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ZGROMADZENIA. 
—_— 

I. Ogólny Zjazd leśników polskich w Warszawie 
dnia 16., 17. i 18. sierpnia 1919. 

W r. 1907, odbył się dnia 20. i 21. sierpnia pamiętny 
dla nas wszystkich Pierwszy Ogólny Zjazd leśników pol- 
skich w Krakowie z okazji 25-letniego jubileuszu galic. 
Ilowarzystwa leśnego. Gościła nas wówczas ziemia kra- 
kowska, u stóp Wawelu zawiązały się poraz pierwszy ści- 
ślejsze węzły braterstwa między leśnikami trzech zaborów. 
Uchwały Zjazdu tego wydały obfite owoce, tradycja i wspo- 
mnienia jego tkwią jeszcze do dziś dnia żywo w pamięci 
uczestników, którzy rozjeżdżając się do domów, żegnali się 
wzajemnie słowy: do widzenia w Warszawie. 

l oto po latach 12 spełniły się nasze życzenia! a speł- 
niły się w sposób taki, o jakim nikt z nas wówczas nie 
marzył. Albowiem ten drugi Ogólny Zjazd leśników pol- 
skich powitała Warszawa, jako stolica Wolnej Zjednoczo- 
nej Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, powitała nas 
nie jako synów rozdartej Ojczyzny, którzy z trzech zabo- 
rów przez granice i kordony wrogich mocarstw biegną, aby 
na chwilę bodaj odetchnąć swobodniej i uścisnąć dłoń bra- 
tnią, — ale jako wolnych obywateli, którzy spieszą do 
wspólnej pracy, aby przyłożyć ręki do budowy zrębów . 
własnego Państwa. | 

Z chlubą powiedzieć sobie możemy, że ilością uczest- 
ników, powagą i karnością obrad i ważnością powziętych 
uchwał, odpowiedzieliśmy godnie zadaniu naszemu i do- 
wiedliśmy, że o lasy nasze spokojni być możemy, o ile 
piecza nad nimi niepodzielnie w naszem spoczywać bę- 
dzie ręku. 

Zanim otrzymamy stenograficzny protokół, z którego 
obszerne streszczenie wraz z powziętymi uchwałami w „Syl- 
wanie* zamieścimy, podajemy poniżćj w krótkości opis 
przebiegu naszego Zjazdu. | 

Wszystkie posiedzenia i zgromadzenia odbywały się 
w salach Kasyna Urzędników państwowych przy ul. Nowy 
Świat 67.
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Dnia 10. sierpnia 1919. 

. Wieczorem odbyło się w salach Kasyna swobodne ze- 
branie towarzyskie w celu wzajemnego poznania i wymiany 
zdań. Ożywione zebranie zakończyło się wcześnie, ze względu 

na obowiązujące w Warszawie przepisy policyjne i na trudy, 
jakie czekały uczestników w dniach następnych. 

Dnia 16. sierpnia 1919. 

Po nabożeństwie w kościele św. Krzyża rozpoczęły się 
"w wielkiej sali Kasyna o godz. 10. rano obrady Zjazdu przy 
udziale tysiąca z górą uczestników, ze wszystkich dzielnic 
Polski. 

Zagaił obrady członek Komitetu organizacyjnego pan 
Ziatkowski, podnosząc ważność i znaczenie Zjazdu, pierw- 
szego pod Rządem Wolnej Niepodległej Polski, — poczem 
nastąpił wybór prezydjum. 

Wybrani zostali przez aklamację: 

Przewodniczącym: 

Prof. Stanisław Sokołowski ze Lwowie. 

Wiceprzezesami: 

P. Stanisław Kowalski z Łańcuta, 
P. Władysław Alkiewicz z Poznania, 
P. Włodzimierz Krzeszkiewicz z Warszawy. 

Sekretarzami: 

P. Tadeusz Godek, 

P. Stanistaw Konarski, 

P. Józef Ziółkowski. 

Przewodniczący po krótkiem przemówieniu udzielił 
głosu inż. Władysławowi Zarańskiemu dla wygłoszenia re- 
feratu p.t. „Cel i wskazania II. Zjazdu Leśników Polskich". 
Po referacie tym, przyjętym oklaskami, mówił prof. Soko- 
łowski na temat „Las a wojna światowa* poczem wygłosił 

drugi referat p. t. Szkolnictwo lasowe w Polsce". Nad tą 
drugą, tak ważną i doniosłą kwestją wywiązała się krótka
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na razie dyskusja, poczem wybrano komisję, która miała 
ząstanowić się nad przedłożonymi rezolucjami i przedstawić: 
pełnemu Zebraniu swe wnioski. 

Popołudniu weszła na porządek dziennny sprawa upań- 
stwowienia lasów. Referat w tej nadzwyczaj ważnej spra 
wie wygłosił p. Kazimierz Bielański, poczem również dla 
dokładniejszego omówienia i wyczerpującej dyskusji wy-. 
brano komisję złożoną z 20 człoków, która pod przewo- 
dnictwem prof. M. Jaueczki ze Lwowa przystąpiła bez-. 
zwłocznie do obrad nad upaństwowieniem lasów. Na ple- 
num tymczasem obradowano dłuższy czas nad sprawami. 
Związku leśników polskich. 

Dnia 17. sierpnia 1919. 

Cały ranek dnia tego zajęła sprawa upaństwowienia 
lasów. Hr. Zygmunt Plater, gruntowny znawca stosunków 
leśnictwa naszego i Prezes Wydz. leśn. C. T. R. odczytał 
znakomicie opracowany, wyczerpujący referat, — poczem 
prof. M. Janeczko przedłożył pełnemu zebraniu wniosek 
komisji. Wybrano mowców generalnych pro inż. W. Sko- 
łyszewskiego, contra p. K. Bielańskiego. Po przemówieniach 
obu mowców, poddał przewodniczący wnioski komisji pod 
głosowanie. Zjazd jednomyślnie wnioski te uchwalił, da- 
jąc tem wzór rzadkiej zgodności i karności. 

Po uchwale zabrał głos obecny na posiedzeniu mini- 
ster rolnictwa p. Janicki i w krótkim, lecz dobitnym prze- 
mówieniu wyraził uznanie dla jednomyślności obrad. 
i uchwał, tudzież zaznaczył, że uchwały Zjazdu zgodne są. 
najupełniej z jego osobistymi poglądami. Na tem obrady 
przedpołudniem zakończono, poczem w ogrodzie Kasyna 
odbyło się zdjęcie fotograficzne uczestników Zjazdu. 

Popołudniu odbywały się obrady komisji: dla stacji 
doświadczalnych, komisji przemysłowo-handlowej i komisji 
dla hodowli lasu. 

Dnia 18. sierpnia 1919. 

Jakkolwiek według porządku dziennego, ułożonego: 
przez Komitet organizacyjny, obrady ukończone być miały 
już dnia 17. sierpnia, to jednak ze względu na doniosłość.
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i ważność spraw, wymagających dokładnego opracowania 
na komisjach, postanowiono przedłużyć obrady jeszcze na 
dzień 18. sierpnia. 

Przedpołudniem obradowała komisja dla szkolnictwa, 
równocześnie zaś dyskutowano na pełnem posiedzeniu nad 
wnioskami przedłożonymi przez inne komisje. 

Po ukończeniu obrad nad kwestją szkolnictwa, prze- 
dłożono wnioski komisji do uchwały pełnemu zebraniu, 
które wnioski te jednomyślnie uchwaliło. 

Następnie przyjęto wnioski komisji: handlowo -prze- 
mysłowej, dla doświadczeń leśnych i szereg wniosków, 
zgłoszonych przez Członków Zjazdu, poczem przewodni- 
czący zamknął obrady II. Ogólnego Zjazdu Leśników pol- 
skich. W koncu przemówił p. W. Alkiewicz, zapraszając. 
uczestników na III. Ogólny Zjazd do Poznania. 

Zdając sprawę z tego imponującego powagą i ilością 
uczestników zebrania, musimy na razie ograniczyć się na 
krótkim szkicu. — Gdy tylko otrzymamy stenograficzny pro- 
tokół z obrad Zjazdu, zamieścimy w „Sylwanie* dokładne 
jego streszczenie i dosłowny tekst wszystkich uchwał. — Ze 
względu jednak na doniosłość sprawy upaństwowienia la- 
sów, podajemy dla wiadomości czytelników „Syłwana* 
brzmienie uchwał w tej sprawie. 

I Wniosek w sprawie upaństwowienia lasów, 

Leśnicy polscy, zebrani na II. Zjeżdzie ogólno - kra- 
jowym w Warszawie w dniu M7. sierpnia 1919 roku, po- 
wodowani troską o dobro kraju i przyszłość lasów Rze- 
czypospospolitej, uważają za swój obywatelski obowiązek 
oświetlić ze strony fachowej uchwałę Sejmową z dnia $. 
lipca r. b., dotyczącą upaństwowienia lasów 1 oświadczają, 

co następuje : 

Uchwała, zapowiadająca upaństwowienie lasów, stwo- 
rzyła stan niepewności w lasach prywatnych, ktory unie- 
możliwia gospodarstwo z myślą o przyszłości, unicestwia 
wszelką inicjatywę w kierunku podniesienia intensywności 
gospodarki i racjonalnych, a kosztownych wkładów, 1 musi 
przeto ujemnie wpływać na naszą produkcję ogólno- 
krajową.
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Wobec tego Zjazd ogólno - krajowy leśników polskich 
w Warszawie wyraził zdanie, że w obecnej chwili wskaza- 
nem jest przeprowadzenie upaństwowienia lasów prywa- 
tnych, a mianowicie: 

l a) ochronnych lasów górskich i ochronnych lasów 
nizinnych, położonych na piaskach lotnych, oraz gruntów 
ochronnych, 

b) notorycznie źle. gospodarowanych (dewastowa- 
nych), 

cj wszystkich lasów, należących do obcokrajowców, 
rodzin panujących, lasów martwej ręki i lasów, należących 
do Polaków, stale mieszkających za granicą. 

d) lasów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejscowości klimatycznych i kąpielowych, tudzież lasów, 
potrzebnych dla utrzymania źródeł leczniczych. 

|. Państwu przysługuje w każdej chwili prawo pier- 
wokupu wszystkich lasów. 

Ш. Wszystkie łasy prywatne poddane być mają ści- 
słej państwowej kontroli gospodarczej, która zapewni trwa- 
łość i racjonalność gospodarki lasowej, oraz zapewni per- 
sonalowi lasowemu odpowiadające godności ludzkiej trak- 
towanie i przynajmniej takie, jak w lasach państwowych, 
wynagrodzenie.


