Angielskie
Dla
osoby,

troski o lasy i głos niemiecki
o nich.

utworzenia
spółki

firmy,

ośrodka,

skupiającego

państwa

całego

w soble

brytyjskiego,

wszystkie

zajmujące

slę

produkcją, handlem i przeróbką drewna użytkowego, zawiązało
się w Anglji Państwowe Towarzystwo Leśne (Empir Forestry
Association), które w londyńskiej Guidhall odbyło przed rokiem
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pierwsze

organizacyjne

posiedzenie

o charakterze bardzo poważnym, wprost uroczystym, pod przewodnictwem jednego z lordów.
W zebraniu tem wzięli także udział wybitni parlamentarzyści, oraz państwowy sekretarz dla spraw kolonjalnych, państwowy komisarz dla Kanady, generalny agent Tasmanji, zastępca urzędu kolonjalnego Indji i inni.
Wedlug ogólnej zgodnej
opinji organom rządowym
brak
zyj

gospodarczych.

ale

czej czy przemysłowej
z pomocą, jak właśnie

dowla lasu

zato

rząd żadnej

nie może.
leśnictwu,

ze wszystkiemi

innej

gałęzi

gospodar-

przyjść w większym
a to z tego względu,

z niej wynikającemi

stopniu
że ho-

gałęziami go-

Angielskie

troski

o lasy i głos niemiecki

o nich.
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spodarczemi przedstawia stale trwałe wartości I może być wydatnio we wszystkich częściach świata prowadzona, bez narażania się na finansowe straty.
Dotychczasowe angielskie poczynania leśne wyglądają bardzo mizernie. Na każdym kontynencie, który Anglja zajęła, niszCzyła zapasy drzewne, a wspaniałe lasy dziewicze w angielskich
posiadłościach

znikły

tak

nagle,

jak

i sławne

parki

angielskie:

Z powodu
braku fachowości
i współpracy wynikły
wprost
nieobliczalne straty. Wojna zniszczyła szybko ogromne zapasy
drzewne, a teraz, zamiast dążenia do naprawy złego, widzi się
przeważnie tylko karygodną opieszałość w rozpoczęciu akcji naturalnej odnowy wyeksploatowanych lasów.
Powstałe

towarzystwo

zamierza

właśnie

praktycznie

kować nie tylko ważniejsze wyniki badań naukowych
świata ale i samo zapoczątkuje podobne badania.

zużyt-

całego

Przypuszczalne koszta działalności Towarzystwa łącznie
z wydawaniem czasopisma wyniosą 1500 funtów szterlingów.
zapasy

drzewne,

rozporządza, a to głównie w tym celu, aby wszystkim
sprowadzali,
do państwa
drewno
którzy dotąd obce
uwagę na towar własny.

kupcom,
zwrócić

Mimo

dużego

zniszczenia

lasów

w

Anglji

jakie się jeszcze uratowały, powinny potrzebom państwa brytyjskiego wystarczyć, co zresztą i sama wojna wykazała. Należy tylko przystąpić do rozumnego użytkowania tych zapasów
a gospodarcza polityka państwa powinna się w tym kierunku
zaznaczać, w czem wspomniane Towarzystwo ma przedewszystkiem wspołpracować.
Uchwalono również urządzić nieustającą wystawę wsze||
kich rodzajów drewna handlowego, jakiem państwo brytyjskie

Ze względu na ogromny
stwowe biuro leśne, w którem

zakres działania założono pańmają się ześrodkowywać wszyst-

kie sprawy leśne a przedewszystkiem polityka hodowlano-leśna,
jak również sprawa rozwoju całej gospodarki drzewnej w pań-%
stwie angielskiem.
Ciekawe i naprawdę

godne

i u nas

i poświęceniem

pragną

zwrócić

biegi

mądrych,

wysiłkiem

przedsiębiorczych

ludzi,

do

naśladowania

którzy

uwagę

za-

z największym
swemu

naro-

nadzieję,
dowi na znaczenie hodowli lasu, żywiąc tę niepłonna
ania
że potrafią uniezależnić państwo brytyjskie od zapotrzebow
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obcego drewna tak, jak niezależnem ono jest od zagranicznego
węgla i żelazą. Ważne i ciekawe te zabiegi ale ciekawsze jeszcze są wynurzenia leśnika niemieckiego, który powątpiewa w skuteczność
tej całej akcji albowiem Anglikom brak właśnie tego wprost mistycznego umiłowania lasu, jakie jest wrodzone Niemcom. Ta.
miłość niemiecka ojczystego lasu skierowuje młodzież niemiecką do zawodu leśnego, do którego garnie się z zapałem i wiarą
w swoje zawodowe
powołanie,
chociaż ono im żadnych nadzwyczajnych dochodów nie zapewnia.
Na tem to umiłowaniu lasu polega owa wierna, skąpo
wynagradzana
praca starszych i ta stanowczosć, z jaką każdy
leśnik swego lasu broni. Z tej to miłości ojczystego lasu powstało w Niemczech całe lasowe ustawodawstwo ochronne.
a jaka

Tyle o troskach
z tego

dla nas

gadnąć.

Oto
ogołacania

angielskich i głosie
nauka?

Tego

niemieckim

nie trudno

o nich,

przecież

od-

|

musi

się stanowczo

naszych

lasów

i u nas zawrócić

i wejść jak

z tego

najprędzej,

do reszty

dziś jeszcze,

bo jutro może już być zapoźno, na drogę ochrony tych wprost
cudem uratowanych niedobitków leśnych
Wzorem dla nas bez
ujmy dla narodowej ambicji niech się staną przedstawione poczynania

angielskie.

Dobrą

wolę

działania

i poważną

troskę

o przyszłość naszych lasów żywi w duszy i leśnik polski, który
nie gorzej od leśnika niemieckiego kocha swój las polski, ten
swój zaszczytny warsztat narodowej, państwowo-twórczej i za-

wodowej

pracy.

a

W umiłowaniu lasu polskiego nie ustępuje leśnikom wcale
pokaźny zastęp właścicieli lasów.
Irzeba zatem tylko wspólnego zgodnego a stanowczego
wystąpienia w sprawie racjonalnej ochrony naszych lasów na

wzór zagranicy.
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