych schronach podziemnych
(bunkrach) i w ten sposób uniknięcia starcia z liczebniejszym i lepiej uzbrojo-nym
przeciwnikiem.
Drugą ważną cechą był fakt politycznego rozdrobnienia pomorskiego ruchu oporu i stąd
brak ogólnego, obejmującego większą liczbę oddziałów partyzanckich, kierownictwa. Godne
podkreślenia jest istnienie tu, jak w żadnym innym rejonie kraju, wielu tzw. dzikich
oddziałów partyzanckich, tj. oddziałów, które nie były podporządkowane żadnej organizacji
konspiracyjnej. Tego rodzaju grupy były niejednokrotnie, jak na warunki pomorskie, dość
liczne — od kilku do dwudziesto - trzydziestoosobowych, jak na przykład działająca w lasach
graniczących od północnego–zachodu z nadleśnictwem Osie grupa Feliksa Warcza-ka, ps.
„Bech".117
W dziejach ruchu oporu na Pomorzu wyróżnia się zazwyczaj trzy okresy. Pierwszy
obejmuje trwał od września 1939 do roku 1942, kiedy to Bory Tucholskie były schronieniem
dla ludzi kryjących się pojedynczo lub w grupach po kilku lub kilkunastu przed represjami
okupanta. Z nich rekrutowały się grupy zbrojne, początkowo słabo uzbrojone. Powstały też
pierwsze organizacje mające na celu walkę z okupantem. Drugi okres, od 1942 do połowy
roku

1943,

charakteryzuje

się

rozwojem

organizacyjnym

polskich

organizacji

konspiracyjnych i grup zbrojnych. O przywództwo w pomorskim ruchu oporu rywalizowały
wówczas Polska Armia Powstania, Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” oraz
Armia Krajowa (wcześniejszy Związek Walki Zbrojnej). Do walki z nimi Niemcy używają
żandarmerię, policję pomocniczą i organizacje paramilitarne. Trzeci okres trwał od połowy
1943 r. do końca wojny i charakteryzował go rozwój zbrojnego ruchu oporu. Dominującą
rolę odgrywała Armia Krajową, współpracująca na wielu płaszczyznach z innymi
organizacjami politycznymi i wojskowymi. Znalazło to odzwierciedlenie również na terenie
Borów Tucholskich , gdzie oddziały Armii Krajowa lub z nią związane narzucały ton walce z
okupantem. Od połowy 1944 r elementem rzutującym na obraz działań partyzanckich było
pojawienie się na Pomorzu radzieckich i polskich grup desantowych.118
Na terenach Nadleśnictwa Osie w granicach z roku 2007 pierwsze przejawy ruchu oporu
odnotowano już w końcu września 1939 r.. Wtedy to w osiedlu leśnym koło Wymysłowa
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powstała Organizacja Wojskowa Pomorza. Początkowo skupiała ona tylko kilkunastu
członków z rejonu osady Okarpiec i Śliwic. W roku następnym rozrosła się do 50 osób, a
swoje komórki miała w Kościerzynie, Bydgoszczy, Gdyni i Tczewie.119
W latach następnych powstało i działało na terenie wschodniej części Borów Tucholskich
kilka oddziałów partyzanckich. Do najważniejszych należały:
Oddział „Świerki”
Jednym z pierwszych zorganizowanych oddziałów partyzanckich we wschodniej części
Borów Tucholskich był utworzony przez Stefana Gussa ps. „Dan” w pierwszej połowie 1940
r. z „leśnych" osób cywilnych. W połowie 1941 r. oddział został włączony do ZWZ-AK
Liczył około 30 osób. W kwietniu 1943 r. na polecenie Komendy Podokręgu Guss przekazał
dowództwo Alojzemu Bruskiemu ps. „Grab" i przeszedł do Inspektoratu Chojnice jako oficer
organizacyjny sztabu inspektoratu. Oddział był w dalszym ciągu rozbudowywany, przede
wszystkim przez włączanie już istniejących drobnych, kilkuosobowych „dzikich" grup
partyzanckich. Por. „Grab" cieszył się dużym autorytetem nie tylko wśród grup akowskich.
Toteż zwierzchnictwo jego uznawały inne, nie podlegające formalnie AK grupy partyzanckie
w tym rejonie.
Oddział Jana Sikorskiego, ps. „Wilk", „Orlicz" („Wilki")
Oddział ten powstał z grupy „Orła Białego," zorganizowanej w pierwszej połowie 1942 r.
przez osobnika występującego pod pseudonimem „Trepka". Latem 1942 r. Sikorski zerwał z
nim kontakty i zorganizował swoją grupę. Z całym oddziałem zgłosił akces do Tajnej
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski". Jednak wiosną 1943 r. zerwał z nim, a w drugiej
połowie roku Sikorski podporządkował się zwierzchnictwu por. „Graba" z Armii Krajowej i
ten stan rzeczy utrzymuje się do wyzwolenia. Oddział operował na pograniczu powiatów
starogardzkiego i świeckiego w okolicach Lipinek. Liczył około 17 osób.120
Oddział Antoniego Mańkowskiego, ps. „Grom"
Sformowany został w lipcu 1942 r w okolicach Osieka przez Antoniego Mańkowskiego
ps. „Grom" i Huberta Bukowskiego „Sójka"121. Po stratach poniesionych 31 grudnia 1943 r.
pod Starą Janią i 4 stycznia 1944 r. w obronie schronu w lesie, około 3 km od Osieka.
Mańkowski i H. Bukowski wstąpili do oddziału Gussa. Ich nowy, liczący około 20 ludzi,
oddział, po dozbrojeniu brał udział w licznych walkach. W maju 1944 r., po śmierci pod Starą
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Hutą A. Mańkowskiego „Groma” dowództwo oddziału przejął Bukowski „Sójka". We
wrześniu z polecenia por. „Graba" oddział współpracował z radziecką grupą desantową kpt.
„Wiktora" i działał w rejonie Błędno — Stara Rzeka na pograniczu powiatów Tuchola —
Świecie — Starogard i brał udział w stoczonej tam w październiku 1944 r. bitwie. Jesienią
1944 r. oddział liczył około 20 partyzantów.
Oddział Czesława Depki
Został zorganizowany w 1942 r. Organizatorem i dowódcą oddziału był plut. Czesław
Depka. Organizacyjnie podlegał TOW „Gryf Pomorski" jednak w końcu lipca 1943 r.
podporządkowała się oddziałowi St. Gussa „Dana". Działał w rejonie Osiek-Osie; zachowując
znaczną samodzielność. W początkach 1944 r. piętnastoosobowy oddział Cz. Depki przeszedł
w rejon Dębiej Góry i tu bazował do chwili wyzwolenia, pozostając od stycznia 1944 r.
podporządkowany por.. „Grabowi".
Oddział „Czubków"
Organizatorem oddziału był Feliks Guz, ps. „Czubek" (stąd nazwa). Powstał w 1942 r. z
ukrywających się w Borach Polaków. Po śmierci Feliksa Guza dowództwo objął jego brat
Piotr Guz. Bazę liczącego około 20 ludzi oddziału stanowił rejon Suchobrzeźnicy na pograniczu powiatów Świecie i Tuchola. W połowie 1943 r. oddział, który do tego czasu był
oddziałem „dzikim", podporządkował się por. „Grabowi" i wszedł w skład jego ugrupowania.
Grupa „Brodków"
Grupa ta została zorganizowana w drugiej połowie 1942 r. przez Edmunda Szapańskiego.
Miała bazę w lasach w pobliżu wsi Lipinki, pow. Świecie. Była nieliczna, stan jej wynosił od
7 do 10 osób. W połowie 1944 r. dowództwo grupy przejął Bernard Weiner, ps. „Dzik", który
podporządkował ją zwierzchnictwu por. „Graba”. Po wyzwoleniu w 1945 r. ujawniła się jako
oddział partyzancki „Wojskowej Organizacji Pomorze". Nazwa grupy wywodzi się od
długich bród, które nosili jej członkowie. 122
W okresie od połowy 1943 r. do połowy 1944 roku oddziały te stopniowo uznały
zwierzchnictwo por. Alojzego Bruskiego ps. „Grab” i tym samym Armii Krajowej, wchodząc
w skład zgrupowania „Świerki 101” (nazywanego też zgrupowaniem „Graba"), a to z kolei w
skład obejmującego całe Bory Tucholskie, również podległego Bruskiemu zgrupowania „Cisy
100” liczącego około 150 partyzantów. Do połowy 1944 r. zgrupowanie „Cisy 100" nie
prowadziło większych akcji zaczepnych. Ograniczano się do akcji obronnych i
rekwizycyjnych. 1 maja 1943 r. skonfiskowano produkty żywnościowe w mleczarni w Osiu.
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31 lipca 1943 r. „Grab" przeprowadził rekwizycję żywności i odzieży wśród osadników
niemieckich we wsi Bramka, 12 września 1943 r. u osadnika niemieckiego we wsi Wierzchy
w pow. świeckim, a 20 września 1943 r. w leśniczówce Stara Rzeka. Przeprowadzono też
kilka akcji odwetowych wobec przedstawicieli aparatu okupacyjnego. W trakcie jednej z nich
w odwet za znęcanie się nad robotnikami polskimi zastrzelono administratora majątku we
Wierzchach – Hertzberga. (według innych informacji miał to być Polak ze Śliwic).
W maju 1944 r. zgrupowanie Bruskiego kilkakrotnie walczyło z obławami
Jagdkommando. W dniach 3-5 maja 1944 r. oddział „Świerki" w sile około 100 ludzi walczył
przeciw parusetosobowej ekspedycji pacyfikacyjnej. Napadnięty w dniu 3 maja w rejonie
Dębia Góra - Gzelowe - Nowa Huta wyrwał się z okrążenia i przegrupował w rejon biwaku
leśnego pod Starą Hutą. 5 maja wróg zaatakował zaskoczonych we śnie, wskutek zdrady
partyzantów na bagnach w rejonie Stara Huta - Orli Dwór w pobliżu Sobińskiej Strugi.
Partyzantom udało się po ciężkich walkach przebić pierścień okrążenia na kilku kierunkach.
8 maja pod Lipinkami partyzanci natknęli się na nową obławę. Doszło do kilku-godzinnej
bitwy, w toku której zginęło pięciu partyzantów.123
W wyniku podporządkowania oddziałów partyzanckich „Świerkom" nastąpiła silna
koncentracja w obozowisku pod Przewodnikiem. Rejony alarmowe (zapasowe) wyznaczono
pod Białą i Trzebcinami w powiecie tucholskim i pod Błędnem w powiecie starogardzkim. W
celu uniknięcia dekonspiracji obowiązywała zasada miesięcznych przegrupowań oddziału. W
poszczególnych wsiach między innymi w Barłożnie, Błędnie, Lipinkach, Osieku, Starej
Hucie, Starej Jani rozbudowany został system oparcia dla oddziałów.
Z chwilą pojawienia się na Pomorzu grup dywersyjno-rozpoznawczych Armii
Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego por. „Grab" nawiązał ścisłą współpracę z tymi
grupami, a zwłaszcza z grupą por. Waluka. Poważnie dozbroiła ona zgrupowanie por.
„Graba", przekazując partyzantom broń, w tym automatyczną, granaty i amunicję.
Grupa Kazimierza Waluka

ps. „Żelazny"

była jednym z pierwszych oddziałów

desantowych w Borach Tucholskich. Lądowanie w dwóch grupach 7-osobowych odbyło się
w rejonie leśnictwa Kasparus, pow. starogardzki. Głównym zadaniem oddziału było
rozpoznanie ruchów transportów wojskowych, zwłaszcza na liniach kolejowych Chojnice Tczew i Bydgoszcz - Tczew - Gdańsk. Po nieudanych kontaktach z pewnym leśniczym
Niemcem grupa przeniosła się w lasy w rejonie Osia, gdzie nawiązano współpracę z
oddziałami zgrupowania AK „Graba". Waluk zdobywał informacje o ruchach wojsk
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niemieckich w oparciu o utworzoną własną siatkę informacyjną. Część jednak pozyskiwał od
współpracujących z nim polskich grup w zamian za uzbrojenie. W nocy z 15 na 16 września
w rejonie leśniczówki Dębowiec pow. świecki na przygotowanym przez partyzantów Waluka
zrzutowisku wylądował 34 letni starszy sierżant Anatol Jegliński oraz kilkanaście
pojemników z bronią i zaopatrzeniem. W lipcu 1944 r. w rejonie Lipinki - Średnia Huta
wylądowała 9-osobowa grupa por. Kurka, która przez pewien czas utrzymywała kontakty z
grupami partyzanckimi „Dana".
W początkach września 1944 r. w rejonie Brzeźna w powiecie tucholskim nastąpił desant
składającego się z 8 osób oddziału kpt „Wiktora". Od samego początku nawiązał on kontakt z
samodzielną grupą partyzancką Feliksa Warczaka. Oddział interesował się transportami
wojskowymi i dyslokacją wojska. Część informacji „Wiktor" uzyskiwał w zamian za broń od
partyzantów Warczaka
W dniu 7 października 1944 r. na pograniczu powiatów starogardzkiego i tucholskiego,
między Brzeźnem a Zdrójnem zrzucony został desant lejtnanta „Saszy". Grupa liczyła 16
osób i nawiązała współpracę z oddziałem Warczaka. Około 20 października 1944 r. w rejonie
Suchobrzeźnicy lądowała 2 osobowa grupa radziecka z porucznikiem „Wańką". W
listopadzie 1944 r. na polach Pińczyna nastąpił desant 9- osobowej grupy radzieckiej pod
dowództwem lejtnanta „Lewkana". W końcowych miesiącach 1944 r. oraz w styczniu
i lutym lądowało jeszcze kilka grup desantowych radzieckich. One jednak już nie nawiązały
bliższego kontaktu z polskim ruchem oporu, lecz pracowały wyłącznie dla wykonania zadań
zwiadowczych na rzecz tych jednostek, które je wysłały, i szybko opuściły teren Pomorza.124
Pojawienie się grup desantowych zaktywizowało działalność oddziałów partyzanckich.
Do najbardziej znanych akcji należał napad na Czersk Świecki. Przeprowadziły go w drugiej
połowie września 1944 r, oddziały „Świerków” i „Jedlin” współdziałając ze spadochroniarzami Waluka. W Czersku stacjonował oddział lotników - rekonwalescentów oraz
znajdowały się magazyny niemieckie. Korzystając z zaskoczenia, partyzanci szybko uporali
się z ochroną i opanowali magazyny, zdobywając znaczne ilości umundurowania, żywności i
broni. Jednak wobec pomocy, jaką otrzymali Niemcy ze Świecia, nie udało się zlikwidować
oddziału rekonwalescentów i musieli się wycofać .125.
Po ustabilizowaniu się frontu na linii Wisły i Narwi, jesienią Niemcy podjęli działania
zmierzające do oczyszczenia zaplecza frontu. 27 września 1944 r. silny oddział policji i
Jagdkommando zaatakował oddział partyzancki ze zgrupowania AK por. „Graba" w rejonie
124
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Kasparusa pow. starogardzki. W walce zginął jeden partyzant. 12 października 1944 r.
Jagdkommando przeprowadziło w rejonie Osiek - Leśna Jania akcję przeciwko grupie
partyzantów ze zgrupowania AK por. „Graba". Partyzanci zdołali wyrwać się z okrążenia.
Stracili jednak dwóch poległych. 27 października 1944 r. w rejonie Błędno - Stara Rzeka
odbyła się największa bitwa partyzancka na Pomorzu w okresie okupacji. W obławie brała
udział żandarmeria, elewi szkoły policyjnej, żołnierze Wehrmachtu, oddziały Jagdkommando.
Siły niemieckie ocenia się na od 700-1000 osób. Niemcy zamierzali przeczesać las w rejonie
Zazdrość - Laski - Błędno - Stara Rzeka i zepchnąć znajdujących się w nim partyzantów w
kierunku Wdy, której lewy brzeg obsadziły silne oddziały zaporowe. Okrążone zostały trzy
grupy desantowe i dwa oddziały partyzanckie: grupa por. „Saszy" (16 osób), grupa kpt.
„Wiktora" (7 osób), grupa Stanisława Mikielewicza (12 osób), oddział Feliksa Warczaka (18
osób), oddział Huberta Bukowskiego „Sójki” liczący prawdo-podobnie (14 ludzi). W sumie
udało się Niemcom okrążyć siły liczące około 70 partyzantów, dość dobrze uzbrojonych, w
tym w broń maszynową i granaty ręczne . Większość dowódców postanowiła przebić się
przez obławę niemiecką. Jedynie Mikielewicz stał na stanowisku, że należy wymknąć się z
kotła małymi grupami, co też ze swoim oddziałem uczynił. Dowództwo nad całym
zgrupowaniem powierzono por. „Saszy". Po dwóch nieudanych próbach przebicia się w ciągu
dnia, po zapadnięciu zmroku, w trakcie odpierania kolejnego niemieckiego natarcia
partyzanci przeszli do kontrataku i za cenę poważnych strat (ponad 30 %) wyrwali się z
okrążenia.126
Nasilające się niemieckie działania antypartyzanckie oraz zbliżająca się zima
spowodowały, że aby łatwiej przezimować w listopadzie część oddziałów, została
rozproszona. W dalszym ciągu działały Z oddziałów AK działały: Zgrupowanie Alojzego
Bruskiego („Grab") oraz oddziały: Jana Sznajdera („Jaś") i Jana Szalewskiego („Soból") oraz
samodzielny oddział Feliksa Warczaka („Ignacy").
17 stycznia 1945 r. stacjonujące w powiecie świeckim zgrupowania por. Bruskiego
zostało częściowo rozbite przez wydzielony do działań przeciwpartyzanckich oddział
Wehrmachtu. Dowódca z częścią niedobitków przeniósł się do lasów na północ od Bydgoszczy, pozostali znaleźli schronienie między innymi w ziemiankach oddziału Sznajdera.
Wcześniej, bo 21 grudnia 1944 r. w walkach pod Lipinkami i 7 stycznia 1945 r. w
miejscowości Stary Piec rozbita została grupa por. Waluka. Poległo 15 zwiadowców, ocalało
dwóch rannych - dowódca i radiotelegrafista. Ukryli się oni w majątku Bzowo w powiecie
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świeckim, gdzie 5 marca 1945 r. po wielu perypetiach Waluk doczekał wyzwolenia.

127

Na

przełomie jesieni i zimy 1944/1945 w starciach z niemieckimi obławami zginęło też wielu
żołnierzy z grupy por. „Saszy", oraz większość zwiadowców kpt „Wiktora". Resztki tych
grup przedostały się w rejon Bydgoszczy i tam przeszły linię frontu.128

Fot. 10. Pamiątkowe tablice na kościele parafialnym w Lipinkach.
Ze wzrostem aktywności oddziałów partyzanckich wiązało się nasilenie działalności
represyjno-odwetowej wobec Polaków podejrzanych o współdziałanie lub sympatyzowanie z
partyzantami. Już w

połowie roku 1943 zagrożenie ze strony zbrojnego ruchu oporu

wymusiło na Niemcach zastosowanie środków zapobiegawczych. Dotychczasowe, oparte
głównie na działaniach policji, okazały się niewystarczające. W powstałej sytuacji powołane
zostały do życia specjalne oddziały do zwalczania grup bojowych ruchu oporu, tak zwane
Jagdkommando. Trzon ich stanowili żołnierze SS, ale poza nimi przydział do formacji
otrzymali także funkcjonariusze różnych rodzajów policji, głównie policji ochronnej.
Wydzielone oddziały były delegowane do siedzib gmin, posterunków żandarmerii oraz
urzędów administracji leśnej, w tym również na terenie Borów Tucholskich. Od jesieni 1943
r. 30-osobowy oddział Jagdkommando pod dowództwem kpt. żandarmerii Wulze stacjonował w hotelu Smeji w Osiu. Zasięgiem działania obejmował działania pow. tucholski i
świecki. Od połowy 1944 r. taka 30-osobowa grupa kwaterowała w budynkach nadleśnictwa
Trzebciny. Podobne oddziały rozmieszczone zostały w Czersku Świeckim, Dużym Krównie,
Legbądzie, Leśnej Hucie, Lipinkach, Lubichowie, Ocyplu, Okiersku, Osieku, Polskich
127
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Okoninach, Przewodniku, Szlachcie, Starogardzie, Skórczu, Studziennicach, Warlubiu,
Wielkim Bartlu, Wielu i Zdrójnie129
Szczególne represje hitlerowskie dotknęły rejon Osia. W dniu 7 grudnia 1944 r. w
wyniku prowokacji, aresztowani zostali jako podejrzani o udzielanie pomocy partyzantom i
rozstrzelani przez Jagdkommando stacjonujące w Osiu, mieszkańcy Radańska: Joanna
Fryszka, lat 38, Rozalia Fryszka, lat 27, rolnik Józef Kuzimski lat 35, Franciszka Sowińska,
lat 61, rolnik Stanisław Sowiński, lat 35, rolnik Józef Warczak, lat 80. 8 stycznia 1945 r. w
podobny sposób zginęli: Marian Konieczka, lat 65, Helena Konieczka, lat 59 i Alfons
Konieczka lat 34.130
Kres niemieckiego panowania na terenie Borów Tucholskich nastąpił w lutym 1945 r..
Rosyjska ofensywa styczniowa, której częścią była natarcie 2 Frontu Białoruskiego wzdłuż
prawego brzegu Wisły w kierunku Bałtyku, doprowadziła do odcięcia wojsk niemieckich w
Prusach Wschodnich. W końcowej fazie ofensywy, pod koniec pierwszej dekady lutego, front
w Prusach Wschodnich i na Pomorzu Gdańskim zatrzymał się na linii dolnej Wisły, od
Elbląga do Świecia, skąd łukiem przebiegał na północ, aż pod Osie, po czym skręcał na
zachód i południowym skrajem powiatu tucholskiego w kierunku Sępólna Krajeńskiego. 10
lutego wojska 2 Frontu Białoruskiego rozpoczęły natarcie, którego celem było zniszczenie 2
Armii niemieckiej i osiągnięcie do 20 lutego linii Tczew-Bytów-Szczecinek. Na terenie
Borów Tucholskich nacierały 2 Armia Uderzeniowa gen. płk Iwana Fiedunińskiego, 65
Armia gen. płk Pawła Batowa i 49 armia gen. lejtnanta Iwana Griszina. Natarcie natrafiło na
zdecydowany opór Niemców, którzy wykorzystując dogodny do działań obronnych teren
spowodowali, ze Rosjanie posuwali się o 2-3 kilometry dziennie.131 Jednym z silniejszych
węzłów oporu w pasie natarcia 49 armii było Osie. Wykorzystując dogodne do organizacji
obrony położenie tej wsi (w pobliżu lasy i rzeka Wda), Niemcy zorganizowali tu silny węzeł
oporu, którego broniły 83 i 251 dywizje piechoty. W toku dwudniowych walk, kolejne ataki
podejmowane przez oddziały 385 dywizji piechoty, Niemcy odparli. Dlatego wsparcia
udzieliła sąsiednia 191 dywizja piechoty. Wspólnym wysiłkiem oddziały rosyjskie przełamały
umocnienia niemieckie i do godziny 16.00 dnia 17 lutego opanowały wieś. Decydującymi
okazały się działania 546 pułku 191 dywizji, który pod osłoną nocy sforsował rzekę w rejonie
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miejscowości Starnie

i zdecydowanym atakiem przełamał obronę Niemców.132 W tym

samym dniu po zaciętych walkach żołnierze 2 armii uderzeniowej zdobyli silnie umocnione
Warlubie, a 19 lutego Nowe. O zaciętości walk świadczy fakt, że odcinek od Osia do Osieka
Rosjanie pokonali dopiero 21 lutego.133
Zakończenie działań wojennych nie przyniosło spokoju na terenie Pomorza. Za
oddziałami frontowymi pojawiły się oddziały NKWD i kontrwywiadu wojskowego „Smiersz”
oraz „trofiejszczyków”, czyli oddziały podległe Zarządowi Zdobyczy Wojennej. Oddziały te
postępowały zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozkazie Ławrientija Berii z 11 stycznia
1945 r. o oczyszczeniu z wrogich elementów tyłów Armii Czerwonej. W ramach jego
realizacji NKWD miało przeprowadzić aresztowania „…szpiegowsko-dywersyjnej agentury,
terrorystów, członków różnych wrogich organizacji, grup bandycko-powstańczych”.
Jednocześnie wykonywały postanowienia decyzji nr 7467 o aresztowaniu Niemców, wydanej
3 lutego przez PKO ZSRR.134 Oba te dokumenty były podstawą do przeprowadzania
aresztowania i deportacji do ZSRR ludności zamieszkującej tereny wcielone do III Rzeszy.
Największe nasilenie aresztowań na opisywanym obszarze nastąpiło w lutym i marcu 1945 r.
Z terenu powiatu świeckiego deportowano 1145 osób (wg. innych danych 1141).135 Nie
wróciło w roku 1947 17,6 %, czyli 253 osoby. Poszukując uczestników konspiracji, NKWD
wykorzystał wszystkie dostępne źródła informacji. Jednym z nich była analiza meldunków
grup dywersyjno-wywiadowczych Armii Czerwonej i Wojska Polskiego z terenu Pomorza.
Grupy te nawiązały współpracę z lokalnymi strukturami ruchu oporu i informując w
rutynowych meldunkach o swej działalności przekazywały wiadomości interesujące NKWD.
Jak pisze Mirosław Golon,

zdarzyły się przypadki, że poświadczenia wydane polskim

partyzantom przez dowódców oddziałów desantowych uchroniły ich przed aresztowaniem
przez NKWD. Takie dokumenty otrzymała między innymi grupa „Wilki” Jana Sikorskiego.
Samemu Sikorskiemu udało się dzięki nim uniknąć aresztowania,

jednak już kilka dni

później został pojmany i tylko dzięki ucieczce uniknął deportacji. Ta stała się udziałem wielu
członków pomorskiego ruchu oporu, a przykładem mogą tu być losy oddziału „Jedliny
102”136
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Jednocześnie na teren Pomorza wkroczyły oddziały mające zabezpieczyć radzieckie
zdobycze wojenne. Na terenie działania Nadleśnictwa Osie w rękach NKWD znalazły się dwa
majątki : Gródek i Różanna. Przebywanie Armii Czerwonej na terenie Pomorza wiązało się z
szeregiem nadużyć z ich strony. W sprawozdaniu sytuacyjnym

starosty świeckiego za

sierpień czytamy „ Oburzenie wywołują powtarzające się stale nadużycia ze strony żołnierzy
sowieckich w stosunku do ludności cywilnej, przy czym ludność nie jest w stanie odróżnić, czy
nadużycia popełniane są przez maruderów , czy przez żołnierzy przeciągających oddziałów
…” Według tego sprawozdania w sierpniu 1945 żołnierze Armii Czerwonej dopuścili się na
terenie

powiatu

2

zabójstw,

1

zgwałcenia,

42

rabunków

i

kradzieży,

5 podpaleń i 12 przypadków niszczenia zbiorów.137 Interwencje u wyższych władz nie dawały
rezultatów. Stąd trudno się dziwić zawartemu w dalszej części cytowanego sprawozdania
stwierdzeniu, że stosunek ludności do Armii Czerwonej uległ „ …polepszeniu na tych
obszarach, z których wojska radzieckie od dłuższego czasu zostały wycofane”.

138

Jeszcze ma

początku roku 1946 plagę stanowiły wykroczenia żołnierzy radzieckich stacjonujących na
terenie województwa w postaci kłusownictwa, kradzieży drewna z lasów, zabieranie na opał
słupów telegraficznych i energetycznych itp.139. Dotyczyło to również ówczesnego
nadleśnictwa Osie, przy którego południowych granicach, w majątkach w Gródku i
Rówienicy stacjonowały jednostki NKWD.140
W tej atmosferze trudno dziwić się popularności, jaką zdobywały w tym czasie w
społeczeństwie w argumenty przeciwników władz z podziemiem zbrojnym, włącznie.
Ryszard Kozłowski stwierdza, że przytłaczającą większość oddziałów zbrojnych działających
w województwie pomorskim w latach 1945 – 1947, stanowiły grupy małe i średnie liczące od
kilku do kilkudziesięciu osób. Dzięki temu były one operatywne i łatwe do zakonspirowania
w terenie. Zazwyczaj były dobrze uzbrojone w broń automatyczną i dysponowały dobrym
wywiadem oraz oparciem u niektórych grup ludności. Na ich czele stali zazwyczaj ludzie
mający bogate doświadczenie konspiracyjne z okresu okupacji. Autor cytuje też sprawozdanie
Komitetu Powiatowego PPR w Świeciu z połowy 1946 r., w którym stwierdzono między
innymi „społeczeństwo sterroryzowane jest przez bandy leśne NSZ, które są niemal
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codziennym gościem…”141 Na terenie powiatu świeckiego największe znaczenie miały
działania pododdziałów wchodzących w skład 5 Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez
majora Zygmunta Szyndzielorza „Łupaszkę”, które w pierwszej połowie 1946 działały na
północy powiatu. Ich cechą charakterystyczną była duża mobilność. Współpracowała z nimi
podporządkowana WiN grupa „Tartak” Władysława Chelińskiego ps. „Leszek”, ”Mały”,
„Hardy”.

W

listopadzie

1946

wraz

z

rozwiązaniem

szwadronów

5 Brygady na Pomorzu działalność podziemia osłabła, a zanikła po wyborach do Sejmu
Ustawodawczego w 1947 , kiedy zaprzestała walki opozycja polityczna.142
2 wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym w historii ludzkości.
Rozpętana w imię udowodnienia wyższości jednych nacji nad innymi przybrała formy
dotychczas nieznane. Wobec jej totalnego charakteru nie mogła ona nie dotknąć leśników
i ich rodzin. W wyniku działań wojennych w roku 1939 z terenu nadleśnictwa zginęli:
Zofia Dąbrowska z domu Sikorska, siostra generała Władysława Sikorskiego, żona leśniczego Władysława Dąbrowskiego z Nowej Huty. Ewakuowana z rodzinami leśników
nadleśnictwa Przewodnik do Gąbina (pod Warszawą), ciężko ranna w płuca w czasie
nalotu niemieckiego. Zmarła w szpitalu wojskowym między 12 a 16 września 1939 r.
Prygan Teofil, robotnik leśny z Lipinek. Żołnierz WP, poległ pod Grudziądzem.
Wiśniewski Bolesław, robotnik leśny z Lipinek. Żołnierz WP, poległ na froncie.
Jesienią roku 1939 w trakcie niemieckich represji wobec polskich patriotów nazywanej
czasami „krwawą jesienią” zostali zamordowani:
Bielowski Witold, lat 46, nadleśniczy Nadleśnictwa Przewodnik, absolwent Wyższej Szkoły
Lasowej we Lwowie. Rozstrzelany z wyroku niemieckiego sądu wojskowego w Nowem
w dniu 28.10.1939 r. (patrz aneks 4).
Sierosławski Bronisław, lat 49, nadleśniczy Nadleśnictwa Osie. Zamordowany podczas
zbiorowej egzekucji w Górnej Grupie, powiat świecki, w październiku 1939 r. (patrz
aneks 4).
Życzyński Jan, lat 31, robotnik w leśnictwie Zajęczy Kąt. Aresztowany 25.10.1939 r.,
wywieziony do Osia i dalej do Świecia. Został uznany za zmarłego. Miejsce śmierci nie
jest znane.143
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Fot. 11 i 12. Miejsce śmierci Witolda Bielowskiego i jego grób na cmentarzu w
Plochocimiu.
Warunki okupacji sprawiły, że wykonując zawód leśnika trudno było zachować
neutralność. W literaturze odnotowano, że aktywnymi współpracownikami partyzantów byli
leśniczowie: Stefan Cieślik z leśnictwa Dębowo, Bolesław Lewic z leśnictwa Dobre, leśniczy
Alfons Lück z leśnictwa Średnik, Stefan Zimny z leśnictwa Rynków, Franciszek Rychlicki
gajowy w leśnictwie Nowa Huta, Kazimierz Lachuta leśniczy biurowy w nadleśnictwie
Warlubie.144 Opór przeciw okupantowi zebrał żniwo także wśród pracowników ówczesnych
nadleśnictw Osie, Przewodnik i Warlubie. Zginęli:
Bocian Konrad, emerytowany gajowy w nadleśnictwie Osie, rozstrzelany w październiku
1944 r. w lesie w pobliżu majątku Wierzchy.145
Orłowski Andrzej, lat 32, robotnik leśny zamieszkały w Lipinkach, Nadleśnictwo
Przewodnik. Zamordowany w więzieniu w Grudziądzu13.02.1944 r.
Rychlicki Franciszek, lat 49, podleśniczy (gajowy?) z leśnictwa Nowa Huta. Żołnierz AK.
Zamordowany w lesie przez niemiecką jednostkę, tzw. Jagdkommando 18.11.1944 r.
Zwłok nie odnaleziono.
144
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Szulc Stanisław, lat 46, sekretarz Nadleśnictwa Warlubie. Zginął w obozie koncentratcyjnym w 1940 roku. Brak bliższych danych.
Zamorowski Alfons, robotnik leśny z Nadleśnictwa Osie. Zamordowany w obozie. Brak
danych odnośnie daty i okoliczności śmierci.
Zamorowski Leon, brat Alfonsa, robotnik leśny z Nadleśnictwa Osie. Zamordowany w
obozie. Brak bliższych danych.
Zimny Stefan, lat 51, leśniczy leśnictwa Rynków. Działacz Przysposobienia Wojskowego
Leśników, członek „Grunwaldu", kierowanego przez kpt. rez. Witolda Bielowskiego.
Żołnierz AK w zgrupowaniu "Dana". Aresztowany przez Gestapo w grudniu 1943 roku,
został osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Zginął podczas ewakuacji
obozu w lutym 1945 r.
Ofiary zebrał też okres powojenny. Z jednej strony były one wynikiem represji ze
strony władz radzieckich, z drugiej toczącej się wojny domowej. Zginęli wówczas:
Łukowicz Franciszek, lat 47, sekretarz Nadleśnictwa Osie. Zginął w lutym 1945 r. w
nieustalonych okolicznościach .
Nowak Wincenty, lat 44, leśniczy leśnictwa Gródek. Aresztowany przez NKWD w 1945 r.
Deportowany na wschód. Zmarł w obozie w Czelabińsku na terenie ZSRR 9.01.1946 r.
Sikorski Jan, leśniczy z Kuźnicy. Żołnierz AK, ps. „Janek”, „Wilk” dowódca oddziału
„Wilki”. Aresztowany 3.06.1946 r., zginął tego samego dnia podczas próby ucieczki, w
trakcie ataku oddziału „Małego” na konwój MO przewożący aresztowanych członków
ruchu oporu do Osia.
Płoszyński Władysław, lat 64, inż. leśnik, były nadleśniczy Nadleśnictwa Warlubie. Zmarł w
Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie 19.06.1945 r.146
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M. Sokołowski, T. Chrzanowski, Lista leśników …, ss 27-43
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Fot. 13. Rynek w Osiu w sierpniu 1945 r. Widok na wlot ul. Sienkiewicza. Na środku
placu widoczny jest cmentarz żołnierzy radzieckich przeniesionych później na
cmentarz w Lnianie.

Fot. 14. Rynek w Osiu w sierpniu 1945 r. Zbombardowany i spalony hotel Smeji.
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PO 1945
Po zakończeniu drugiej wojny światowej nadleśnictwa w Borach Tucholskich zostały
podporządkowane

Dyrekcji

Lasów

Państwowych

Okręgu

Gdańskiego

w Sopocie

przemianowanej w roku 1950 na Rejon Lasów Państwowych w Gdańsku. Do okręgu
toruńskiego wróciły dopiero 1.1.1951 na mocy zarządzenia z 1950 r. w sprawie skorygowania granic okręgów lasów państwowych na ziemiach zachodnich, w ramach dostosowania
do nowego podziału tych ziem na województwa. 147
Specjalizujący się w historii leśnictwa Józef Broda, uważa, że aby przedstawić i scharakteryzować rozwój powojenny lasów państwowych i przemysłu drzewnego, trzeba wprowadzić podział na okresy historyczne. Takich okresów wyodrębnia pięć, w następujących
przedziałach czasowych:
— 1944/45 - 1949 (kontynuacja przedwojennego modelu organizacyjnego państwowego gospodarstwa leśnego),
— 1950 - 1958 (okres istnienia rejonów lasów państwowych),
— 1958/59 - 1968 (rozbudowa przemysłu drzewnego i zasadnicze zmiany w jego
organizacji),
— 1969 - 1991 (gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej administracji terenowej lasów państwowych),
— od 1991 r. (dalszy rozwój w warunkach gospodarki rynkowej).148
Jednak dla periodyzacji dziejów tak małych jednostek, jak nadleśnictwa, podział ten nie
wydaje się być odpowiednim, tym bardziej, że niektóre cezury czasowe nie mają tu
zastosowania. Pojawiają się jednak inne dla jednostek tych równie ważne, a może nawet
ważniejsze. Dlatego wydaje się uzasadnionym uproszczenie tego podziału i zastosowanie
poniższego, dostosowanego do warunków miejscowych. Podział ten obejmuje trzy okresy:
— działalności nadleśnictw jednoobrębowych ( od lutego 1945 do 31.12.1972 r.),
— istnienia nadleśnictwa 3-obrębowego (1.1.1973 – 2006 ),
— nadleśnictwa dwuobrębowego od 1.1.2007 r. do dziś.
W latach 1945 – 1972 na terenie obecnego Nadleśnictwa Osie działały trzy, a od roku
1963 dwa samodzielne nadleśnictwa, będące zarazem obrębami. W latach 1951-1959
147
148

J.Broda, op.cit.,s.180; 60 lat leśnictwa na ziemi pomorsko-kujawskiej, Bydgoszcz 1989, s.23.
J.Broda, op.cit.. s.175.
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podporządkowane były Rejonowi Lasów Państwowych Świecie, a po jego likwidacji
bezpośrednio Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Toruniu. W początkowej fazie
tego okresu nie wprowadzano większych zmian w funkcjonowaniu nadleśnictw w stosunku
do czasów przedwojennych. Koncentrowano się na włączeniu dużych powierzchni leśnych
przejętych przez państwo na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6
IX 1944 r. o reformie rolnej, (na jego podstawie zostały upaństwowione lasy wchodzące w
skład nieruchomości ziemskich o powierzchni ponad 50 ha w województwach centralnych i
wschodnich) oraz dekretu PKWN z 12 XII tego samego roku o upaństwowieniu lasów o
powierzchni powyżej 25 ha na jednego właściciela, nie przejętych na podstawie poprzedniego
dekretu. 149
Organizacja nadleśnictw nie różniła się w tych czasach w sposób zasadniczy od czasów
przedwojennych. Zmiany wprowadzono w latach 1950-1951 przeprowadzając pierwsze po
wojnie, prowizoryczne urządzenie lasu. Ujawniła się tendencja do tworzenia leśnictw o
powierzchni do 800 ha, z leśniczym i powołanymi spośród bardziej doświadczonych
robotników leśnych brygadzistami, uznawanych przez ówczesne władze za najbardziej
odpowiadające potrzebom praktyki. Jedną z charakterystycznych cech tego okresu był brak
odpowiednio wykwalifikowanych kadr oraz trudne warunki bytowe w placówkach
podległych nadleśnictwom.
W okresie tym ukształtowały się obecne granice obrębów . Nie wykluczało to zmian
ich podziale wewnętrznym , który doskonalony jest do czasów obecnych.
1.1.1973 – 2006 to okres istnienia nadleśnictwa 3-obrębowego obejmującego obręby
(dawne nadleśnictwa) : Osie, Sarnia Góra i Szarłata.
Powstało ono na bazie ogólnej tendencji do ograniczenia ilości jednostek terenowych
lasach państwowych, których liczba w skali kraju do końca 1979 została ograniczona z 1128
do 464, w tym nadleśnictw z 978 do 373.150 Okres ten można podzielić w zasadzie na dwa
podokresy, związane z różnymi sposobami gospodarowania. Podokres pierwszy – gospodarki
planowanej, trwający w zasadzie do reformy Balcerowicza, przyniósł po początkowych
trudnościach organizacyjnych poprawę warunków bytowych w leśnictwach , do których
doprowadzono energię elektryczną i telefony, modernizację dróg , mechanizację prac leśnych
, zbudowanie osiedla dla pracowników. Podokres drugi zdominowały działania mające
dostosować działalność nadleśnictwa do wymogów reformy gospodarczej, a przede
wszystkim przyjętej przez sejm 28 IX 1991 r. nowej ustawy o lasach ( znowelizowanej w
149
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J.Broda,op.cit., s.176.
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r.1997), która wprowadziła jednolite przepisy prawne dla wszystkich lasów, bez względu na
rodzaj własności i wraz z przepisami jej towarzyszącymi dostosowała działalność lasów
państwowych do zmienionych warunków gospodarczych. Jedną z cech charakterystycznych
tego okresu jest proces likwidacji własnych zakładów usługowych lasów państwowych na
rzecz korzystania z usług odpowiednich firm prywatnych. 151
Okres od 1.1.2007 do dziś to okres działalności nadleśnictwa dwuobrębowego (obręby
Osie i Warlubie). Jest kontynuacją zadań podjętych w końcowej fazie okresu poprzedniego,
ale w nowych warunkach organizacyjnych.
A. ORGANIZACJA
LATA 1945-1972
Zasięg działania obecnego Nadleśnictwa Osie pokrywa się z obszarem trzech
ówczesnych nadleśnictw jednoobrębowych: Osie, Przewodnik i Warlubie. Obejmowały one
północną część powiatu świeckiego w województwie bydgoskim. W skład nadleśnictw
Przewodnik i Warlubie

wchodziły również tereny województwa gdańskiego. W latach

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zostały one stopniowo przekazane nadleśnictwom
działającym na jego terenie.
A. Nadleśnictwo Osie.
W momencie wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej Nadleśnictwo Osie, zgodnie ze
stanem z 1 października 1938 roku, obejmowało 5794, 56 ha, w tym powierzchnia leśna
5052,49 ha (powierzchnia zalesiona – 4996,99 ha; powierzchnia niezalesiona 55,50 ha) i
powierzchnia nieleśna 741,57 ha (w tym użytki ekonomiczne – 313,54 ha).152
Z zachowanego, częściowego zestawieniu strat wojennych wynika, że w Nadleśnictwie
całkowicie zniszczonych, wyrąbanych zostało 62,13 ha lasu, częściowo

zniszczonych -

przerąbanych 372,85 ha, a straty finansowe z tego tytułu wyniosły -1 744 692,- zł.153
Jeszcze w roku 1945 w związku z realizacją postanowień dekretu o reformie rolnej i
dekretu o nacjonalizacji lasów powyżej 25 ha powierzchnia Nadleśnictwa uległa znacznemu
powiększeniu. W jego skład weszły stanowiące własność poniemiecką lasy majątków
Grabowa Buchta, Lubochin, Gródek, Wery i Spławie oraz polskiego majątku Rówienica.154
151

Ibidem, s.215-216.
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Archiwum Zakładowe Nadleśnictwa Osie (AZNO), Pismo Rejonu Lasów Państwowych w sprawie wielkości
nadleśnictwa 1.10.1938 r.
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AZNO, Zestawienie strat wojennych.

154

AZNO, Protokoły przejęcia lasów majątków Grabowa Buchta, Gródek, Wery, Lubochin, Spławie i
Rówienica.
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Ponieważ w wielu wypadkach nie było chętnych do przejęcia ziemi z nadziału w ramach
reformy rolnej, znaczną jej część przekazano Lasom Państwowym w celu zalesienia.
Dotyczyło to głównie majątków Grabowa Buchta, Spławie i Rówienica, które gospodarowały
na gruntach bardzo słabych. W Nadleśnictwie Osie prawie o 100 % powiększyły swoją
powierzchnię leśnictwa Zajęczy Kąt i Gródek, a dla zagospodarowania terenów na prawym
brzegu Wdy utworzono leśnictwo Spławie.155
W marcu 1948 roku Nadleśnictwo Osie doszło do wniosku, że utrzymanie leśnictwa
Gródek w kształcie jaki uzyskało ono po drugiej wojnie światowej nie gwarantuje prawidłowej gospodarki i nadzoru. Powodem tego stwierdzenia był jego znaczny, przekraczający 1000
ha

obszar, który przecinała płynąca głębokim wąwozem rzeka Wda. Zdaniem

wnioskodawców nie dawało to możliwości postawienia nawet prowizorycznego mostu. Tym
samym jedyną drogą łączącą prawą i lewą część leśnictwa był most kolejowy w Leosi,
którego budowa nie pozwalała na transport kołowy. Nadleśnictwo zwróciło się zatem do
Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Gdańskiego w Sopocie o wyrażenie zgody na
utworzenie nowego leśnictwa drogą podziału leśnictwa Gródek. Linią podziału miałaby być
rzeka Wda. 156
Zarządzeniem z 11 listopada 1950 dyrekcja Rejonu Lasów Państwowych zatwierdziła
nowy, obowiązujący od 1 listopada tegoż roku, podział administracyjny Nadleśnictwa Osie .
W jego jego skład weszły leśnictwa: Nowa Rzeka, Nowe Laskowice, Osie, Orli Dwór, Stara
Rzeka, Sobiny, Spławie i Zajęczy Kąt. Do 1 stycznia 1951 r. w administracji Nadleśnictwa
Osie pozostały leśniczówki Gródek i Gródeczek, które następnie weszły w skład
Nadleśnictwa Laskowice i odwrotnie - leśnictwo Nowe Laskowice pozostało w tym okresie
w administracji Nadleśnictwa Laskowice.157
Kolejne zmiany w organizacji administracji na terenie Nadleśnictwa Osie nastąpiły w
roku 1962, kiedy to zlikwidowano na trzy lata leśnictwo Osie, a jego teren rozdzielono
między pozostałe. Rok później włączono w skład Nadleśnictwa Osie leśnictwa Nowa Huta –
1176 ha i Stara Huta – 1003 ha z likwidowanego Nadleśnictwa Przewodnik. W ten sposób
powierzchnia Nadleśnictwa Osie wzrosła z 6720 do 8899 ha,158
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AZNO, Protokoły przejęcia lasów majątków Grabowa Buchta, Gródek, Wery,Spławie i Rówienica .
APT,OZLP, sygn. 2341. Pismo Nadleśnictwa Państwowego Osie z dnia 25.3.1948 r. w sprawie podziału
administracyjnego nadleśnictwa.
157
APT,OZLP, sygn. 2341. Pismo Rejonu Lasów Państwowych z dnia 11.10. 1950 r. w sprawie zatwierdzenia
podziału administracyjnego Nadleśnictwa Osie.
158
APT, OZLP, sygn 2826. Zarządzenie nr 111 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 maja 1963
roku w sprawie zniesienia Nadleśnictwa Przewodnik podległego Okręgowemu Zarządowi Lasów
Państwowych w Toruniu.
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Mapa 9. Nadleśnictwo Osie w roku 1965.159

159

APT, OZLP, sygn. 2/151.
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1 października 1965 r., decyzją Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu,
zostało zlikwidowane leśnictwo Nowe Laskowice i przywrócono do życia leśnictwo Osie.160
W tym samym czasie, na wniosek Nadleśnictwa Osie, wyłączono z jego granic obszar 21,93
ha leżący przy granicy Nadleśnictwa Laskowice i włączono w skład tego ostatniego161
Tab. 9 Podział administracyjny Nadleśnictwa Osie w latach 1945 -1965 z
uwzględnieniem zmian terytorialnych.162
L.p.

Leśnictwo

1. Gródek*
2. Gródeczek*

1.8.
1946

1040,40
x
3. Nowe Laskowice
x
4. Zajęczy Kąt
1040,23
5. Osie
906,94
6. Orli Dwór
1026,11
7. Nowa Rzeka
988,16
8. Stara Rzeka
952,82
9. Sobiny
897,33
10. Spławie
x
**
11. Nowa Huta
x
**
12. Stara Huta
x
Razem: 6851,99

1.10.
1947

1.10.
1948

Powierzchnia w ha.
1.11.
1.07.
1950
1962

1154,10 556,12
x
x
597,98
x
x
x
1042,61
1040,23 619,07 567,92
906,94 906,94 906,94
1026,11 1026,11 1026,11
989,69 989,69 988,16
952,82 952,82 952,82
897,33 897,33 897,33
x
421,16 483,66
x
x
x
x
x
x
6967,22 6967,22 6865,55

x
x
752,19
619,48
x
1029,67
1150,58
1109,00
999,14
1059,47
x
x
6719,53

1.10.
1963

1.10.
1965

x
x
752,19
619,48
x
1029,67
1150,58
1109,00
999,14
1059,47
1007,25
1172,01
8898,79

x
x
x
1134,72
941,22
1029,57
939,78
939,78
894,20
795,15
1007,25
1172,01
8853,68

* od roku 1951 do Nadleśnictwa Laskowice.
** do roku 1963 wchodziło w Nadleśnictwie Przewodnik.
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APT, OZLP, sygn. 2341. Pismo Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych Toruniu w sprawie nowego
podziału administracyjnego Nadleśnictwa.
161
APT, OZLP, sygn. 2341. Zarządzenie nr187 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 listopada
1965 r. w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw podległych Zarządowi Lasów Państwowych w
Toruniu.
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APT, OZLP, sygn. 2341. Nadleśnictwo Osie. Wykaz jednostek organizacyjnych za 1946/47 r. gospod.,
Nadleśnictwo Osie. Wykaz leśnictw za 1947/48 r. gospod., Pismo Rejonu Lasów Państwowych z dnia 11.10.
1950 r. w sprawie zatwierdzenia podziału administracyjnego Nadleśnictwa Osie, Pismo Okręgo-wego
Zarządu Lasów Państwowych Toruniu z 11.7.1962 r. w sprawie nowego podziału administracyjnego
Nadleśnictwa ,Pismo Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych Toruniu z 30.9.1965 r. w sprawie nowego
podziału administracyjnego Nadleśnictwa. APT, OZLP, sygn. 2826. Zarządzenie nr 111…
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B. Nadleśnictwo Przewodnik
W roku 1947 Nadleśnictwo Przewodnik obejmowało teren 7254 ha, w tym 4933 ha lasów
państwowych sprzed 1939 r. i 2321 ha lasów znacjonalizowanych byłej prywatnej własności
niemieckiej. Lasy państwowe z r. 1939 leżały na terenie województwa pomorskiego i były
podzielone na 5 leśnictw: Dębowe, Jeżewnica, Rynków, Nowa Huta i Stara Huta.
Administracja terenowa

składa się z 5 leśniczych z przodownikami, bez gajowych.

Drzewostany w tych leśnictwach stanowiły prawie wyłącznie młodniki 20-25 letnie z zalesień
posówkowych. Lasy poniemieckie leżały w całości na terenie województwa gdańskiego i
dlatego sprawy ich organizacji traktowano oddzielnie. Lasy poniemieckie były podzielone na
leśnictwa: Leśna Jania 1229 ha (1 leśniczy i 2 gajowych) i leśnictwo Komo-

Mapa 10. Nadleśnictwo Przewodnik według stanu na 1.1.1951 r.163
163

APT, OZLP, sygn. 2345.
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rze 1039 ha (1 leśniczy i 1 gajowy). W stosunku do sąsiadujących z nimi lasów państwowych
z roku 1939 wyróżniały się większą ilością drzewostanów starszych, ale też ze względu na
sąsiedztwo terenów bardziej zurbanizowanych większą podatnością na kradzieże. 164
We wrześniu 1950 roku zatwierdzony został nowy podział administracyjny
Nadleśnictwa. Miało ono od tej obejmować leśnictwa: Dębowe, Jeżewnica, Rynków, Nowa
Huta, Stara Huta, Leśna Jania, Komorze, Kopytkowo i Przewodnik. Jednak uruchomienie
tego ostatniego przewidziano w terminie późniejszym, na wniosek Nadleśnictwa.165
1 kwietnia 1958 roku Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Toruniu dążąc do, jak to
określono, „[…] usprawnienia pracy na odcinku łąkarskim […]” zlikwidował leśnictwo
Dębowo. Lasy o powierzchni 523,78 ha przyłączono do leśnictwa Jeżewnica, którego
powierzchnia wzrosła w ten sposób do 1343,91 ha. Łąki o powierzchni 273,77 ha (224, 96 ha
w leśnictwie Dębowe i 48,81 w leśnictwie Jeżewnica) wydzielono z nadleśnictwa Przewodnik, tworząc leśnictwo łąkowe podległe Gospodarstwu Łąkowemu w Czersku .166
1 czerwca 1962 r. na wniosek Nadleśnictwa zlikwidowano leśnictwo Stara Jania (Kopytkowo) i podzielono je między leśnictwa Komorze, którego obszar wzrósł do 1170,17 ha
i Leśna Jania 1182,73 ha . 167
1 października 1963 r. Nadleśnictwo w Przewodniku zaprzestało działalności. Nastąpiło
to na mocy zarządzenia 111 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie zniesienia
Nadleśnictwa Przewodnik podległego Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w
Toruniu z dnia 25 maja 1963 roku W momencie likwidacji obejmowało 6997 ha, które
rozdzielono między Nadleśnictwa sąsiadujące. Do Nadleśnictwa Drewniaczki w O.Z.L.P w
Gdańsku przekazano 2353 ha (leśnictwa: Komorze – 1170 ha i leśna Jania – 1183 ha), do
Nadleśnictwa Warlubie 2465 ha (leśnictwa: Rynków – 1122 ha i Jeżewnica – 1343 ha) i do
Nadleśnictwa Osie 2179 ha (leśnictwa Nowa Huta – 1176 ha i Stara Huta – 1003 ha). W ten
sposób powierzchnia Nadleśnictwa Osie wzrosła z 6720 do 8899 ha, a Nadleśnictwa Warlubie
z 7316 do 9781 ha.168 Likwidacja Nadleśnictwa Przewodnik nastąpiła na wniosek O.Z.L.P. w
Toruniu w związku z trudnymi warunkami egzystencji w siedzibie Nadleśnictwa, oddalonej o
17 km od stacji kolejowej, 8 km od najbliższego sklepu i pozbawionej energii elektrycznej. „
164

APT, OZLP, sygn. 2345. Opis Nadleśnictwa Przewodnik sporządzony przez nadleśniczego Cz.Łopuskiego.
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Ibidem, Pismo Rejonu Lasów Państwowych w Gdańsku do Nadleśnictwa Państwowego w Przewodniku z
dnia 21.10.1950 r. w sprawie zatwierdzenia podziału administracyjnego nadleśnictwa.
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Ibidem, Pismo Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu do Rejonu Lasów Państwowych w Świeciu z dnia
28,3.1958 r.w sprawie likwidacji leśnictwa Dębowe w N-ctwie Przewodnik.
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Ibidem, Pismo Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu do Nadleśnictwa Przewodnik z dnia
21.5.1962 r. w sprawie zmiany podziału administracyjnego N-ctwa.
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APT, OZLP, sygn. 2826. Zarządzenie nr 111 …
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W tych nadzwyczaj trudnych warunkach uzyskanie tamże wykwalifikowanego personelu na
jakiekolwiek stanowisko w biurze N-twa będzie zawsze napotykało na poważne trudności , na
skutek czego praca N-ctwa będzie szwankowała, a zatem również względy gospodarcze
przemawiają za likwidacją N-ctwa Przewodnik.”169
Tab. 16. Podział administracyjny Nadleśnictwa Przewodnik w latach 1945 -1963
z uwzględnieniem zmian terytorialnych.170
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leśnictwo

Dębowe
Jeżewnica
Rynków
Stara Huta
Nowa Huta
Leśna Jania
Komorze
Kopytkowo
Razem:

Powierzchnia
1.8.1946

1.10.1947

753,91
874,13
1119,78
1014,00
1171,63
1211,34
1078,78

753,91
874,13
1119,78
1014,00
1171,63
1228,84
1097,39

7223,57

7259,68

21.9.1950

753,91
874,13
1119,78
1014,00
1171,63
760,94
729,90
797,13
7221,42

1.4.1958

x
1343,91
1119,78
1014,00
1171,63
760,94
729,90
797,13
6937,29

1.6.1962

x
1343,91
1119,78
1014,00
1171,63
1182,73
1170,17
x
7002,22

Fot.15. Pieczęć Nadleśnictwa Państwowego Przewodnik.

169
170

APT, OZLP, sygn. 2826. Pismo OZLP w sprawie likwidacji Nadleśnictwa Przewodnik.
APT, OZLP, sygn. 2345. Nadleśnictwo Przewodnik. Wykaz jednostek organizacyjnych za 1946/47 r.
gospod., Nadleśnictwo Przewodnik. Wykaz leśnictw i obchodów za 1947/48 r. gospod., pismo Rejonu Lasów
Państwowych w Gdańsku do Nadleśnictwa Państwowego w Przewodniku z dnia 21.10.1950 r. w sprawie
zatwierdzenia podziału administracyjnego nadleśnictwa, pismo Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu do
Rejonu Lasów Państwowych w Świeciu z dnia 28,3.1958 r.w sprawie likwidacji leśnictwa Dębowe w Nctwie Przewodnik, pismo Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu do Nadleśnictwa
Przewodnik z dnia 21.5.1962 r. w sprawie zmiany podziału administracyjnego N-ctwa.
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C. Nadleśnictwo Warlubie
W czasie pierwszego wykonanego przez administrację polską urządzenia lasu, które
nastąpiło w roku 1930, powierzchnia nadleśnictwa wznosiła do 6394,94 ha. Po 2 wojnie
światowej w ramach realizacji wspomnianych wcześniej dekretów PKWN nadleśnictwo
przejęło lasy samorządowe o powierzchni 153,24 ha i prywatne o powierzchni 1000,60 ha.171
W roku 1947 liczyło ono 7425,38 ha, a w jego skład wchodziło siedem leśnictw: Bąkowo,
Borowy Młyn, Bzowo, Dobre, Kuźnica, Płochocin i Średnik. Rok później z największych
wydzielono dwa kolejne: Osiny i Krzewiny..172
20 września 1950 r Dyrektor Rejonu Lasów Państwowych w Gdańsku zatwierdził nowy
podział administracyjny Nadleśnictwa, który wszedł w życie 1 października tegoż roku.
Zgodnie z nim Nadleśnictwo obejmowało leśnictwa: Osiny z siedzibą w Gajewie, Dobre,
Średnik, Krzewiny, Kuźnica, Borowy Młyn, Bzowo, Bąkowo i Płochocin. Według operatu
urządzeniowego z 1951 r. powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 7548,78 ha, w tym
powierzchnia leśna 6539,35 ha i nieleśna 1009,43 ha.173
Tab. 17. Podział administracyjny Nadleśnictwa Warlubie w latach 1945 -1965
z uwzględnieniem zmian terytorialnych.174
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Leśnictwo

Bąkowo
Borowy Młyn
Bzowo
Dobre
Osiny
Krzewiny
Kuźnica
Płochocin
Średnik
Jeżewnica
Rynków
Razem:

Powierzchnia w ha
1.10.1947

1.10.1948

1.10.1950

1.10.1963

1376,14
840,99
314,13
1263,19
x
x
888,80
1576,89
1165,24
x
x
7425,38

966,55
840,99
314,13
763,25
848,55
881,69
916,05
906,40
987,77
x
x
7425,38

852,94
840,99
314,13
1032,37
848,55
840,88
918,05
936,16
994,55
x
x
7578,62

1107,42
1038,08
314,13
964,70
767,93
740,25
776,96
691,33
1110,29
1203,31
1131,69
9531,96
9846,09

1965

1107,42
1038,08
x
964,70
767,93
740,25
776,96
691,33
1110,29
1203,31
1131,69
9531,96

171

APT, OZLP, sygn. 2/263, Operat urządzenia lasu Nadleśnictwa Warlubie na okres 1965/66 do 1974/75, t.1,s.
15.
172
APT, OZLP, sygn. 2366, Nadleśnictwo Państwowe Warlubie. Wykaz leśnictw za 1947/48 r. gospod.
173
APT, OZLP, sygn. 2366. APT, Pismo Rejonu Lasów Państwowych w Gdańsku do Nadleśnictwa Państwowego w Warlubiu z dnia 20.9.1950 r. w sprawie zatwierdzenia podziału administracyjnego nadleśnictwa .
174

APT, OZLP, sygn. 2366, Nadleśnictwo Państwowe Warlubie. Wykaz leśnictw za 1947/48 r. gospod., pismo
Rejonu Lasów Państwowych w Gdańsku do Nadleśnictwa Państwowego w Warlubiu z dnia 20.9.1950 r. w
sprawie zatwierdzenia podziału administracyjnego nadleśnictwa; APT, OZLP, sygn. 2826. Zarządzenie nr
111 …; APT, OZLP, sygn. 2/263, s.18.
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Na podstawie zarządzenia 111 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 1 października 1963 do Nadleśnictwa Warlubie włączono 2465 ha (leśnictwa: Rynków i Jeżewnica ) z
likwidowanego Nadleśnictwa Przewodnik. Po wprowadzeniu tych zmian lasy Nadleśnictwa
Warlubie graniczyły od zachodu z lasami Nadleśnictwa Osie, od południa Nadleśnictwa
Dąbrowa, a od północy nadleśnictw Błędno i Drewniaczki w woj. gdańskim.175

Mapa 11. Nadleśnictwo Warlubie w roku 1965.176
W roku 1965 wyłączono z Nadleśnictwa i przekazano do Nadleśnictwa Dąbrowa
leśnictwo Bzowo. W ten sposób powierzchnia Nadleśnictwa zmniejszyła się o 314,13 ha i
według stanu na dzień 1 października 1965 r. wynosiła 9531,96 ha, z czego w powiecie
świeckim 9256,50 ha, w tym w gromadzie Lipinki – 4163,11 ha , Nowe – 1927,03 ha, i
Warlubie 3166,36 ha oraz w gromadzie Osiek w powiecie starogardzkim, województwa
gdańskiego 275, 46 ha.177
175

APT, OZLP, sygn. 2826. Zarządzenie nr 111 …
APT, OZLP, sygn.2/264. Operat urządzenia lasu Nadleśnictwa Warlubie na okres 1965/66 do 1974/75,t.3.
177
APT, OZLP, sygn. 2/263, s.18.
176
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Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły 1 stycznia 1973 r., kiedy to na podstawie
zarządzenia Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu nr 67/72 z dnia
22.11.1972 r. w sprawie zmiany siedziby i zasięgu terytorialnego oraz likwidacji z dniem
1.01..1973 r. niektórych jednostek organizacyjnych Nadleśnictwo Warlubie zostało
zlikwidowane jako odrębna jednostka administracyjna, a jego teren włączono w skład Nadleśnictwa Dąbrowa jako obręb Warlubie.
LATA1973-2006
1 stycznia 1973 r na mocy decyzji Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych z dnia 28
lutego 1973 roku (Dziennik Urzędowy Ministra Lesnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 1
poz. 8) z dotychczasowe nadleśnictwa Osie, Szarłata i Sarnia Góra zostały zlikwidowane i
jako obręby weszły w skład utworzonego na ich miejsce liczącego 24 394 ha, Nadleśnictwa

Mapa 12. Nadleśnictwo Szarlata w roku 1965.178
178

APT, OZLP, sygn. 2/225. Operet urządzenia lasu Nadleśnictwa Szarłata na okres 1966/67-1975/76.t.3.
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Mapa 13. Obręb Sarnia Góra w roku 1973.179
Osie.180 W momencie likwidacji stare Nadlesnictwo Osie liczyło 8910,86 ha i obejmowało 9
leśnictw : Nowa Huta, Nowa Rzeka, Osie, Orli Dwór, Spławie, Stara Huta, Stara Rzeka,
Sobiny i Zajęczy Kąt. Nadleśnictwo Szarłata liczyło 6670,68 ha, a w jego skład wchodziło 8
leśnictw:

Czarna Woda, Wygoda, Zacisze, Szklana Huta, Smolarnia, Ryszka, Zalesie

i Wydry. 181 Nadleśnictwo Sarnia Góra obejmowało powierzchnię 7140,00 ha i 6 leśnictw :
Dębowiec, Lisiny, Pohulanka, Siwe Bagno, Zazdrość i Zimne Zdroje.182 Jednocześnie do
nowego obrębu Sarnia Góra dołączono leśnictwo Łoboda, a jego powierzchnia wzrosła
o 1670,22 ha. Tworząc nowe nadleśnictwo założono, że nastąpi komasacja leśnictw z 24
istniejących do 15. Ich wielkość, w zależności od warunków terenowych, miała wahać się od
1316 ha do 2031 ha.183 Życie rozminęło się jednak z założeniami i w roku 1996 na tere-

179

Mapa przeglądowa Nadleśnictwa Osie. Obręb Sarnia Góra. Stan na 1.10.1975 r.
APT, OZLP, sygn. 2655; Protokół rewizji problemowej: Organizacja kontroli wewnętrznej 28.6.1973 r.
181
APT, OZLP, sygn. 2/225. Operat urządzenia lasu Nadleśnictwa Szarłata na okres 1966/67-1975/76.t.1.,s. 18.
182
APT, OZLP, sygn. 2/195. Operat urządzenia lasu Nadleśnictwa Sarnia Góra na okres 1966/67-1975/76. t.1.,s.
18.
183
APT, OZLP, sygn. 2655; Protokół rewizji problemowej: Organizacja kontroli wewnętrznej 28.6.1973 r.
180
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Tab. 18. Podział administracyjny Nadleśnictwa Osie wg stanu ma 1.01.1996 r.184
l.p.

Powierzchnia w ha.
Grunty
Grunty
Grunty
zalesione i
związane z
nieleśne
niezalesione gospod. leśną

Leśnictwo

OBRĘB OSIE
1. Nowa Rzeka
2. Orli Dwór
3. Osie
4. Nowa Huta
5. Stara Huta
6. Stara Rzeka
7. Zajęczy Kąt

Razem

Razem:

996,77
1269,84
878,15
1161,56
1021,94
1113,83
1253,89
7695,98

37,88
46,69
26,56
46,39
39,85
37,61
39,44
274,42

40,13
114,18
92,58
100,25
76,58
34,87
151,58
610,27

1074,78
1430,71
997,29
1308,20
1138,37
1186,41
1444,91
8580,67

Razem:

1082,43
1193,53
1142,58
1262,21
1076,92
1157,60
1225,68
8140,95

37,98
27,14
42,04
54,00
28,07
49,63
53,88
292,74

70,80
36,38
127,15
58,48
57,38
47,81
47,76
445,76

1191,21
1257,05
1311,77
1374,69
1162,37
1255,04
1327,32
8879,45

Razem:
NADLEŚNICTWO OGÓŁEM:

1434,05
1062,35
949,55
1275,65
1265,18
940,66
6927,44
22764,37

42,68
30,74
42,34
41,09
35,48
30,84
223,17
790,33

117,64
70,85
213,67
95,33
48,38
42,08
587,95
1643,98

1594,37
1163,94
1205,56
1412,07
1349,04
1013,58
7738,56
25198,68

OBRĘB SARNIA GÓRA
8. Dębowiec
9. Lisiny
10. Łoboda
11. Pohulanka
12. Siwe Bagno
13. Zazdrość
14. Zimne Zdroje
OBRĘB SZARŁATA
15. Smolarnia
16. Szklana Huta
17. Wydry
18. Wygoda
19. Zacisze
20. Zalesie

nie nadleśnictwa istniało 20 leśnictw, a likwidacji uległy tylko 4: Spławie, Sobiny, Czarna
Woda i Ryszka. Podejowano próby likwidacji innych leśnictw, jednak ostatecznie je zarzucono. W ten sposób od roku 1974 do stycznia 1986 roku nie istniało leśnictwo w Starej
Rzece.185Pierwszym nadleśniczym nowo utworzonego nadleśnictwa został inż. Jerzy Kołacz,
dotychczasowy nadleśniczy Nadleśnictwa Osie, a głównym księgowym Stanisław Tylicki.186
W dniu 28 września 1999 r. ukazało się zarządzenie nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchni i obrębach Nadleśnictw
184

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwo Osie na lata 1997-2006.Obręby: Osie, Sarnia Góra, Szarłata. T. 1.,s.
266-268.
185
Ibidem.
186
APT, OZLP, sygn. 2655; Protokół rewizji problemowej: Organizacja kontroli wewnętrznej 28.6.1973 r.
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Dąbrowa i Osie, utworzenia nowego Nadleśnictwa Trzebciny oraz określenia zasięgu
terytorialnego nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu. Na jego mocy od 1 stycznia 2000 roku weszły w życie zmiany w organizacji
administracji leśnej, w myśl których z Nadleśnictwa Osie wyłączono obręby leśne: Sarnia
Góra (pow. 8893.25 ha) i Szarłata (pow. 7740,73 ha), które weszły w skład nowo
utworzonego Nadleśnictwa Trzebciny. Z obrębu leśnego Warlubie w Nadleśnictwie Dąbrowa
wyłączono leśnictwa Rynków i Jeżewnica o łącznym obszarze 2523, 89 ha i włączono w
skład obrębu Osie, jednocześnie wyłączając z tego ostatniego część południową , czyli
leśnictwo Zajęczy Kąt (1447,20 ha), która wraz z częścią obrębu leśnego Laskowice w
Nadleśnictwie Dąbrowa ( 3951.54 ha ) weszła w skład utworzonego obrębu leśnego Bedlenki
o powierzchni 5398,74 ha . Obręb ten oraz zmodyfikowany obręb Osie (pow. 9671,39 ha)
utworzyły Nadleśnictwo Osie w nowym kształcie. Od tej pory obejmowało ono obszar

Tab. 19. Podział administracyjny Nadleśnictwa Osie wg stanu ma 1.01.2000 r.187
L.p.

Leśnictwo

OBRĘB OSIE
1.
Nowa Rzeka
2.
Orli Dwór
3.
Osie
4.
Nowa Huta
5.
Jeżewnica
6.
Rynków
7.
Stara Huta
8.
Stara Rzeka
Razem:
OBRĘB BEDLENKI
9.
Bedlenki
10. Gródek
11. Terespol
12. Zajęczy Kąt
Razem:
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO:

187

Powierzchnia w ha.
Grunty
Grunty
Grunty
zalesione i związane
z
nieleśne
niezalesione gospod. leśną

Razem

996,77
1269,84
878,15
1161,56
1069,07
1188,76
1021,94
1113,83
8699,92

37,88
46,69
26,56
46,39
34,88
37,77
39,85
37,61
307,63

40,13
114,18
92,58
100,25
132,13
61,28
76,58
34,97
652,10

1074,78
1430,71
997,29
1308,20
1236,08
1287,81
1138,37
1186,41
9659,65

966,04
1373,33
1150,87
1253,89
4744,13
13 444,05

17,17
33,91
23,65
39,44
114,17
421,80

69,26
114,91
156,20
151,58
491,95
1144,05

1052,47
1522,15
1330,72
1444,91
5350,25
15 009,90

Plan urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1997-2006.Nadleśnictwo Osie. Obręby: Osie, Bedlenki (w
granicach określonych z dniem 1.1.2000 r.). s.138-139.
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Fot. 16. Siedziba Nadleśnictwa Osie przed przebudową.
15070,13 ha, na lewym brzegu Wdy od Świecia na południu po Jezioro Kałębie na
północy.188
Zmiany wprowadzone zarządzeniem 82 zostały cofnięte zarządzeniem Nr 80 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z 9 października 2002 r. w sprawie likwidacji
Nadleśnictw: Trzebciny i Kowal, obrębu leśnego Bedlenki w Nadleśnictwie Osie oraz
wprowadzenia zmian w powierzchni i zasięgach terytorialnych obrębów leśnych i Nadleśnictw: Dąbrowa, Osie, Włocławek – w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń
oraz korygującym je zarządzeniem nr 98 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
23 grudnia 2002r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 9 października 2002 r. W rezultacie likwidacji uległy Nadleśnictwo
Trzebciny oraz obręb Bedlenki, a do obrębów Laskowice, Warlubie i Osie wróciły oddziały
wyłączone zarządzeniem nr 82 z 1999 r. W ten sposób Nadleśnictwo Osie składało się

188

Zarządzenie Nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 września 1999 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w powierzchni i obrębach leśnych Nadleśnictw: Dąbrowa i Osie, utworzenia nowego
Nadleśnictwa Trzebciny oraz określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw wchodzących w skład
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń, Plan urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 19972006.Nadleśnictwo Osie. Obręby: Osie, Bedlenki…, s.1-2.
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ponownie z obrębów: Osie 8575,23 ha; Sarnia Góra 8881,67 ha; Szarłata 7736,31 ha , czyli
miało 25 193,21 ha. 189
Stan ten przetrwał do roku 2006, kiedy to podjęta została decyzja o ponownym odtworzeniu Nadleśnictwa Trzebciny. 30 maja i 12 czerwca 2006 r. ukazały się zarządzenie nr 20
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wprowadzenia zmian w pomierzchni Nadleśnictw Dąbrowa i Osie, utworzenia nowego Nadleśnictwa Trzebciny oraz określenia zasięgu terytorialnego tych nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Toruń oraz zarządzenie nr 25 zmieniające zarządzenie nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów

Fot. 17. Zasięg Nadleśnictwa Osie od 1.1.2007.
Państwowych z 30 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchni Nadleśnictw
Dąbrowa i Osie, utworzenia nowego Nadleśnictwa Trzebciny oraz określenia zasięgu
terytorialnego tych nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń. W

189

Zarządzenie Nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 października 2002 r. w sprawie likwidacji Nadleśnictw: Trzebciny i Kowal, obrębu leśnego Bedlenki w Nadleśnictwie Osie oraz wprowadzenia
zmian w powierzchni i zasięgach terytorialnych obrębów leśnych i Nadleśnictw: Dąbrowa, Osie, Włocła-wek
– w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń.http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/zarzadzeniadecyzje/zarzadzenia-i-decyzje-do-19-stycznia-2010-r/1981_2004/z80-2002, 28.12.2012 r.;
Zarzadzenie Nr 98 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie zmia-ny
zarządzenia Nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 października 2002r. http:// www.
lasy.gov.pl/dokumenty/zarzadzenia-decyzje/zarzadzenia-i-decyzje-do-19-stycznia-2010-r/1981_2004/z98 2002 -28.12.2012 r.;
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Tab. 13. Podział administracyjny Nadleśnictwa Osie wg stanu ma 1.01.2007 r.190
L.p.

Powierzchnia w ha.
Grunty zalesio- Grunty związaGrunty
ne i niezalesione ne z gosp. leśną
nieleśne

Leśnictwo

OBRĘB OSIE
1. Nowa Rzeka
2. Orli Dwór
3. Osie
4. Nowa Huta
5. Stara Huta
6. Stara Rzeka
7. Zajęczy Kąt

Razem

Razem:

998,68
1275,95
888,40
1160,98
1021,01
1125,57
1264,73
7735,32

35,34
47,09
29,45
46,65
40,84
37,59
38,09
275,05

50,35
108,47
88,78
100,58
76,49
23,29
137,22
585,18

1084,37
1431,51
1006,63
1308,21
1138,34
1186,45
1440,04
8595,55

Razem:
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO:

1414,83
1341,58
1109,04
1158,29
191
1072,07
1195,06
1335,40
8838,15
16573,47

41,49
42,33
30,36
39,11
18,79
39,82
37,79
39,07
288,76
563,81

45,57
135,89
103,62
113,85
10,07
117,90
54,61
53,73
637,24
1222,42

1503,89
1519,89
1243,02
1311,25
220,74
1229,79
1287,46
1448,20
9764,15
18359,70

OBRĘB WARLUBIE
8. Bąkowo
9. Borowy Młyn
10. Dobre
11. Jeżewnica
12. Osiny
13. Płochocin
14. Rynków
15. Średnik

efekcie powstały: Nadleśnictwo Trzebciny o powierzchni 16 618,14 ha, obejmujące obręby
leśne: Sarnia Góra 8884,45 ha i Szarłata 7733,69 ha; Nadleśnictwo Dąbrowa o obszarze 19
160,18 ha, w skład którego weszły obręby leśne: Dąbrowa − 7999,52 ha i Laskowice − 11
160,66 ha oraz Nadleśnictwo Osie o powierzchni 18 321,28 ha, w tym obręby leśne: Osie −
8597,70 ha i Warlubie − 9723,58 ha.191

190

Plan urządzenia lasu. Nadleśnictwo Osie. Obręby: Osie, Warlubie. Na okres obowiązywania planu od 2007
do 2016. T.cz.1.,s. 79-80.
191
Zarządzenie nr 20 z 30 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchni Nadleśnictw Dąbrowa i
Osie, utworzenia nowego Nadleśnictwa Trzebciny oraz określenia zasięgu terytorialnego tych nadleśnictw w
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/zarzadzeniadecyzje/zarzadzenia-i-decyzje-do-19-stycznia-2010-r/2006/z20-2006, 28.12.2012 r.;
Zarządzenie nr 25 z 12 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie nr 20 dyrektora generalnego Lasów
Państwowych z 30 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchni Nadleśnictw Dąbrowa i
Osie, utworzenia nowego Nadleśnictwa Trzebciny oraz określenia zasięgu terytorialnego tych nadleśnictw w
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/zarzadzeniadecyzje/zarzadzenia-i-decyzje-do-19-stycznia-2010-r/2006/z25-2006, 28.12.2012 r..

87

B. ZAGOSPODAROWANIE LASU
Po zakończeniu działań wojennych w r. 1945 we wszystkich nadleśnictwach objętych
opracowaniem sporządzono prowizoryczną tabelę klas wieku, na podstawie której wyliczono
etat powierzchniowy, a następnie w latach 1950 i 1951 opracowano plany prowizorycznego
urządzenia gospodarstwa leśnego na okres od 1.1.1951 do 31.3.1960. Stanowiły one podstawę
gospodarowania do roku 1965, czyli do czasu wdrożenia definitywnego urządzenia. W
ramach prac związanych z jego przygotowaniem przeprowadzono ścisłe pomiary granic
nadleśnictw,

a

materiał

kartograficzny wykorzystano

w

trakcie

wykonania

prac

urządzeniowych.192 W obu nadleśnictwach uporządkowano numerację oddziałów. I tak
nadleśnictwo Osie o ogólnej powierzchni

8910,86 ha podzielono na 370 oddziałów o

przeciętnej powierzchni 24,08 ha oraz 2950 pododdziałów o średniej powierzchni 3,02 ha

193

Ogólną powierzchnię nadleśnictwa Warlubie - 9531,96 ha podzielono na 367 oddziałów o
przeciętnej powierzchni 25,97,ha. W nadleśnictwie wprowadzono nową ciągłą numerację
oddziałów oraz nowe linie podziału na terenie lasów pomajątkowych. Numerację wprowadzono od północnego wschodu wzrastająco ku południowemu zachodowi.194

Fot.18. Leśniczówka Osiny.

192

APT, OZLP, sygn. 2/150, s.21; APT, OZLP, sygn. 2/263, s.21.

193

APT, OZLP, sygn. 2/150, s.25
194
APT, OZLP, sygn. 2/263, s.21.
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Kolejne etapy urządzania lasów państwowych, określane jako rewizje planów
definitywnego urządzenia, są przeprowadzane co 10 lat. Uwzględnia się w nich poprawki i
uzupełnienia , zmiany w metodach obliczania i ewidencji danych, a od roku 1991 zgodnie z
ustawą o lasach, sporządza się dla każdego obrębu oddzielnie plany cięć oraz hodowli
lasu.195 Od roku 1965 nadleśnictwa przeszły cztery rewizje planów urządzania lasu w 1975,
1985,1997 i 2006.
C. OCHRONA
Kiedy mówi się o ochronie lasów o takim charakterze jak Bory Tucholskie dwa kierun-ki
działań, spośród wielu wysuwają się na plan pierwszy. Pierwszym jest zabezpieczenie przed
pożarem, drugim przeciwdziałanie wielkim gradacjom szkodników.
Lasy obu obrębów nie różnią się w sposób zasadniczy pod względem gatunkowym.
Dominacja drzew iglastych powoduje, że są one bardziej od innych podatne na zagrożenie
pożarowe, szczególnie duże w rejonach siedzib ludzkich i miejsc atrakcyjnych pod względem
turystycznym. Terenami o szczególnym nasileniu ruchu turystycznego są w obrębie Osie lasy
położone wzdłuż rzeki Wdy, w tym szczególnie leżące nad Zalewem Żurskim, a w obrębie
Warlubie rejon jezior Radodzież, Łąkosz i Czarne. Charakterys-tycznym jest, że w okresie
wysypu jagód i grzybów wzmożone zagrożenie dotyczy całego nadleśnictwa. Problem
nasilonego zagrożenia pożarowego z tym związany rysował się już na początku lat sześćdziesiątych, kiedy to w planie urządzenia lasu zapisano „ Z uwagi na zagrożenie przeciwpo-

Tab. 21. Ilość pożarów w Nadleśnictwie Osie w latach 1975 – 2006.196
Lata

Ilość pożarów

Łączna powierzchnia
spalonego lasu

W tym pożary
budynków.

1975-84

15

5,25 ha

2

1985-96

39

23,56 ha

0

1997—15.10.2006

47

1,95 ha

1

żarowe, szczególnie w leśnictwach Osie i Nowa Rzeka, gdzie rozwija się ruch turystyczny,
przestrzeganie przepisów

i zasad ochrony ppoż. musi być bardzo skrupulatne.

Należy

starannie zagospodarować pasy przeciwpożarowe a przy drogach […] torach kolejowych

195
196

Broda J., op.cit., s. 255.
Program ochrony przyrody. Nadleśnictwo Osie. Na okres gospodarczy od 1997.01.01 do 2006.12.31., s.144;
Plan urządzenia lasu. Nadleśnictwo Osie. Obręby: Osie, Warlubie. Na okres obowiązywania planu od 2007
do 2016. T.cz.1.,s.312
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winny być oczyszczone ze ściółki i traw w okresie suszy miejsca bardziej zagrożone winny być
kontrolowane przez dozorców przeciwpożarowych.”197
Na terenie Nadleśnictwa Osie nie odnotowano dużych pożarów lasu. Jak wynika z
zestawienia łączna powierzchnia lasu, który zniszczył ogień to 30,76 ha lasu w 98 pożarach.
Wydaje się, że decydującą rolę odegrał tu doskonalony latami system obserwacyjnoalarmowy, który na przełomie wieków tworzyły: patrole przeciwpożarowe, patrolowanie
lotnicze, punkt alarmowo-dyspozycyjny oraz sieć łączności alarmowo-dyspozycyjnej. Jego
uzupełnieniem był system telewizji przemysłowej, umożliwiającej obserwację terenu w
oparciu o wieże i maszty w: nadleśnictwie Trzebciny, przy leśniczówce Bursztynowo,
Żurawka w Nadleśnictwie Lubichowo i maszt przy siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa .198
Nie oznacza to jednak, że nie było dużych pożarów na terenie obecnego nadleśnictwa
przed jego powstaniem w obecnym kształcie. 10 sierpnia 1992 r. pograniczu obrębów Dąbrowa i Warlubie wybuchł pożar, który objął powierzchnię 278, ha ( 139,41 ha w obrębie Dąbrowa i 139,49 ha w obrębie Warlubie). Uszkodzeniu uległ drzewostan na obszarze 268, 06 ha, z
tego w obrębie Dąbrowa 135,77 ha i w obrębie Warlubie 132,29 ha, reszta to drogi, linie
oddziałowe, linie energetyczne i bagna.199
Drugim kierunkiem jest zabezpieczenie drzewostanów przed szkodnikami. Kiedy
opracowywano plany definitywnego urządzenia lasu dla nadleśnictw Osie i Warlubie
wprowadzono do nich prawie jednakowo brzmiące zapisy „Lasy te w przeszłości często były
nawiedzane przez groźne szkodniki[…] i w dalszym ciągu są zaliczane do strefy stałego
zagrożenia.” Uznano, że w związku z tym należy stale utrzymywać higienę lasu, między
innymi przez bieżące usuwanie posuszu, śledzić rozwój szkodników, regularnie wykładać i
kontrolować pułapki, systematyczne śledzić rozwój szkodników pierwotnych i wtórnych,
stosować właściwe metody hodowlane, ochraniać mrowiska, zakładać sztuczne gniazda oraz
dokarmiać ptaki zimą, zakładać remizy dla ptaków, wprowadzać krzewy atrakcyjne dla
ptactwa jak jarzębina, trzmielina, bez, czeremcha itp. Należy też kontynuować grodzenie
upraw przed zwierzyną płową i na bieżąco je naprawiać. W Nadleśnictwie Osie dodatkowo,
jako zadanie pierwszoplanowe, dbać o utrzymanie stanu zwierzyny w granicach pojemności
łowiska .200
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APT, OZLP, sygn. 2/150, s. 71.
Plan urządzenia lasu. Nadleśnictwo Osie. Obręby: Osie, Warlubie…, s.315-320.
199
Archiwun Zakładowe Nadleśnictwa Dąbrowa (AZND), Aneks do planu urządzenia lasu /pożarzyska/
Nadleśnictwa Dąbrowa /Obr.Dąbrowa,Warlubie/ Stan na 1992.12.31.
200
APT, OZLP, sygn. 2/150, s.70-71.
198
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W okresie od 1945 r do końca lat siedemdziesiątych nie zanotowano gradacji
szkodliwych owadów na terenie Nadleśnictwa Osie. Masowe wyręby posówkowe z lat
dwudziestych spowodowały, że na ich miejscu powstały jednowiekowe drzewostany sosnowe
urozmaicone niewielką domieszką brzozy wzdłuż dróg i pasów przeciwpożarowych. Zgodnie
z wcześniej cytowanymi opiniami przedwojennych fachowców od urządzania lasu kwestią
czasu było powstanie splotu warun-ków sprzyjających powstaniu warunków dogodnych do
powstania gradacji szkodników na miarę lat 1922-1924. W latach 1978 – 1983 wystąpiła
gradacja brudnicy mniszki. Na terenie nadleśnictwa rozpoczęła się ona na terenie leśnictw
Orli Dwór i Nowa Rzeka i objęła niecałe 1500 ha. W rok później owad występował już na
ponad 7000 ha w nadleśnictwie Dąbrowa i i prawie 4000 ha w nadleśnictwie Osie. W roku
1980 liczby te wyniosły 10 314 ha dla nadleśnictwa Dąbrowa i 11467 dla nadleśnictwa Osie.
Najbardziej zagrożone w obrębie Warlubie były leśnictwa Rynków, Kuźnica i Bąkowo oraz
Orli Dwór, Nowa Rzeka, Stara Rzeka, Stara Huta i Zajęczy Kąt. Jednak kulminacja gradacji
nastąpiła w roku 1981 i objęła całe nadleśnictwa Osie i Dabrowa. W celu powstrzymania
gradacji zastosowano opryski preparatami chemicznymi Mgławik, Cynbusz EC, Ripcord
40EC, Sumicidin 20EC, Ambusz 25 EC i Decis 25EC. Do ich wykonania zastosowano
samoloty. Przedsięwzięte środki spowodowały ograniczenie występowania brudnicy mniszki
w roku 1982 do 11 328 ha w nadleśnictwie Dąbrowa i 9313 ha w nadleśnictwie Osie.
Ponowienie oprysków zlikwidowało ostatecznie gradację szkodnika. jednak zachwiało
równowagę biologiczną i w roku 1985

zaowocowało wystąpieniem w skali masowej

boreczników. W nadleśnictwie Osie miało to miejsce na powierzchni 5332 ha, a najsilniej w
leśnictwie Nowa Rzeka. Zwalczano je podobnie jak brudnicę przy pomocy oprysków
środkami chemicznymi z samolotów. W latach następnych z zabiegów tego rodzaju
korzystano jeszcze kilkakrotnie, jednak gradacje szkodników były znacznie mniejsze lub
dzięki zastosowanym na czas środkom zaradczym nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się
owadów na skalę mogącą stworzyć zagrożenie podobne do tych z lat dwudziestych i
osiemdziesiątych dwudziestego wieku
D. OCHRONA PRZYRODY
Przez cały okres powojenny ochrona przyrody zdobywała stopniowo coraz to wyższe
miejsce w hierarchii zadań administracji leśnej. Ostatecznie zajęła miejsce przynajmniej
równorzędne z zadaniami związanymi z eksploatacją lasu. Według stanu na 1.1.2007 r. na
terenie Nadleśnictwa istniało 6 rezerwatów przyrody, 2 parki krajobrazowe, 1 obszar
chronionego krajobrazu, 8 miejsc rozrodu i regularnego przebywania orła bielika, bociana
91

czarnego, rybołowa, kani rudej w strefach wyznaczonych decyzjami wojewody kujawskopomorskiego, 31 pomników przyrody, 58 użytków ekologicznych i 1 zespół przyrodniczokrajobrazowy.201
Najdalej idącą ochroną, bo w formie rezerwatów przyrody objęto 252,76 ha. Są to:
Rezerwat częściowy Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego (leśny) o powierzchni 102,21 ha
utworzono 26 marca 1975 r. w celu zachowania fragmentu lasu gradowego z udziałem
brekinii i domieszką buka.

Fot. 19. Rezerwat Miedzno.
Rezerwat ścisły Dury (torfowiskowy) o powierzchni ogólnej 12,59 ha utworzono na 26
marca 1975 r w celu zachowania rzadkich zespołów roślinności wodnej i torfowiskowobagiennej.
Rezerwat częściowy Jezioro Łyse (torfowiskowy) o powierzchni ogólnej 20,26 ha
obejmuje wody jeziora Łyse, torfowiska i lasy w obrębie Osie.
Rezerwat częściowy Miedzno (faunistyczny) o powierzchni ogólnej 88,52 ha utworzono
4 listopada 1968 r. w celu zachowania miejsc lęgowych i żerowisk ptaków błotnych i wodnych. Położony jest w dolinie rzeki Sobiny.
201

Program ochrony przyrody. Nadleśnictwo Osie. Na okres gospodarczy od 2007.01.01 do 2016.12.31, s.22.
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Rezerwat częściowy Kuźnica (leśny) o powierzchni ogólnej 7,27 ha utworzony 3 maja
1965 r. w celu ochrony fragmentów bom bagiennego z zarastającym jeziorem. Rezerwat
stanowi zatorfioną odnogę Jeziora Łąckiego wśród sfalowanego pola sandrowego.
Rezerwat ścisły Osiny (torfowiskowy) o powierzchni ogólnej 21,91 ha (w tym 19,77 ha
wstanie powierzchni nadleśnictwa) 26 stycznia 1962 r. w celu ochrony śródleśnego
torfowiska wysokiego z roślinnością bagienno-torfowiskową. 202
Stosunkowo młodą wielkoobszarową formą ochrony przyrody są parki krajobrazowe
obejmujące na terenie nadleśnictwa 6851,27 ha. Ich zadaniem jest popularyzacja wartości
przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych terenów, na
których zostały utworzone w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na terenie nadleśnictwa
działają dwa parki krajobrazowe: Wdecki Park Krajobrazowy i Nadwiślański Park Krajobrazowy.
Wdecki Park Krajobrazowy o powierzchni ogólnej 23 786,39 ha (w tym 4 609,12 ha to
strefa ochronna) został utworzony na mocy rozporządzenia nr 52/93 Wojewody Bydgoskie-go
z dnia 16 lutego 1993 r. Park położony jest w gminach: Cekcyn, Drzycim, Jeżewo ,Osie,
Śliwice, Warlubie i obejmuje swym zasięgiem lasy Nadleśnictw: Osie, Dąbrowa, Trzebciny i
Zamrzenica. Na obszarze Nadleśnictwa Osie należy do niego 6375,98 ha w obrębie Osie.
Główną osią ekologiczną parku jest rzeka Wda wraz ze swoimi dopływami: rzekami Prusiną,
Sobińską Strugą i Ryszką, i to one oraz ich doliny decydują o dużych walorach
przyrodniczych i krajobrazowych omawianego obszaru. Najbardziej malowniczym jest
środkowy bieg Wdy płynącej w głęboko wciętej dolinie przez kompleksy lasów liściastych.
Lasy zajmują około 60 % powierzchni parku.
Nadwiślański Park Krajobrazowy, o powierzchni ogólnej 33306,50 ha, utworzony zos-tał
na mocy rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego nr 20/2005 z dnia 8 września 2005 r.
Ochroną objęto naturalny krajobraz doliny dolnej Wisły z zachowanymi naturalnymi
ekosystemami. Jest on jednym z największych powierzchniowo parków krajobrazowych w
Polsce. Na omawianym obszarze położony jest w części gmin Warlubie i Nowe, na obszarze
obrębu Warlubie w jego skład wchodzi 144,25 ha.203
Kolejną wielkoobszarową formą ochrony są obszary chronionego krajobrazu, czyli tereny
wyróżniające się krajobrazowo, o zróżnicowanych ekosystemach, cenne ze względu na
możliwości zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką, ale o niewielkim stopniu
ochronności. Obejmują one powierzchnię ok. 890,00 ha w obrębie Osie oraz ok. 8491,00 ha w
202
203

Ibidem,s.23-26.
Ibidem, s.33-35.
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obrębie Warlubie, czyli 9381,00 ha i wchodzą w skład utworzonego w roku 1991
Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, który

obejmuje

równinę sandrową ze znacznym udziałem wód powierzchniowych, o dużych walorach
przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych i jest pomostem ekologicznym między
parkami krajobrazowymi Wdeckim i Nadwiślańskim. Część jezior znajdujących się na tym
terenie została objęta strefą ochrony akustycznej. Są to jeziora: Miedzno, Łąkosz, Radodzież,
Jaszczerek, Mątasek, Płochocińskie, Rybno Duże i Rumacz.

Fot. 20. Na ścieżce dydaktycznej.
Niezależnie od form powyższych część terenu działania Nadleśnictwa w gminie Nowe
(ok. 500,00 ha), ale poza jego gruntami, znalazła się w obszarze specjalnej ochrony ptaków
Dolina Dolnej Wisły, utworzonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 .204
1 stycznia 1995 na podstawie zarządzenia nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 Nadleśnictwa Osie, Dąbrowa, Woziwoda i Tuchola, a
204

Ibidem, s.36-38
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od 2008 roku także Trzebciny, weszły w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory
Tucholskie”, utworzonego, podobnie jak dziewięć innych, w celu między innymi
upowszechniania znajomości zasad ekorozwoju, promowania wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadzenia badań naukowych, aktywnej ochrony przyrody oraz
edukacji ekologicznej społeczeństwa. 205
Przynależność do LKP wymusiła sformalizowanie działalności edukacyjnej. Pierwszym tego
owocem było stworzenie ścieżki edukacyjnej „Zatoki" wraz z niezbędną infrastrukturą i
zagospodarowaniem punktu widokowego na Zalew Żurski. Rocznie odwiedza ją w grupach
zorganizowanych od 1500 do 2000 osób. Leśnicy brali też udział w lekcjach, prelekcjach,
spotkaniach i imprezach organizowanych przez szkoły. W zakresie edukacji ekologicznej
Nadleśnictwo

współpracowało

z

Gminnym

Ośrodekiem

Kultury

w

Osiu

i Wdeckim Parkiem Krajobrazowym oraz lokalnymi organizacjami ekologicznymi - Towarzystwem Miłośników Borów Tucholskich (w latach 1991 – 1999), a następnie, od 2000 r. z
Bractwem Czarnej Wody. Wspólnie organizowano coroczny „Międzygimnazjalny Konkurs
Wiedzy Ekologicznej, Regionalnej i Pożarniczej" dla gimnazjów z terenu działania
nadleśnictwa, wspierano Gminny Ośrodek Kultury przy organizacji regionalnego konkursu
plastycznego „Bory Tucholskie w Oczach Dziecka". Wspomagano też inne konkursy i
działania o tematyce proekologicznej, organizowane przez wymienione instytucje i
organizacje oraz szkoły. Prowadzono też stoisko na targach Eko-Las w Tucholi. 206
E. GOSPODARKA
Zniszczenia wojenne i rabunkowa gospodarka najpierw Niemców, a następnie władz
radzieckich sprawiły, że w okresie odbudowy kraju istniało wielkie zapotrzebowanie na
materiały budowlane, w tym drewno. Równocześnie zapotrzebowanie na

drewno

kopalniakowe zgłaszał rozwijający się przemysł wydobywczy, a na słupy energetyczne
postępująca elektryfikacja kraju. Do końca lat sześćdziesiątych na terenach wchodzących w
skład Nadleśnictwa Osie, podobnie jak w całym Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu, widoczna jest tendencja do pozyskania drewna w użytkach rębnych.
W latach następnych sytuacja uległa zmianie, zdecydowaną większość pozyskanego drewna
pochodziła z drzewostanów przedrębnych, co związane było z koniecznością uporządkowania sanitarnego lasu i zmianą zapotrzebowania na rynku drzewnym w rejonie działania

205

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”, http://www.torun.lasy.gov.pl/web/
wloclawek/102
206
Plan urządzenia lasu. Nadleśnictwo Osie. Obręby: Osie, Warlubie…,s.178-179.
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Nadleśnictwa w związku z uruchomieniem Zakładów Celulozy i Papieru w Świeciu
i Zakładów Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie.207
Tab. 22. Pozyskanie drewna z użytków rębnych i przedrębnych w Nadleśnictwie Osie
(Obręby Osie i Warlubie) w latach 1966 – 2006 . 208
Urz. definit.

1 rewizja

2 rewizja

3 rewizja

Drzewostany rębne

57,60 %

27,39 %

27,29 %

38,18 %

Drzewostany przedrębne

42,40 %

72,61 %

72,71 %

61,82 %

W latach 1951-1964/1965 Nadleśnictwie Warlubie

pozyskano łącznie

z powierzchni

rębnych , międzyrębnych i przygodnych 263 251 m3 drewna przekraczając założone plany o
28,8 % Średnio rocznie pozyskiwano 18 803,64 m3, w tym z użytków rębnych 13 966,00 m3,
czyszczenia i trzebieży 3301,50 m3 i cięć przygodnych 1 536,14 m3 . W podobnym okresie,
obejmującym lata 1952-1965/66 w Nadleśnictwie Osie pozyskano łącznie 161 866 m3
drewna , to jest o 22,3 % więcej niż planowano. W ciągu roku pozyskiwano średnio
10 116,63m3, w tym z użytków rębnych 6164,13 m3, czyszczenia i trzebieży 2784,94 m3
i cięć przygodnych 1167,56 m3 .209 Pozyskanie roczne od czasu przyjęcia definitywnego
urządzenia lasu ilustruje poniższa tabela.
Tab.23. Średnie roczne pozyskanie drewna oraz stopień wykonania planów w tym
zakresie na terenie obecnego Nadleśnictwa Osie w latach 1966 - 2006210

Obręb Osie
Obręb Warlubie
Teren obecnego nadleśnictwa

m3
%
m3
%
m3

Urz.definit.
1966

1 rewizja
1975

2 rewizja
1986

3 rewizja
1997

16888

15752

23021

24059

118,27

100,00

122,09

103,37

21887

31091

25126

32854

133,67

146,02

113,54

99,02

38775

46843

48147

56913

W sumie daje to ilość 1 906 780 m3 w okresie od roku 1951 do roku 2006. Jest do oczywiście
ilość przybliżona. Analiza danych zawartych w tabeli pozwala stwierdzić, że szczególnie w
okresach objętych drugą i trzecią rewizją,

przy rosnącym pozyskaniu drewna nie

wywiązywano się z ustaleń planów dotyczących pozyskania z powierzchni rębnych nawet o
40,71 %

207

(Osie w okresie 2 rewizji), znacznie natomiast przekraczano pozyskanie

60 lat…,s.45 i 60.

208

S.83-84.
209
APT, OZLP, sygn. 2/263, s.34-35; APT, OZLP, sygn. 2/150, s.42-43
210
Plan urządzenia lasu. Nadleśnictwo Osie. Obręby: Osie, Warlubie…, s. 83-84.
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z trzebieży i czyszczenia, nawet o 111,64 % jak to miało miejsce w Warlubiu w okresie
1 rewizji i 55,9 % w Osiu w okresie 2 rewizji .
W leśnictwie przed i bezpośrednio po wojnie prawie wszystkie prace wykonywano ręcznie, a
tylko niektóre przy użyciu sprzężaju konnego. Podstawowymi narzędziami drwala były
podobnie jak w okresach poprzednich siekiera i piła ręczna. W latach pięćdziesiątych zaczęto
stosować pilarki mechaniczne, początkowo dwuosobowe a później jednoosobowe. W
kolejnych latach nastąpiło upowszechnienie tego rodzaju sprzętu, co pozwoliło na
zastosowanie go nie tylko do ścinki i manipulacji drewna , ale także do okrzesywania W
połowie lat sześćdziesiątych oba nadleśnictwa miały po siedem pilarek. W roku 1965 przy
pomocy pił mechanicznych wykonywanych około 70% prac zrębowych w Nadleśnictwie
Osie i około 80% w Nadleśnictwie Warlubie. Podobny proces zmian przeszły prace przy
zrywce. Do czasu pojawienia się na wyposażeniu nadleśnictw ciągników Ursus C-325, C-328
i ich coraz doskonalszych następców prace zrywkowe odbywały się, jak to określono, przy
użyciu zestawu: „…koń - orczyk - kawałek łańcucha z hakiem…”, w którym główny element
stanowiły konie chłopskie.211 Wskaźnik mechanizacji prac zrębowych

na terenie

obu

nadleśnictw systematycznie wzrastał i w roku 1975 wynosił do 98 %, a dziesięć lat później
wszystkie prace na zrębie wykonywano przy pomocy narzędzi mechanicznych.212
Podobnie, jak inne rodzaje pracy w lesie, zmieniał się także transport. Początkowo ze
względu na brak środków transportowych w lasach państwowych cały wywóz drewna
odbywał się sprzężajem najemnym, głównie chłopskim. Było to możliwe, ponieważ wieś
dysponowała dużą liczbą koni, a praca w lesie stanowiła dla rolników źródło pieniędzy na
odbudowę i prowadzenie gospodarstw. W roku 1958 Przedsiębiorstwo Transportu Leśnego
w Toruniu przekształcone zostało w Ośrodek Transportu Leśnego, który stopniowo zyskał
pozycję dominującą na rynku transportu drewna.213 W połowie lat sześćdziesiątych w
Nadleśnictwie Osie transport wykonywany był w 60% przez Ośrodek Transportu Leśnego,
30% przez wozaków i w 10 % przez miejscowe kółko rolnicze oraz nadleśnictwo.214 W tym
samym czasie w Warlubiu odbywał się w 70% taborem mechanicznym Ośrodka Transportu

211

60 lat …, s. 60.
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwo Osie na lata 1997-2006.,s.49 ; Plan urządzenia lasu. Nadleśnictwo
Osie. Obręby: Osie, Warlubie…, s.178-179.
213
60 lat …, s.63.
214
APT, OZLP, sygn. 2/150, s.27
212
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Fot. 21. Na zrębie.

Fot. 22. Załadunek drewna.
Leśnego, w 10% taborem Kółka Rolniczego, w 10% sprzężajem konnym nadleśnictwa i w
10% sprzężajem rolników.215 W Osiu drewno zwożono na

teren istniejącej do lat

siedemdziesiątych składnicy przykolejowej, z której korzystały też nadleśnictwa Szarłata,
Dąbrowa i Laskowice. Stąd ekspediowano je do odbiorców spoza terenu Nadleśnictwa. W
Warlubiu drewno zwożono na teren podobnej składnicy lub do funkcjonującego tam
215

APT, OZLP, sygn. 2/263, s.23
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tartaku.216
Teren obrębów Osie i Warlubie zawsze charakteryzowały dobre warunki komunikacyjne, a stolice obu obrębów pełnią rolę węzłów lokalnych, w których drogi bite krzyżowały się
z liniami kolejowymi, pełniącymi rolę głównych dróg jego transportu na duże odległości do
czasu upowszechnienia się ciężkich zestawów drogowych do transportu drewna. W Osiu
krzyżowały się drogi z Tucholi do Warlubia i ze Świecia do Skórcza, przy czym odcinek Osie
- Skórcz po zbudowaniu drogi asfaltowej Jeżewo – Lipinki – Jaszczerek stracił na znaczeniu .
Warlubie natomiast leży na skrzyżowaniu szos Bydgoszcz-Gdańsk, Warlubie - Osie - Tuchola
i Warlubie-Kościerzyna. Sieć dróg głównych uzupełniają drogi lokalne, z których
najważniejsze uzyskały z biegiem czasu nawierzchnię asfaltową (Osie – Grzybek - Spławie,
Osie-Miedzno, Wałkowiska-Brzeziny-Jaszcz w obrębie Osie oraz Lipinki – Krzewiny Nowe, Borowy Młyn-Krzewiny), co wraz z siecią dróg gruntowych umożliwia w miarę
dogodny dojazd w prawie każde miejsce lasu. 217
W latach powojennych, wraz ze zmianami gospodarczymi zmieniał się krąg odbiorców
surowca drzewnego. Początkowo, po zapewnieniu potrzeb lokalnych, szacowanych w połowie lat sześćdziesiątych na 100 – 150 m3 na terenie obrębu Osie i 550 m3 w obrębie Warlubie, drewno tartaczne, kopalniaki, żerdzie i grubiznę opałową wysyłano za pośrednictwem
składnic do odbiorców w całym kraju, tzw. drobnicę opałową opałową sprzedawano
okolicznej ludności. Sytuacja zmieniła się po uruchomieniu Zakładów Płyt Pilśniowych w
Czarnej Wodzie i Zakładów Celulozy i Papieru w Świeciu oraz po zmianach gospodarczych
w latach siedemdziesiątych. W latach osiemdziesiątych dominującą rolę wśród odbiorców
odgrywały duże firmy państwowe, w tym: Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Świeciu,
Zakłady Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie , Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu
Drzewnego w Toruniu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HOL – Czersk, Gdańskie
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego - ZPP Szlachta, DREW-POL Zdroje. Kolejne
zmiany przyniosły lata dziewięćdziesiąte i początek nowego wieku, kiedy to przemiany
własnościowe i urynkowienie gospodarki, upadek niektórych przedsiębiorstw oraz zmiany
technologiczne w innych, a także odrodzenie miejscowego potencjału przetwórczego
zmieniły ponownie strukturę odbiorców drewna. W roku 2006 wśród 70 odbiorców drewna
największymi były:218
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APT, OZLP, sygn. 2/150, s.27 Pul w 65, s.23

217

APT, OZLP, sygn. 2/150, s.27
APT, OZLP, sygn. 2/150, s.28;APT, OZLP, sygn. 2/263, s.23; Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwo Osie na
lata 1997-2006,s.49-50.
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Tab.24. Najwięksi odbiorcy drewna w Nadleśnictwie Osie w roku 2005.219
L.p.

Nazwa odbiorcy.

%

1.

Zakład Stolarski Marek,Leszek Malinowski. Spółka jawna. - Osie

11,4

2.

MONDI Packaging Paper - Świecie.

9,0

3.

Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego. Zakład w Łobodzie

8,2

4.

JOLTEX - Bydgoszcz

5,8

5.

COMPLEX - Gdańsk

4,7

6.

International Paper - Kwidzyn

4,3

7.

SYLVA - Wiele.

3,0

8.

Drewpol. - Zdroje.

3,1

9.

Tartak Heban. - Cekcyn.

2,8

10.

Zakład drzewny stolarski. Pankau. - Osie

2,6
Razem: 54,9

E. KADRY.
W okresie ponad sześćdziesięciu lat po wojnie sytuację kadrową w nadleśnictwach
kształtowało wiele czynników, jednak dwa zagadnienia były dominujące. Pierwsze, to
dostosowanie zatrudnienia do zadań stawianych przed lasami państwowymi, drugie to
zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry.
Realizacja pierwszego była ściśle powiązana z obowiązującym w danym okresie
systemem organizacyjnym w lasach państwowych i znajdowała odzwierciedlenie w
przyznanych etatach administracyjnych i robotniczych. 1 stycznia 1948 r. administracja
nadleśnictw składała się z nadleśniczego, sekretarza oraz kilku pracowników biurowych i
liczyła łącznie od 4 osób w Przewodniku do 8 w Osiu. W terenie tworzyli ją leśniczowie,
których w niektórych leśnictwach wspomagali gajowi. W Nadleśnictwie Przewodnik było to
7 leśniczych i 2 gajowych, w nadleśnictwie Warlubie 9 leśniczych i 6 gajowych, a w
Nadleśnictwie Osie 7 leśniczych i 1 gajowy. Poza tym, zatrudniano stałych i sezonowych
pracowników fizycznych. I tak w Przewodniku było to 50 pracowników stałych i średnio w
roku 60 pracowników sezonowych, w Warlubiu 43 stałych i 123 sezonowych i w Osiu 42
stałych i 125 sezonowych.220
Po likwidacji rejonów i usamodzielnieniu nadleśnictw, zmianie uległy też struktury
zarządzające. W połowie lat sześćdziesiątych różnice między poszczególnymi nadleśnictwami nie były wielkie. W obu opisywanych nadleśnictwach (Przewodnik zlikwidowano w
219
220

Plan urządzenia lasu. Nadleśnictwo Osie. Obręby: Osie, Warlubie…,s.117.
APT, OZLP, sygn. 2366, 2341 i 2345. Arkusze ewidencyjne leśnictw.
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roku 1963) zatrudniano, poza nadleśniczym,

adiunkta, leśniczego administracyjnego,

księgowego, rachmistrza, kasjera i magazyniera, w Osiu dodatkowo 1 księgowego. Personel
techniczny w terenie stanowili leśniczowie w liczbie odpowiadającej liczbie leśnictw, czyli 9
w Osiu i 10 w Warlubiu oraz gajowi i podleśniczowie w liczbie 7 gajowych w Osiu i 8
gajowych i 1 podleśniczy w Warlubiu. Poza nimi zatrudniano w Osiu 58, a w Warlubiu 80
robotników stałych, w tym w siedzibie nadleśnictwa w Osiu 5 (trzech kierowców, mechanika i sprzątaczkę) i w Warlubiu 4 (kierowcę, 2 wozaków, sprzątaczkę). Dodatkowo w obu
nadleśnictwach zatrudniano pracowników sezonowych i dorywczych w liczbie około 30 w
Osiu i 40 w Warlubiu.221 Przy podziale prac między pracowników stałych i sezonowych
starano się najbardziej odpowiedzialne i skomplikowane powierzać pracownikom stałym.
Tab.25. Podział zadań między robotników stałych i sezonowych w
nadleśnictwach Osie i Warlubie w połowie lat 60-tych.222
Osie

Robotnicy stali
Warlubie

Robotnicy dorywczy
Osie
Warlubie

Eksploatacja

90 %

60 %

10 %

40 %

Odnowienie

60 %

20 %

40 %

80 %

Pielęgnowanie

60 %

30 %

40 %

70 %

Inne prace

b.d.

20 %

b.d.

80 %

Jednocześnie odczuwano braki kadrowe

w stosunku do nakładanych zadań

gospodarczych. W Osiu uważano, że należy zatrudnić dodatkowo 2 gajowych i około 20
robotników , a w Warlubiu 3 podleśniczych i 1 gajowego. Zauważalne stały się trudności w
pozyskaniu pracowników do pracy w lesie, związane z konkurencją ze strony PGR-ów,
zakładów przemysłowych w Bydgoszczy i Trójmieście, a szczególnie rozwijających w tym
czasie działalność Zakładów Celulozy i Papieru w Świeciu. W Nadleśnictwie Warlubie już w
połowie lat 60-tych sygnalizowano, że „… w leśnictwach Bąkowo, Dobre, Osiny i Rynków
odczuwany jest znaczny brak rąk do pracy.”:223
W przededniu utworzenia nadleśnictwa trzyobrębowego w nadleśnictwach, które weszły
w jego skład znajdowały pracę 204 osoby, w tym 71 pracowników umysłowych i 133
fizycznych.224 Od roku 1973 według ustaleń OZLP r. nowe nadleśnictwo miało
221

APT, OZLP, sygn. 2/150, s.78; APT, OZLP, sygn. 2/263, s.67-68.
APT, OZLP, sygn. 2/150, s.27; ; APT, OZLP, sygn. 2/263, s.24.
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APT, OZLP, sygn. 2/263, s.24
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APT,OZLP, sygn.79/208; Protokół zdawczo-odbiorczy Nadleśnictwa Szarłata z 27 kwietnia 1973 r., AZNO
protokół rewizji finansowo- księgowej przeprowadzonej w Nadleśnictwie Osie czasie od 26 sierpnia do 9
września 1971 r.,; APT, OZLP, t.2655Protokół częściowej kontroli gospodarki leśnej Nadleśnictwa Sarnia
Góra- … m-cu lipcu 1970 r.,.
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Fot.23. Warsztaty Nadleśnictwa Osie.

Fot.24. Osiedle mieszkalne pracowników Nadleśnictwa.
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obejmować 70 etatów, a w tej liczbie stanowiska : nadleśniczy – 1, zastępca nadleśniczego –
1, adiunkt techniczny – 1, adiunkt technolog – 1,referent techn. leśny – 1, referent budowlany
1, kierownik administracyjny – 1, referent ekonomiczny - 1, referent administracyjny - 2,
instruktor do spraw mechanizacji – 1, starszy księgowy – 2, księgowy – 3, kasjer – 1,
magazynier 1, kancelista – 1, brakarz - 1, leśniczy – 21, leśniczy lasów niepaństwowych – 2,
podleśniczy – 7, podleśniczy technolog – 1, gajowi – 15, przodownik Straży Leśnej – 1,
strażnik Straży Leśnej – 1 i mandatariusz związków zawodowych – 1 .225
Po prawie dwudziestu latach, w roku 1992 w Nadleśnictwie pracowało 61 pracowników
umysłowych i 106 na stanowiskach robotniczych.226 W związku ze zmianami w sposobie
gospodarowania radykalnie zmniejszyła się liczba tych ostatnich i według stanu roku na
01.01.1997 r. Nadleśnictwo zatrudniało 35 robotników stałych.227
Po roku 1945 na sytuację kadrową w nadleśnictwach objętych opracowaniem mocno
rzutowały wydarzenia z lat 1939 - 1945. Straty bezpośrednie w kadrze leśników związane z
prześladowaniami niemieckimi i radzieckimi, udziałem w walkach na frontach 2 wojny
światowej i udziałem w ruchu oporu były znaczne i sięgały 30% stanu przedwojennego.
Zważywszy, że po roku 1920 administracja leśna na Pomorzu została zbudowana
praktycznie od początku, oznaczało to cofnięcie jej stanu organizacyjnego o kilka lat wstecz.
Odbudowę stanu sprzed wojny utrudniał fakt, że przed leśnictwem w Polsce stało w tym
czasie zadanie stworzenia administracji leśnej na ziemiach odzyskanych. Tam w kierowano
ramach „nakazów pracy” absolwentów szkół leśnych. Sytuację pogłębiała, nie zawsze
kierującą się względami merytorycznymi, polityka kadrowa w latach 50-tych.228
Według stanu na 1 stycznia 1948 r. w Nadleśnictwie Przewodnik na 7 leśnictw jedno
było nieobsadzone, a w 4 przypadkach osoby kierujące nimi tylko pełniły obowiązki
leśniczych. W Nadleśnictwie Warlubie nieobsadzone były dwa leśnictwa na 9, a w jednym
przypadku obowiązki leśniczego pełnił podleśniczy. W Osiu nieobsadzone było jedno
leśnictwo.229
W dokumentach wiele jest informacji o pełnieniu obowiązków leśniczych przez
podleśniczych lub gajowych, czy o administrowaniu dwoma leśnictwami przez jednego
leśniczego. Zadania stające przed administracją leśną wymusiły podjęcie kroków zmierza225
226

APT, OZLP, sygn. 2655; Protokół rewizji problemowej: Organizacja kontroli wewnętrznej 28.6.1973 r.
AZNO, Protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 1992.10.19 w kancelarii Nadleśnictwa Osie w sprawie
przejęcia Nadleśnictwa Osie wg stanu na dzień 1992.09.30.
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Fot.25. Pracownicy Nadleśnictwa Osie podczas uroczystości wręczenia Proporca
Przechodniego Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu w roku
1989. (W środku, po prawej stronie proporca nadleśniczy Jerzy Kołacz)
jących do szybkiego uzupełnienia braków kadrowych. W kartach ewidencyjnych leśnictw z
lat bezpośrednio powojennych, a także w latach późniejszych często widnieją wpisy o
konieczności takiego przeszkolenia gajowych i podleśniczych, aby mogli objąć leśnictwa.
Równolegle pozyskiwano chętnych do zdobycia kwalifikacji zawodowych wśród
wyróżniających się pracowników. Realizowano to poprzez kursy przygotowujące do
wykonywania zawodu na poszczególnych stanowiskach.

230

Był to jednak proces złożony i

kiedy 1.1.1970 r. charakteryzowano kwalifikacje personelu Nadleśnictwa Osie odnotowano
„…z 6 pracowników biurowych 5 posiada pełne kwalifikacje, z leśniczych 6 posiada pełne
przygotowanie, 1 niepełne, lecz jest w wieku przedemerytalnym, 1 pełni tylko obowiązki
leśniczego – angaż okresowy, 1 nie podjął dopełnienia kwalifikacji w zakresie technikum
leśnego,…”231 Sytuacja uległa zdecydowanej poprawie dopiero w latach siedemdziesiątych,
kiedy to na rynek pracy trafili absolwenci uruchomionego w połowie lat sześćdziesiątych
Technikum Leśnego w Tucholi. To między innymi sprawiło, że w roku 1992 tylko 2
spośród 61 osób zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych w Nadleśnictwie Osie
230
231

Ibidem, 60 lat…,s.87-88.
AZNO ,Protokół z kontroli całokształtu działalności Nadleśnictwa Osie z 17.2.1970.

104

legitymowało się wykształceniem niższym niż średnie.232
Dodatkowym czynnikiem utrudniającym pozyskanie wykwalifikowanej kadry były
bezpośrednio po wojnie niebezpieczne warunki pracy, a w okresie późniejszym trudne
warunki bytowe w leśniczówkach, w tym brak energii elektrycznej, bieżącej wody,
telefonów, duża odległość od centrów usług oświatowych, zdrowotnych i innych,
spowodowane złymi drogami trudności komunikacyjne , często duże odległości od
przystanków kolejowych czy trochę później autobusowych. Miarą problemu była
przytaczana wcześniej motywacja likwidacji w roku 1963 , położonego w głębi lasów
Nadleśnictwa Przewodnik,233 ale występował on znacznie dłużej i w cytowanym wyżej
protokole pokontrolnym zapisano, że według stanu na 1.1.1970 r. „Wszystkie leśniczówki są
stelefonizowane. Natomiast elektryczności nie posiadają trzy leśniczówki, dwie gajówki i
trzy osady robotnicze.”234
Należy zauważyć, że

w okresie istnienia nadleśnictwa składającego się z trzech

obrębów poczyniono duży postęp w zakresie warunków bytowania leśników i robotników
leśnych. Wraz z poprawą warunków bytowych poprawiło się też stopniowo przygotowanie
kadry.

232

AZNO, Protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 1992.10.19 …,60 lat…,s. 88.
Patrz s. 78.
234
AZNO Protokół z kontroli całokształtu działalności Nadleśnictwa Osie z 17.2.1970.
233
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Fot. 26. Siedziba Nadleśnictwa Osie. Stan obecny.
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ZAKOŃCZENIE
Ponad 200-letni okres istnienia organów administracji leśnej w Osiu jest fragmentem
historii lasów państwowych na Pomorzu Gdańskim. Jak w zwierciadle można w nim
zobaczyć wszystkie tendencje, które wystąpiły w organizacji lasów państwowych, hodowli
lasu i jego ochrony. Znalazły też odbicie wielkie wydarzenia historyczne, w tym te
najbardziej tragiczne, w czasie których las był schronieniem,

miejscem walki, a często

ostatnim obrazem zarejestrowanym w życiu.
Dzieje Nadleśnictwa Osie skłaniają do wniosku, że jego rdzeniem, terenem, który przez
cały czas do niego należał był obszar ograniczający się do terenu obecnych leśnictw: Nowa
Rzeka, Orli Dwór, Osie, Stara Rzeka i Zajęczy Kąt. Wokół niego przez dołączanie lub
odłączanie sąsiadujących terenów tworzone było nadleśnictwo obejmujące, w różnych
okresach swojego istnienia, obszar od około sześciu do ponad dwudziestu pięciu tysięcy
hektarów. Decydowało o tym przede wszystkim położenie miejscowości leżącej na
skrzyżowaniu ważnych dróg o charakterze lokalnym z linią kolejową, co stwarzało dogodne
warunki gospodarowania.
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ANEKS 1

WYKAZ NADLEŚNICZYCH*
A. NADLEŚNICTWO OSIE.
L.p.

Okres urzędowania

Nazwisko i imię

1772-1920
?
1854
1868, 1874
1911
?
1920
1920-1945
1
15.5.1920-1928
2
1928 - 1939
3
?
Po 1945
1
23.03.1945 - 31.07.1948 r.
2
01.07.1948 - 31.12.1950 r.
3
01.06.1951 - 15.11.1954 r.
4
1955 - 1957
5
1958 - 15.11.1959 r.
6
01.01.1960 - 31.03.1961 r.
7
01.01.1962 - 28.09.1967 r.
8
01.12.1967 - 07.08.1989 r.
9
01.10.1989 - 30.09.1992 r.
10
01.10.1992 - 21.09.1999 r.
11
22.09.1999 - 03.04.2001 r.
12
04.04.2001 - 31.12.2002 r.
13
01.01.2003r. - 12.06.2006 r.
14 od 12.06.2006r. - obecnie

?
Werder
Carl Holz Holtz Ernst Hermann
Duday
?
Ernst Kottmeier
inż. Jan Kurpiński
inż. Bronisław Sierosławski
?
inż. Karol Garbaczyński
inż. Henryk Głowacki
inż. Stefan Bensch
inż. Krzysztof Łagosz
inż. Ryszard Haladyn
inż. Stanisław Czapiewski
inż. Władysław Janecki
inż. Jerzy Kołacz
mgr inż. Tadeusz Kempa
mgr inż. Mieczysław Gawron
mgr inż. Lech Radowski
mgr inż. Waldemar Hubert Wencel
mgr inż. Mieczysław Gawron
mgr inż. Marek Sobczak

W przypadku, kiedy niemożliwe jest ustalenie okresu sprawowania funkcji wpisano datę lub
daty występowania nazwiska w dokumentach .
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B. NADLEŚNICTWO PRZEWODNIK.
L.p.

Okres urzędowania

Nazwisko i imię

1772-1920
Ok.1820
1854
1868
1874
1888
1904 (?)-1920

Schmidt
Holz
Rosenfeld
Theodor zur Linde
Crotogino
Izrael

1920-1945
?
ok.1930
1936-1939
?
Po 1945
1
2
3
4

1.04.1945 – 10.01.1972
1.06.1951.- 31.03.1955
1.04.1955 – 31.08.1960
1.09.1960 – 30.09.1963

?
Filipowski Bronisław
Bielowski Witold
?
Łopuski Czesław
Czajkowski Oktawiusz
Białas Stanisław
Lemańczyk Marian

C. NADLEŚNICTWO WARLUBIE.
L.p.

Okres urzędowania

Nazwisko i imię

1896-1920
?

?

?

?

1920-1945
ok.1930

Płoszyński Władysław

?
Po 1945
1

∗

?

1945 - 1946

Kozerski

2

1947 – 1952

Szlachta Wacław

3

1.12.1953 – 14.02.1959

Borkowski Antoni

4

15.02.1959 – 30.09.1966

Gosek Michał

5

1.10.1966 – 31.12.1972

Szymański Leon

Opracowano na podstawie publikacji „60 lat lat leśnictwa na ziemi kujawsko-pomorskiej”,
materiałów znajdujących się w archiwum zakładowym Nadleśnictwa Osie, Archiwum
Państwowym w Bydgoszczy , Archiwum Państwowym w Toruniu, strony internetowej
Nadleśnictwa Osie i niemieckiej strony internetowej http://territorial.de/dawp/schwetz/.
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ANEKS 2
WYKAZ LEŚNICZYCH NADLEŚNICTWA OSIE
OBRĘB OSIE.*

1. NOWA HUTA
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
?
1920-1945
1
?
2
1923 (?)-1939(?)
1945-2012
1.
15.5.1945-31.3.1955 ?
2.
1955(?)-20.6.1967
3.
4
21.10.1970
. 5.
6. 01.04.1976 - 31.03.1978
7.
?
8.
9.
od 1.11.1986

Imię i nazwisko

?
?
Dąbrowski Władysław
Bąkowski Benedykt p.o. (podleśn.)
Myślicki Florian
Pawlaczyk Józef
Jędrzejewski Piotr
połączono z l-ctwem Stara Huta
Mrowiński Adam
Wydrych Zbigniew

2. NOWA RZEKA
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1.
?
1920-1945
1.
1920 - 1945 (?)
1945-2012
1.
10.4.1945 – 30.11.1951
2.
1951? - 1952
3.
1952- 30.06.1967
4.
16.08.1967 - 31.07.1984
5. 01.08.1984 – 31.12.2012

Imię i nazwisko

?
Engler Alfred
Fierek Jan
Noga Ludwik
Rozenkiewicz Władysław
Mrotek Stefan
Pepliński Franciszek

3. ORLI DWÓR
L.p.

Okres urzędowania

Imię i nazwisko

1772-1920
1854
1920-1945
1.
2.

?
1925
1933, 1938

Salzmann
?
Pałubicki Franciszek
Kwiatkowski Kazimierz
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4.
?
1945-2012
1.
1.3.1945-29.5.1954
2.
28.3.1964- 31.01.1972
3.
?
4.
1.11.1980 - 28.06.1984
5.
01.12.1984 - 30.09.1994
6.
1.10.1994 - obecnie

?
Ankiewicz Wiktor
Wardyn Stanisław
?
Tomczak Jan
Jakimowicz Andrzej
Bocian Karol

4. OSIE
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
1854
1920-1945
1
?
2
1925
3.
1928 - 1939
4.
?
1945-2012
1.
15.7.1949
2.
1.02.1951 – 31.3.1956
3.
1956 - 1962
4.
1962 - 1965
5.
1965 - 1967
6.
1967 - 1970
7.
1970 - 1971
8.
1971 - 1974
9.
1974 - 1976
10.
1976 - 2003
11.
2003 - 2006
12.
01.02.2006 r. - obecnie

Imię i nazwisko

Säkel
?
Wirkus Józef
Fikus Józef
?
Ziller Edward
Bernolak Zbigniew
Szczepański Bolesław
Leśnictwo nie istniało.
Szczepański Henryk
Bonk Benedykt
Gozdur Włodzimierz
Łuszczyński Zygfryd
Zomkowski Eugeniusz
Deinowski Antoni
Pepliński Franciszek
mgr inż. Deinowski Mariusz

5. STARA HUTA
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
?
1920-1945
1
?
2
1927-1945 ?
1945-2012
1.
27.4.1945.-.28.2.1951
2.
?
3.
?
4.
1.10.1963 - 27.06.1966r.
5.
28.06.1966 - 31.03.2009r.
6.
01.04.2009r. - obecnie

Imię i nazwisko

?
?
Cieślik Stefan
Hein Julian - p.o. (podleśn.)
Gemza
?
Alfons Janicki
Adam Mrowiński
Bartosz Bock
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6. STARA RZEKA
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
1854
1920-1945
1
?
2
1925
3.
1927 - 1939
4.
?
1945-2012
1.
?
2.
15.4.1946 – 19.4.1951
3.
01.10.1951 - 28.02.1974
1974- 1986(?)
4.
16.1.1986-3.3.1989
5.
?
6.
01.11.1992r. - obecnie

Imię i nazwisko

Nowrath
?
Frejer Artur
Ślugajski Stanisław
?
?
Ludwik Noga podleśn.
Jan Rutkowski
Leśnictwo nie istniało
Andrzej Śliwa (do1.11.1986 podleśn)
?
Wojciech Jezierski

7. ZAJĘCZY KĄT
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
1854
1920-1945
1
?
2
1925
3.
? -1939
1945-2012
1.
22.7.1945 -31.3.1958
2.
?
3.
1.9.1960 – 13.2.1963
4.
?
5.
16.8.1967-15.4.1971
6.
1971 (?)-31.12.1974
7.
1.7.1975-9.6.1980
8.
1.5.1980 – 30.6.1985
9.
1.03.1980 - 2012

Imię i nazwisko

Ludigkeit
?
Piechuta Jakub
Dalecki Aleksander
Świerczek Franciszek
?
Piotr Pepliński
?
StanisławWasielak
Józef Szmajda
Jan Andrzejewski
Roman Żelazkowski
Lech Wąśniewski

8. GRÓDEK
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
1854
1920-1945
1
?
2
1925
3.
? - 1945
1945-2012
1.
5.9.1945-31.12.1950
2.
1.1.1951

Imię i nazwisko

Ludigkeit
?
Rytlewski Józef
Nowak Wincenty
Ratajczak Ludwik
Przekazanie do Nadleśnictwa Laskowice
112

9. NOWE LASKOWICE
L.p. Okres urzędowania
1945-2012
1.
?
2.
1.5.1958 - 30.4.1963
3.
1.10.1963-1965
4.
1965

Imię i nazwisko
?
Rzepko Waldemar
Gnaciński Alojzy
Likwidacja leśnictwa.

10. SOBINY
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
?
1920-1945
1
?
2
1926- 1939
3.
?
1945-2012
1.
1.10.1947- r.
2.
3.
1958- ?, 12.1962
4.
28.3.1964
5.
?
6.
21.10.1970
7.
1975

Imię i nazwisko

?
?
Kopiec Gerhard
?
Wardyn Stanisław
Kowalski Stanisław
Witold Dereżewski
?
Jędrzejewski Piotr p.o.(gajowy)
Likwidacja leśnictwa

11. SPŁAWIE
L.p.

Okres urzędowania

1945-1975
1.
2.
15.3.1949 r.-31.5.1958 r.
3.
1.10.1958-30.09.1960
4.
1960 – 15.8.1967
5.
16.8.1967 – 31.10.1975
1975

Imię i nazwisko

brak - przydzielone do Zajęczego Kąta
Drobny Franciszek(gajowy)
Myszka Zygmunt
Mrotek Stefan
Gnaciński Alojzy
Likwidacja leśnictwa

W przypadku, kiedy niemożliwe jest ustalenie okresu sprawowania funkcji wpisano datę lub daty
występowania nazwiska w dokumentach .

∗

Opracowano na podstawie publikacji „60 lat lat leśnictwa na ziemi kujawsko-pomorskiej”,
materiałów znajdujących się w archiwum zakładowym Nadleśnictwa Osie, Archiwum
Państwowym w Bydgoszczy , Archiwum Państwowym w Toruniu, strony internetowej
Nadleśnictwa Osie i niemieckiej strony internetowej http://territorial.de/dawp/schwetz/.
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ANEKS 3

WYKAZ LEŚNICZYCH NADLEŚNICTWA OSIE
OBRĘB WARLUBIE.**

1. BĄKOWO
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
1854
1920-1945
1
?
2
ok.1930
3.
1945-2012
1.
1.3.1945-28.02.1958
2.
?
3.
1958 (?)-31.12.72
4.
?
5.
01.07.2005r. - obecnie

Imię i nazwisko

Eckert
?
Lemańczyk Józef

Alfred Rożdzyński
?
Edmund Lemańczyk
?
inż. Krystyna Kubacz

2. BOROWY MŁYN
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1.
?
1920-1945
1.
?
2.
ok.1930
3.
?
1945-2012
1.
1.1.48
2.
3.
31.12.72
4.
1972 – 1994 r.
5.
01.11.1994r. - 31.05.2009r
6.
23.03.2009r. - obecnie

Imii nazwisko

?
?
Gussman Anastazy
?
Prow. Przez leśn z Kuźnicy
Pawelak Władysław
Henryk Figaszewski
Leszek Janowski
Rafał Jabłoński
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3. DOBRE
L.p.

Okres urzędowania

Imii nazwisko

1772-1920
1854
1920-1945
1
2.
ok.1930
3.
1945-2012
1.
14.5.1945-30.4.1960
2.
3.
16.10.1968 - 31.12.72
4.
5.
01.05.1994r. - 31.12.2011r.
6.
01.01.2012r. - obecnie

Helmbold

Szczepański Feliks

Borkowski Jan
Krzesak Stefan
Tadeusz Sławiński
Jędrzej Siekierkowski

4. JEŻEWNICA
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
1920-1945
1
1.7.1925
2
ok.1930
3.
1945-2012
1.
26.4.45 – 30.4.1950
2.
31.12.72-29.1,1984
3.
01.01.2003r. -31.12.2011r.
4.
31.12.2011r.

Imię i nazwisko

Latawiec Marian
Kowalski Antoni

Grzempka Franciszek p.o. (podleśn.)
Kortas Alojzy
Jędrzej Siekierkowski
Likwidacja leśnictwa

5. OSINY
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
1854
1920-1945
1
1945-2012
1.
1.1.48
2.
15.8.49
3.
31.12.72
4.
5.
01.02.2007r. - obecnie
6.

Imię i nazwisko

Suckrau (leśn Zabiac)

pełni l.z l.Dobre - Borkowski
podleśn. Szczepański Bolesław
Unrath Norbert
mgr inż. Kamila Bonk-Pawlicka
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6. PŁOCHOCIN
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
?
1920-1945
1
?
2
ok.1930
3.
?
1945-2012
1.
21.4.1945-1948
2.
1.1.1948-31.12.1980
3.
1980 – 1989
4.
1989 – 1994
5.
1994 – 1997
6.
1.8.1997-3.12.2010
31.12.2010

Imię i nazwisko

?
?
Wirkus Eustachy
?
Konik Leon
Bukowski Hubert
Pawlik Lucjan
Janowski Leszek
Siedlecki Jakub
Litkowski Zdzisław
Likwidacja lesnictwa.

7. RYNKÓW
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
?
1920-1945
1.
?
2.
1.7.1925 – 12.1943
3.
?
1945-2012
1.
26.4.1945 -30.4.1960
2.
15.5.1945 – 31.3.1955
3.
1.10.1955 - 31.7.1978
4.
1978r. - 1983r.
5.
?
6.
10.04.1995r. - 31.10.2005r.
7.
01.11.2005r. - 31.03.2007r.
8. 01.04.2007r. - obecnie

Imię i nazwisko

?
?
Zimny Stefan
?
Józef Gwizdowski
Bąkowski Benedykt
Bracik Eugeniusz
Zygmunt Krzemień
?
Marek Mitręga
mgr inż. Dorota Piechowska
inż. Sebastian Szyca

8. ŚREDNIK
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
?
1920-1945
1
?
2
ok.1930
1945-2012
1.
20.4.1945 – 23.7.1959
2.
?
3.
1.6.1960 - 31.12.72
4.
?
5.
01.01.1998r. - obecnie

Imię i nazwisko

?
?
Szramke Józef
Lück Alfons
?
Szczebleski Stanisław
?
Sławomir Kwiatkowski
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9. KRZEWINY
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
1920-1945
1
2
ok.1930
1945-2012
1.
?
2.
21.4.1945-30.09.1964
3.
4.
31.12.72
5.

Imię i nazwisko

Dąbrowski Korneli (gajowy)
?
Konik Antoni
Burzyński Henryk

10. KUŹNICA
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
1920-1945
1
2
ok.1930
1945-2012
1.
2.
1.11.1946-31.3.1964
3.
4.
1964 (?)-31.12.72
5.
?

Imię i nazwisko

Kaucki Stanisław

Tadeusz Obst
Figaszewski Henryk
Likwidacja lesnictwa.

11. BZOWO
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
?
1920-1945
1
?
2
ok.1930
1945-2012
1.
?
2.
10.4.1947-31.3.1965
3.

Imię i nazwisko

?
?
Flatow Bolesław
?
Damian Lorek

12. STARA JANIA
L.p.

Okres urzędowania

1945-2012
1.
?
2.
1.1.48;
3.
1.12.1949-30.9.1960(?)
5.
1 czerwca 1962

Imię i nazwisko

?
zarządza Lubik Władysław
Groza Władysław
likwidacja
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13. KOMORZE
L.p.

Okres urzędowania

Imię i nazwisko

1945-2012
1.
?
?
2.
1.5.1946-30.4.1955
Lubik Władysław
3.
?
?
4.
Od 1963 w Nadleśnictwie Drewniaczki
14. LEŚNA JANIA
L.p.

Okres urzędowania

Imię i nazwisko

1945-2012
1.
?
?
2.
1.4.1946 – 30.9.1952
Prądzyński Bernard
3.
1952-31.1.1960
Gemza Bernard
4.
?
Kowalewski Czesław*
6.
Od 1963 w Nadleśnictwie Drewniaczki
15. DĘBOWE
L.p.

Okres urzędowania

1772-1920
1
1854
1920-1945
1
?
2
1925, ok.1930
1945-2012
1.
25.3.1945-30.4.1955
2.
1.10.1956-31.3.1958
3.
?
4.
1962

Imię i nazwisko

Müller
?
Ulbrycht Jan
Cieślik Stefan
Mokwa
?
Likwidacja

W przypadku, kiedy niemożliwe było ustalenie okresu sprawowania funkcji wpisano datę lub
daty występowania nazwiska w dokumentach .

∗

Opracowano na podstawie publikacji „60 lat lat leśnictwa na ziemi kujawsko-pomorskiej”,
materiałów znajdujących się w archiwum zakładowym Nadleśnictwa Osie, Archiwum
Państwowym w Bydgoszczy , Archiwum Państwowym w Toruniu, strony internetowej
Nadleśnictwa Osie i niemieckiej strony internetowej http://territorial.de/dawp/schwetz/.
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ANEKS 4

BIOGRAFIE NIEKTÓRYCH NADLEŚNICZYCH
NADLEŚNICTWA OSIE.*

Bielowski Witold
(1893 – 1939)

Witold Bielowski urodził się 20 marca 1893 r. w Miechowej na Wołyniu. Ojciec
Witolda, Jan Bielowski, był nadleśniczym C.K. Austro -Węgier w Nadleśnictwie Stryj
(okolice Lwowa). Walczył na froncie I wojny światowej. Matką Witolda była Amelia
Bielowska, urodzona w 1870 r. Amelia i Jan Bielowscy wychowali dwoje dzieci: syna Witolda oraz dwa lata młodszą córkę - Janinę.
W czasie I wojny światowej Witold Bielowski został zmobilizowany i jako żołnierz
austriacki walczył na froncie włoskim, gdzie dostał się do niewoli. Stąd trafił armii polskiej
organizowanej we Francji przez gen. Józefa Hallera. Po odzyskaniu niepodległości jako
żołnierz „Błękitnej Armii” trafił do Polski. Brał udział w walkach na froncie wschodnim.
119

Po wojnie i ukończeniu studiów leśnych rozpoczął pracę w administracji leśnej. Przez
kilka lat pracował na Helu, skąd w roku 1936 został przeniesiony do Przewodnika na
stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Państwowego Przewodnik. Witold był leśnikiem z
wykształcenia i zamiłowania, interesował się też hodowlą zwierząt i muzyką poważną.
W latach dwudziestych ożenił się z Ireną Szulecką. Państwo Bielowscy mieli dwóch
synów - Piotra i Macieja.
Po wybuchu wojny Bielowscy pozostali w Przewodniku. 3 września zajęły go oddziały
niemieckie, a na kwaterze na piętrze domu Bielowskich stanęli niemieccy oficerowie. W
drugiej połowie września podczas naprawy instalacji wodnej w łazience niemieccy żołnierze
odkryli ukryty aparat radiowy. 20 września Witolda Bielowskiego aresztowano i osadzono w
więzieniu w Nowem. W trakcie drobiazgowej rewizji Niemcy wykryli ukrytą w starej studni
broń i amunicję. Mimo brutalnego śledztwa Bielowski nie załamał się i nie ujawnił tajemnic z
nią związanych. Skazany wyrokiem niemieckiego sądu wojskowego na karę śmierci został
rankiem 28 października 1939 r, rozstrzelany na polanie, w lesie niedaleko Płochocina.
Wątpliwości wzbudza przypisywane Bielowskiemu kierowanie kołem Przyspo-sobienia
Wojskowego Leśników,

jako organizacją, która po wybuch wojny miałaby być kadrą

oddziału powstańczego, a sam Bielowski komendantem rejonu powstańczego „Przewodnik”.
PWL była organizacją jawną i nie zakładała prowadzenia działalności konspiracyjnej mimo,
że starała się podnieść poziom wiedzy wojskowej leśników. Bliższe prawdy wydaje się
twierdzenie autorów „Słownika biograficznego konspiracji pomorskiej” przypisujące
Bielowskiemu kierowanie lokalną grupą organizacji „Grunwald” tworzonej w przededniu
wojny do celów dywersyjno – wywiadowczych na terenach, które miały upuścić w trakcie
planowego wycofania się wojska polskie.
Na podstawie biografii patrona Gimnazjum w Warlubiu autorstwa pana
Romana Babińskiego.
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Kurpiński Jan Alfred
(1894 – 1967)

Inż. Jan Alfred Kurpiński urodził się w roku 1894, zmarł Siemianicach koło Kępna 11
stycznia 1967 r. w wieku 73 lat
Pracę zawodową rozpoczął w 1912 r. w majątku Ostrów k. Kłobucka. Po ukończeniu
studiów leśnych w Eisenach w 1916 r. został kierownikiem inspekcji leśnej w Turku (woj.
poznańskie). W następnych latach pracował kolejno w nadleśnictwach Koło i Będzin oraz w
lasach Ordynacji Przygodzickiej. Od 1920 do 1928 r. kierował nadleśnictwem Osie, a do
wybuchu wojny — nadleśnictwem Nakło. W czasie okupacji pełnił obowiązki nadleśniczego
nadleśnictwa

Radom, gdzie współpracował z ruchem oporu. W 1945 r. powrócił do

nadleśnictwa Nakło, a następnie był nadleśniczym nadleśnictwa Łabiszyn. W 1951 r.
przeszedł do pracy na stanowisku leśniczego w Nadleśnictwie Doświadczalnym Uniwersytetu
Poznańskiego (WSR) Zielonka. Funkcję tę pełnił do chwili przejścia na emeryturę, tj. do 1956
r.
Do ostatniej chwili swego życia Interesował się zagadnieniami związanymi z
umiłowanym

zawodem

leśnika,

przekazując

bogate

doświadczenie,

podbudowane

wszechstronną wiedzą przyrodniczą, wielu młodszym kolegom. Inż. J. Kurpiński odznaczał
się niezwykłą sumiennością w pracy zawodowej i szlachetnością charakteru, co zjednywało
mu ogólny szacunek i poważanie.
Na podstawie artykułu `”Jan Alfred Kurpiński” zamieszczonego w zeszycie 11
„Lasu Polskiego” w roku 1967.
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Kołacz Jerzy
(1934 – 1989)

Urodził się 6 maja 1934 roku Prudnie, pow. Wołkowysk. W latach 1954-1958 ukończył
Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i 21 marca 1958 r.
uzyskał tytuł inżyniera leśnika.
Pracę zawodową rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów w Biurze Urządzania
Lasu w Toruniu. W maju 1960 roku został adiunktem w Nadleśnictwie Sośno. W latach 1965
– 1967 pełnił funkcję kierownika Zespołu Składnic w Świeciu. 1grudnia 1967 r. został
nadleśniczym Nadleśnictwa Osie. Funkcję tą pełnił do śmierci, to jest do 7 sierpnia1989 r.
W latach 1978 – 1988 radny Gminnej Rady Narodowej w Osiu.
Odznaczony Srebrnym (1974) i Złotym Krzyżem Zasługi (1985) oraz Medalem 30-lecia
Polski Ludowej (1974 ), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984 ).
Wyróżniony Odznaką Honorową Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy za
szczególne zasługi dla rozwoju województwa bydgoskiego (1976) oraz odznaką Zasłużony
dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (1977).
Wielokrotnie wyróżniany dyplomami Dyrektora OZLP w Toruniu (1974, 1976,1977,
1978,1979, 1980) i listami pochwalnymi Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych (1979,
1981,1982).
Opracowano na podstawie archiwum rodzinnego
i relacji Pani Bożeny Kołacz.
122

Sierosławski Bronisław,
Stanisław
(1890 – 1939)

Syn Jana i Emilii z domu Gottschalk, urodził się 27 sierpnia 1890 roku w Szreniawie. 24
września 1910 r otrzymał świadectwo dojrzałości Wyższej Szkoły realnej w Tarnowie. W
styczniu 1917 roku ukończył studia na Hochschule für Bodenkultur we Wiedniu.
Po zakończeniu studiów Bronisław Sierosławski 16 kwietnia 1917 r. rozpoczął pracę w
charakterze technika leśnego w austriackim Urzędzie Leśnym Opatów w Woli Ługowskiej ,
którą od 16 października 1917 do 31 października 1918 r. kontynuował w Urzędzie Leśnym
w Kielcach. Po odzyskaniu niepodległości pracował dalej w Kielcach, a 2 maja 1919 r. został
mianowany przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w Warszawie Komisarzem
Ochrony Lasów w Komisji Okręgowej Ochrony Lasów w Kielcach. Funkcję Komisarza tę
pełnił do 31 stycznia 1921 r.. Od 1 stycznia 1921 r, zatrudnił się w charakterze administratora
klucza Wodzisław w dobrach Lanckorońskich. Do jego obowiązków należała administracja
folwarków, reprezentowanie interesów majątku wobec władz oraz kontrola nad lasami. W
międzyczasie, 5 czerwca 1920 roku w katedrze w Kielcach zawarł związek małżeński z
Marią, Balbiną Paszewską urodzoną 30 marca 1898 w Poradowie pow. Miechów, córką
Alfonsa, Franciszka i Marii z Reklewskich. 21 marca 1921 r. w Brzeziu, miejscu
zamieszkania Sierosławskich w trakcie pracy w dobrach Lanckorońskich, urodził się im syn
Jerzy, Bronisław (późniejszy znany fotografik).
1 kwietnia 1923 Bronisław Sierosławski na własne życzenie zrezygnował z pracy u
Lanckorońskich i podjął pracę w Nadleśnictwie Nakło. 3 grudnia tegoż roku, decyzją Ministra
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Rolnictwa i Dóbr Państwowych został mianowany nadleśniczym Nadleśnictwa Nakło, którym
pozostawał do

października 1928 roku, kiedy to decyzją Ministra Rolnictwa został

przeniesiony na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Osie. Pełnił je do wybuchu wojny w
1939 r. .
Członek Związku Zachodniego, przewodniczący Bezpartyjnego Bloku Współpracy z
Rządem w Osiu.
W październiku 1939 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu urządzonym na
terenie Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu. W tym też miesiącu został rozstrzelany w
lasach w okolicach Grupy.
Opracowano na podstawie materiałów przekazanych Nadleśnictwu Osie przez
zamieszkałą w Rabce córkę Bronisława Sierosławskiego panią Teresę
Sierosławską i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.
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Mapa 1.

Osie na mapie Schrőettera. (pocz.XIXw.)

16

Mapa 2.

Przewodnik na mapie Schroettera. (pocz.XIXw.)

16

Mapa 3.

Trakt Napoleoński w okolicach Trzebcin na pruskiej mapie powiatu
świeckiego z 1879 r.

18

Mapa 4.

Siedziba Nadleśnictwa Osie na mapie z r. 1872.

23

Mapa 5.

Fragmenty leśnictw Dębowiec, Orli Dwór i Sobiny na mapie do planu
urządzenia z 1872 r.. W centrum widoczne lasy „Szczerkowo”.

25

Mapa 6.

Oddział nr 320 nadleśnictwa Osie w Przechowie ok. r. 1872.

28

Mapa 7.

Nadleśnictwo Osie w roku 1929.

35

Mapa 8.

Mapa żeru sówki w latach 1921-1924 i cięć posówkowych
Nadleśnictwie Osie

42

Mapa 9.

Nadleśnictwo Osie w roku 1965.

74

Mapa 10. Nadleśnictwo Przewodnik według stanu na 1.1.1951 r.

76

Mapa 11. Nadleśnictwo Warlubie w roku 1965.

80

Mapa 12. Nadleśnictwo Szarlata w roku 1965.

81

Mapa 13. Obręb Sarnia Góra w roku 1973.

82
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Koło Rodziny Leśnika.
1939 - 1947
PO 1945
A. Organizacja.
B. Zagospodarowanie lasu.
C. Ochrona.
D. Ochrona przyrody.
E. Gospodarka.
F. Kadry.
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