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Mundur leśnika to honor i przywilej
W okrągłą rocznicę powstania uniformu służby leśnej autor książki „Ludzie 
lasu i ich mundur” opowiada o historii jego powstania oraz później- 
szych ewolucjach. Leszek Sławomir Pręcikowski dzieli się swoimi refleksjami 
nt. współczesnej kondycji Lasów Państwowych oraz podpowiada, co zro-
bić, aby poprawić wizerunek leśnika w społeczeństwie. Historyk leśnictwa  
i aktywny ekolog odnosi się też do głośno komentowanych w ostatnim  
czasie działań na rzecz ochrony klimatu.

Las jest dla mnie wielką  miłością życia. 
To moja młodość, miejsce pracy i wy-
poczynku, wspomnienie stron rodzin-
nych. Jako leśnik oczywiście postrzegam las 
z pragmatycznego punktu widzenia, jednak 
w dobie kryzysu klimatycznego najważniejsze 
stają się funkcje nie gospodarcze, a ekologicz-
ne. Las to zielone płuca Polski i świata. Musi-
my chronić stare, pomnikowe drzewa, cenne 
drzewostany obejmować ochroną rezerwato-
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wą, a nade wszystko zwiększać powierzchnię 
terenów zielonych.

Leśnikiem chciałem zostać od najmłod-
szych lat. Młodzieńczy okres spędziłem  
w lesie, w rodzinnym majątku we wsi Ko-
czwara w Świętokrzyskiem. Wtedy po raz 
pierwszy zobaczyłem, na czym polega praca 
leśników. Z moim wujem Leszkiem Kosier-
kiewiczem, którego bardzo lubiłem i który 
znał tamtejsze lasy jak własną kieszeń, cho-
dziliśmy na dalekie wycieczki. Dzięki nie-
mu poznawałem tamtejsze tereny i tajniki 
przyrody. Najfajniej było latem i jesienią, 
gdy chodziliśmy na grzyby i jagody. Potem  
z zebranymi płodami leśnymi szliśmy do sku-
pu. Ileż było radości z pierwszych zarobio-
nych pieniędzy! Wuj dużo opowiadał mi też  
o partyzanckiej tradycji ziemi świętokrzy-
skiej, ponieważ brat mojego dziadka Czesław 
Kosierkiewicz, ps. Zagłoba, był partyzantem  
w składzie zgrupowania AK Jana Piwnika,  
ps. Ponury. 

Kiedy wracam pamięcią do czasów, 
gdy zaczynałem swoją przygodę z lasa-
mi, widzę wielkie zmiany, jakie zaszły  
w pracy leśnika. Przede wszystkim nastąpił 
ogromny postęp techniczny, dzięki któremu 
dziś pracuje się łatwiej. Komputery, nowo-
czesne narzędzia elektroniczne do pomiaru 
drewna i szacunku drzewostanu oraz prac 
urządzeniowych bardzo pomagają. Współ-
cześnie wykorzystuje się aplikacje leśne typu 
Szacunek Brakarski instalowane na urządze-
niach mobilnych i elektroniczne klupy oraz 
wysokościomierze. Dawniej uniwersalnym 
przyrządem była zwykła drewniana klupa, 
która mogła służyć również jako wysoko-
ściomierz. Bardziej precyzyjne w pomiarze 
wysokości drzew stojących były wysokościo-
mierze konstrukcji mechanicznej, np. ten 

opracowany w IBL-u przez Stanisława Ma-
tusza. Mam taki w swoich zbiorach i założę 
się, że dziś młody wykształcony leśniczy bez 
szczegółowej instrukcji nie umiałby wykonać 
nim pomiaru. Obecnie do prac leśnych sto-
suje się nowoczesne maszyny do pozyskania  
i zrywki drewna. Czy ktoś jeszcze pamięta,  
jak przygotować zwykłą piłę ręczną do pracy, 
jak wyrównać linię zębów albo wyostrzyć je 
pod odpowiednim kątem i jakich narzędzi  
do tego użyć? 

Zmiany, które obserwujemy, mają jednak 
też wymiar negatywny. LP są dziś bardzo 
zbiurokratyzowaną instytucją, nastawioną  
na zarabianie pieniędzy. Niestety, zanikają 
tradycyjne więzy przyjaźni, gdyż leśnicy mają 
coraz mniej czasu dla siebie i kolegów. Kie-
dyś praca w lesie, mimo że ciężka, sprawiała 
radość, ludzie sobie pomagali, byli uśmiech-
nięci. Leśnicy często się spotykali, aby rozma-
wiać nie tylko o pracy. Ileż to niezapomnianych 
wieczorów spędzało się w zaprzyjaźnionej 
leśniczówce! Dziś uśmiechu coraz mniej,  
a obowiązków więcej. Praca, często podjęta 
dla przyjemności, staje się jedynie obowiąz-
kiem. Zlikwidowano podstawowe ogniwo 
Służby Leśnej, czyli gajowego, a poza tym 
wyprzedaje się leśniczówki. Cóż, nie nastra- 
ja to pozytywnie.

Zmiany obserwujemy też w zakresie 
oczekiwań społecznych względem leśni- 
ków. Szkoda, że LP często za nimi nie nadą- 
żają. Współcześnie nasze społeczeństwo ceni 
głównie biologiczną i społeczną rolę lasu. 
Ma on być przede wszystkim miejscem wy-
poczynku oraz spotkań z dziką przyrodą.  
Las postrzegany jest też jako zielone płuca 
oczyszczające powietrze. Przeciętni obywate-
le zdecydowanie mniej doceniają gospodar-
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Na trasie pieszej wędrówki poprzez Wiel-
kie Korycińska i dalej wzdłuż granicy pań-
stwa: przez Zamczysko, Furkaskę, Parząt-
czak, Bobrowiec, Grześ do schroniska na 
Chochołowskiej Polanie – rok 1992

Fot. arch. Leszka Pręcikowskiego (5)

Na łamach „Lasu Polskiego” rozpoczy-
namy cykl zatytułowany Monolog mię-
dzy drzewami. Jego bohaterami będą 
ludzie o różnych specjalnościach, talen-
tach, zainteresowaniach i pochodzeniu, 
których życie pośrednio i bezpośrednio 
związane jest z lasem. Artykuły w swym 
założeniu mają pokazać naszym Czy- 
telnikom wielopłaszczyznowe postrze-
ganie przyrody, ale skupiać się będą 
bardziej na filozoficznym aniżeli prag- 
matycznym jej wymiarze.
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czą rolę lasu i leśników jako „producentów” 
drewna. Woleliby widzieć służby leśne w roli 
opiekunów lasu i przyrody. Leśnicy kojarzeni 
są głównie jako ci, którzy wycinają drzewa,  
a to przecież nieprawda. My także sadzimy 
las, pomnażamy zasoby przyrodnicze – lu-
dzie zajmujący się PR-em powinni kłaść na 
to nacisk i informować o tym opinię publicz-
ną. Lasy Państwowe dla dobra wspólnego  
i poprawy własnego wizerunku muszą nieco 
odpuścić w dążeniu do zysku, a przyłożyć 
większą wagę do spraw ochrony przyrody.  
Tak robili leśnicy przed wojną, ale i po niej. 
Wtedy to dzięki nim powstało najwięcej 
pomników przyrody. Zobowiązano wów-
czas ministra leśnictwa do przekazywania 
lasów niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb 
zdrowotnych i kulturalnych ludności na rzecz 

samorządów. W monografii Nadleśnictwa 
Drewnica opisałem ciekawy epizod dotyczący 
Warszawskiego Zespołu Leśnego powołane-
go w 1972 r. na mocy zarządzenia Naczelnego 
Dyrektora LP. Powstał on w celu zapewnienia 
mieszkańcom stolicy bioklimatycznej i rekre-
acyjno-turystycznej leśnej bazy. Tego właśnie 
chce dziś od LP większość Polaków i dyrekcja 
generalna powinna to uwzględnić, wydziela-
jąc ze swego stanu posiadania te procenty na  
cele ochrony przyrody, turystyki i rekreacji. 
Aktywne włączenie się leśników w działania 
na rzecz ochrony przyrody niewątpliwie przy-
niesie ocieplenie w odbiorze społecznym tego 
zawodu. Oczywiście trzeba brać poprawkę na 
tych, którzy kompletnie nie rozumieją i nie 
czują lasu, jego roli gospodarczej i społecznej,  
a z dobrze pojętą ekologią mają niewiele wspól-
nego. Oni atakują LP dla zasady, ze względów 
politycznych – tych nie przekona pewnie nikt  
i nic, ale jest to na szczęście mniejszość.

Swoimi działaniami staram się wycho- 
dzić naprzeciw współczesnym wyma-
ganiom i potrzebom społecznym doty-
czącym leśnictwa i ochrony przyrody. 
Uważam się za aktywnego ekologa i staram 
się propagować mądrze pojęte zachowa-
nia proekologiczne. Działania te nie mogą 
jednak polegać na upolitycznianiu ekologii  
i wykorzystywaniu idei ochrony przyrody 
do celów niezwiązanych z tą ochroną. Eko-
logia nie ma i nie powinna mieć barw po-
litycznych. Nie można bezmyślnie, w imię 
przesłanek politycznych, atakować leśników. 
Aby móc się wypowiadać o lasach i leśnic-

twie, trzeba ten zawód oraz sam las poznać 
i zrozumieć. W dobie zmian klimatycznych, 
w czasach, gdy ludzkość wypiera natural-
ną przyrodę z coraz to nowych obszarów,  
gdy dziennie znika na zawsze po kilka ga-
tunków zwierząt i roślin, każdy powinien 
aktywnie się włączyć w działania na rzecz 
ochrony przyrody. Dbajmy o środowisko 
na co dzień, niech przejawia się to nawet  
w najprostszych zachowaniach. Ograni- 
czmy zużycie foliowych toreb i przedmio-
tów z plastiku. Segregujmy odpady, nie 
zaśmiecajmy lasów, nie niszczmy roślin 
chronionych. Idąc na grzybobranie, nie 
rozdeptujmy bezmyślnie grzybów nieja-
dalnych, gdyż wszystkie gatunki, także te 
trujące, stanowią niezwykle ważny element 
ekosystemu. Gdy jedziemy autem przez 
obszar zalesiony, zdejmijmy nogę z peda-
łu gazu, zwolnijmy do bezpiecznej pręd-
kości, tak by dać szansę przeżycia leśnym 
zwierzętom przebiegającym przez jezdnię. 
Sami możemy odnajdować potężne, sta-
re drzewa i zgłaszać wnioski o uznanie ich 
pomnikami przyrody. To tylko kilka drob-
nych przykładów działań proekologicz- 
nych. Pożyteczna jest także tzw. naiwna 
ekologia – zachwyt nad pięknem przyrody, 
przyjazne nastawienie do zwierząt i tego co 
nas otacza. Nie każdy musi być przyrodni-
kiem i umieć wszystko nazwać terminami 
naukowymi, ale powinien rozumieć przy- 
rodę i to, że jest jej częścią. 

Jedną z moich inicjatyw proekologicznych 
było powołanie Łódzkiego Obywatelskie-
go Forum Ekologicznego. Stowarzyszenie  
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Leszek Sławomir Pręcikowski – leśnik, ekolog, historyk leśnictwa i Słowiańszczyzny. 
Autor książki „Ludzie lasu i ich mundur”, a ponadto publikacji naukowych i popu-
larno-naukowych z zakresu historii lasów i leśnictwa w ujęciu regionalnym oraz 
telewizyjnych reportaży dotyczących ekologicznych kwestii Łodzi i jej okolic. Spe-
cjalizuje się w prawie ochrony przyrody i środowiska oraz problematyce chirurgii 
drzew. Aktywnie działa w organizacjach ekologicznych, jest członkiem-założycie-
lem Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego propagującego idee ochrony 
przyrody i środowiska w regionie łódzkim, a także należy do Stowarzyszenia Straży 
Ochrony Przyrody w Polsce, w którym pełni funkcję komendanta wojewódzkiego.

Moja legitymacja służbo-
wa Straży Ochrony Przy-
rody z lat 90. XX w., kiedy 
to pełniłem funkcję kie-
rownika Grupy Terenowej 
SOP przy Nadleśnictwie 
Kolumna

Na zamku w Jaworze – uroczystość nomi-
nacji mojej osoby na komendanta ZW SOP 
w Łodzi, rok 2019



o charakterze społeczno-ekologiczno-poli-
tycznym stawia sobie za cel ochronę przyro- 
dy i środowiska naturalnego na obszarze Ło-
dzi i najbliższych okolic. Staramy się wspie-
rać i podejmować inicjatywy gospodarcze 
przyjazne dla środowiska, a także udzielamy 
wsparcia merytorycznego obywatelom oraz 
wszelkim organizacjom, ruchom i inicjaty-
wom społecznym, które dążą do ochrony 
środowiska naturalnego i zasobów przyrody. 
Do naszych zadań należą też edukacja eko-
logiczna i kształtowanie właściwych postaw 
społeczno-moralnych. Stosunkowo niedaw-
no zostałem pełnoprawnym prezesem tej or-
ganizacji, chociaż działam w niej od lat jako  
jej założyciel.

Historia lasów i leśnictwa to zarówno 
moja misja, jak i hobby. Traktuję to jednak 
przede wszystkim jako pracę, do której pod-
chodzę bardzo profesjonalnie. Jestem histo-
rykiem leśnictwa, który może się pochwalić 
największym dorobkiem wśród współcze-
snych badaczy w tej dziedzinie. Wydałem 
drukiem osiem monografii nadleśnictw, mo-
nografię łódzkiej dyrekcji Lasów Państwo-
wych, a przede wszystkim książkę „Ludzie 
lasu i ich mundur” – opisującą dzieje mun-
duru leśnika na tle rozwoju gospodarstwa le-
śnego w Polsce. Pozycja ta miała być hołdem  
dla ciężkiej i jakże pożytecznej pracy leśni-
ków. Była realizacją mojej pasji badawczej  
i literackim wyrazem umiłowania lasu. Poka-
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zuję w niej nie tylko piękną historię leśne-
go munduru, ale także rozwój gospodarstwa 
leśnego, poczynając od początku XIX w., 
oraz dzieje samego lasu jako miejsca pra-
cy leśników. Opisuję nieustanną walkę lasu  
o przetrwanie wobec naporu cywilizacyj-
nego, podkreślam pozytywną rolę leśników 
w pracy nad jego ochroną. Książka nieste-
ty jest dziś niedostępna, nakład dawno się 
wyczerpał. Uważam, że Lasy Państwowe 
powinny zainwestować w solidną wiedzę  
i pomyśleć o wznowieniu tej pozycji, a może 
nawet wypuszczeniu jej do wolnego obro-
tu księgarskiego poza LP. Z wielką chęcią  
zająłbym się drugim wydaniem „Ludzi lasu  
i ich munduru”.

Historia munduru leśnika jest niezwykle 
ciekawa i sięga pierwszej połowy XIX 
stulecia. W tym roku obchodzimy okrą-
głą rocznicę 200-lecia istnienia naszego 
galowego ubioru. 1 grudnia 1819 r. panu- 
jący wówczas car Rosji i król Polski Aleksan-
der I wydał dekret podnoszący administra-
cję lasów rządowych (czyli państwowych)  
do rangi Królewskiego Korpusu Leśnego.  
Akt ów ustanawiał osiem klas służbowych 
tego Korpusu, a każdej z nich przyporząd-
kowano odrębny mundur. W utworzeniu 
Królewskiego Korpusu Leśnego można się 
niewątpliwie dopatrywać analogii do istnieją-
cego współcześnie Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego „Lasy Państwowe” – przyjmując 
to wydarzenie za początek formalno-prawne-
go wyodrębnienia służby leśnej w oddzielną 
gałąź administracji państwowej. Po raz pierw-
szy określono tu szczegółowo wzory dys- 
tynkcji służbowych, krój i barwę stroju le-
śnika, który zachował narodową symbolikę, 
w tym ukoronowanego Orła Białego, iden-
tycznego jak w Wojsku Polskim. Ta data to 
właśnie początek polskiego narodowego 
munduru leśnego. 

Od czasów carskich wzory mundurowe 
ewoluowały wielokrotnie. Niezmienny jest 
jednak zasadniczy symbol polskiego leśnika, 
znajdujący się na patkach mundurowych – 
mianowicie monogram liści dębu i żołędzi. 
Symbol ten, tak charakterystyczny dla pol-
skiej Służby Leśnej, wbrew pozorom jest dość 
popularny. Symbolika ta była powszechnie 
stosowana w stopniowaniu rang w różnych 
armiach świata – jednak w naszych warun-
kach znak ten jest jednoznacznie powiązany  
z leśnictwem. W dawnej mitologii sło-
wiańskiej dąb był symbolem potęgi i mocy, 
drzewem Bogów – to pod świętymi dębami 
oddawano należny im kult. Ta prastara tra-

dycja szacunku dla dębu jako drzewa długo-
wiecznego i potężnego przetrwała i w 1819 r. 
zaowocowała umieszczeniem wzoru z liści 
dębu i żołędzi na leśnym mundurze. Nadal – 
tak jak w 1819 r. – na czapkach i guzikach 
leśnego munduru dumnie rozpościera skrzy-
dła Orzeł Biały w koronie – symbol Państwa 
Polskiego, który nie tak dawno próbowa- 
no leśnikom odebrać. Na łamach „Lasu Pol-
skiego” wystąpiłem w jego obronie i jak na 
razie pozostał. Uważam, że nigdy nie powin-
niśmy dać go sobie odebrać! Pamiętajmy, że 
noszenie munduru z umieszczonymi nań 
symbolami państwowymi to nie tylko przy-
wilej, ale też honor. 

Widzę potrzebę wprowadzenia obok mun- 
duru wyjściowego i codziennego wer-
sji munduru galowego. Zdecydowanie 

nie podoba mi się mundur codzienny wg 
rozporządzenia z 19 grudnia 2017 roku. Wi-
nien on spełniać swą rolę głównie w pra-
cy terenowej w lesie, dlatego nie mogą to 
być obcisłe, krępujące ruchy bluzy i kisz-
kowate spodnie. Ta wersja munduru jest 
też zbytnio cywilna. Leśnik podczas pracy  
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Mundur leśny wg wzoru z roku 1819. Ju-
liusz Karol Holte von den Brincken – na-
czelny nadleśny lasów rządowych Króle-
stwa Polskiego

Mundur leśny wg wzoru z roku 1919 roku
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Skłońmy się do chwili refleksji nad tym,  
jakie miejsce zajmuje on w pełnieniu na-
szych obowiązków i w jaki sposób do niego  
podchodzimy.

Mundury Korpusu Leśnego
Mając na myśli początek historii istnienia 
leśnego munduru, skierujmy się myślami 
do daty 1 grudnia 1819 r. (wg starego kalen-
darza juliańskiego – 13 grudnia), kiedy to 
cesarz Aleksander I podpisał w Petersburgu 
dekret ustanawiający mundur Korpusu Le-
śnego w Królestwie Polskim. Dokument ten 
skrupulatnie dzielił urzędników leśnych na 
osiem klas oraz określał wygląd munduru dla 
każdej z nich. W czasach gdy posiadanie uni-
formu nikogo nie powinno dziwić, już samo 
nazewnictwo nakreślało, że będzie on zgoła 
inny. Słowo „korpus” wskazywało, że służba 
ta będzie miała paramilitarny charakter. Po-
dobnie było także z samym nazewnictwem, 
które wykazywało wiele cech podobnych  
z mundurem wojskowym. Jednocześnie uni-
form ten odznaczał się sporymi różnicami 
wskazującymi na jego urzędniczy charakter.

w terenie najczęściej spotyka ludzi i musi się 
odpowiednio prezentować, tak aby wzbudzał 
szacunek, a w sytuacji gdy np. przyjdzie mu 
podjąć interwencję, musi wzbudzać respekt. 
Leśny mundur powinien mieć trzy zasadnicze 
odmiany: galową, wyjściową oraz codzien-
ną (terenową). Wersja galowa to najbardziej 
uroczysta forma munduru (w tym przypad-
ku odważyłbym się nawet wrócić do kołnie-
rza stojącego, zapinanego pod szyję, tak jak  
to było w II RP). Mundur taki służyłby wy-
łącznie jako strój reprezentacyjny, na dni 
uroczyste, święta państwowe i branżowe, 
spotkania oficjalne z władzami itp. Odmiana 
wyjściowa – zasadniczo taka jak obowiązujący 
obecnie wzór – służąca do codziennych obo-
wiązków podczas pracy biurowej. Mundur 
codzienny (terenowy) – luźno skrojony, by 
nie krępował ruchów, wykonany z przepusz-
czającej powietrze tkaniny w maskujących 
barwach, krojem przypominający mundur  
terenowy Wojska Polskiego.

Istotnych zmian dokonałbym też w ozna-
kach służbowych Straży Leśnej. Należy je 
ujednolicić z tymi, które obowiązują w in-
nych służbach mundurowych, zajmujących 
się bezpieczeństwem i ochroną mienia, jak 
Straż Ochrony Kolei czy policja. Dystynkcje 
oznaczające dany stopień służbowy winny 
być czytelne i rozpoznawalne dla zwykłe- 
go obywatela, który ma do czynienia ze 
Służbą Leśną. Obecnie obowiązujące ozna-
czenia stopni służbowych w Straży Leśnej 
(ujednolicone ze Służbą Leśną) są dla zwy-
kłego obywatela kompletną zagadką – trud-
no rozszyfrować, czy mamy do czynienia  
z nadleśniczym, czy z komendantem Straży  
Leśnej.

Pośrednio poprzez badanie historii leśnic-
twa zacząłem się też zajmować Słowiań-
szczyzną. Słowianie pierwotnie żyli pośród 
lasów, nieprzebytych prastarych puszcz.  
O lasach i rzekomo żyjących tam bożkach,  
leśnych wróżkach i innych tajemniczych stwo-
rach narosły legendy. Potem z opowieści tych 
czerpano i tworzono współczesność. Dale-
ko nie potrzeba szukać, ciekawa jest bowiem  
etymologia powszechnie znanego stopnia 
służbowego polskiej administracji leśnej – ga-
jowego (zwanego niegdyś borowym). Nazwa 
ta wywodzi się od prasłowiańskiego demo-
na, ducha opiekuńczego lasu – Leszego. Dziś  
ów bajeczny Leszy to zatem gajowy, formal- 
nie najniższy stopień Służby Leśnej, w prakty-
ce niestety już nieobsadzany.  C

Wysłuchała: dr Izabela Kamińska

Dwa wieki polskości  
leśnego munduru (cz. I)
1 grudnia 1819 r., równo 200 lat temu, został ustanowiony mundur Korpusu 
Leśnego w Królestwie Polskim. Z okazji tego niezwykłego jubileuszu zapra-
szamy w podróż przez epoki, by szczegółowo prześledzić, jak zmieniał się 
mundur polskich leśników. 

By zacząć mówić o historii leśnego mun-
duru, a tym bardziej świętować tę wy-

jątkową rocznicę, zastanówmy się, czym on  
w ogóle jest? Etymologii tego słowa można się 
doszukiwać w łacińskim moderare, co oznacza  
w tłumaczeniu dosłownym: ‘miarkować, sto-
sować’. Jak oceniają specjaliści, słowo „mun-
dur” pojawiło się w XVII-wiecznej Francji. 
Pojęcie la montuje odnosiło się do munduru 
wojskowego i w wolnym tłumaczeniu brzmi 
„oprawa”. Równolegle na terenach nie-
mieckich zaczęło funkcjonować określenie 
Montur. Nazwa ta była znacznie szersza, nie 
opisywała już tego, w co wojskowy był ubrany, 
ale odnosiło się również do jego uzbrojenia, 
ekwipunku, a później i kanonu zachowań. 
Również w Polsce w podobnym czasie zaczęto 
używać tego słowa.

Pierwsza polska encyklopedia wojskowa 
autorstwa Ottona Laskowskiego wskazuje, że 
mundur to ubiór wojska lub też funkcjona-
riuszy państwowych cywilnych, ujęty w ścisłe 
przepisy. Zastanówmy się, nim zaczniemy 
poznawać trudną historię naszego munduru, 
czym jest on dla nas? Zbędnym odzieniem, 
tradycją? Czy może powodem do dumy? 

?


