
Komunikaty. — Communiqués. 

Wyrab lasu majatku Lubinia Mata. 

Mamy do zanotowania ponowny fakt wyrebu lasu. Las maj. Lubinia Malta 
posiada powierzchni około 300ha i jest położony w powiecie jarocińskim. Lesi- 
stość powiatu wynosi 12/o. Na wyrąb tego lasu zwróciło uwagę miejscowe Koło 
Związku Leśników. Prezesem Koła jest zasłużony leśnik i dzielny gospodarz — 
nadleśniczy Karpiński. Pan Karpiński jest nadleśniczym i administratorem dóbr 
Tarce, pow. jarocińskiego. Na skutek interwencji Koła dowiedziano się, że maj, 
Lubinia Mału posiada zezwolenie na wyrąb i karczunek 100 ha lasu; pozatem w po- 
zostałym lesie prowadzi się wzmożony wyrąb. Poza Kołem leśników tak duże wyręby 
wywołały obszerną dyskusję u sąsiednich właścicieli lasów. Właściciele ci prze- 
dewszystkiem narzekają, że sami prowadzą bardzo oszczędną gospodarkę i pomimo 
ciężkich czasów zalesiają znaczne powierzchnie. Z drugiej strony władze tolerują 
taką złą gospodarkę posiadaczy maj. Lubinia Mała. Jakkolwiek lesistość pow. 
jarocińskiego jest minimalna, to mimo tego wyręby w Lubini Małej znacznie ob- 
niżyły w okolicy ceny drewna opałowego. Odbiło się to najwięcej na najbliższym 
objekcie leśnym — na maj. Tarce. Nadleśnictwo Tarce ciężko odczuwa obecny kry
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zys gospodarczy, jednak zmuszone było część wyrębów bieżących wstrzymać wsku- 
tek nadmiernej podaży z Lubini Małej. 

Miejscowi leśnicy nie upadają na duchu i w pracy dla lasu wciąż zdążają 
naprzód np. nadl. Karpiński zalesił w ostatnich latach znaczną połać nieużytków. 
Jest to godna podziwu ofiarność właściciela lasu i trud leśnika. Oby tylko władza 
nie dopuszczała do powstawania nowych nieużytków. . A. Korczak. 

  Z żałobnej karty. 

Śp. WILHELM FRYDERYK SCHMIDT. 

Nécrologie. 

W dniu 25. X. 1934r. odprowadziło grono przyjaciół i zna- 
jomych zwłoki śp. Wilhelma Fryderyka Schmidta, by- 
łego właściciela Brodów, na wieczny spoczynek. 

| Był on synem Wilhelma Adama Schmidta, spólnika majątku 
Braci Gródlów w Skolem. Urodził się w Niemczech. W dzieciństwie 
przybył do Polski i pierwszem dziecięcem uczuciem pokochał ją. Po- 
brał najlepsze wykształcenie zagranicą, szkołę średnią i wyższą szkołę 
handlową ukończył w Niemczech, specjalne studja w podróżach po 
Skandynawji i Hiszpanji. Ostatecznym kilkuletnim pobytem w Anglji 
dopełnił swej wiedzy zawodowej. W Anglji poślubił p. Lillę Jane 
Hosking. Wierny marzeniom dzieciństwa powrócił do ukochanej 
Polski już jako pierwszorzędny fachowiec w dziedzinie gospodarstwa 
i przemysłu leśnego. 

Kiedy w roku 1901 osiadł w naszym kraju, ówczesnej Galicji 
i nabył państwo Brody i Korsów, zorganizował cały warsztat pracy 
na poziomie iście europejskim, co było w tych stronach rzeczą nie- 
spotykaną Jego na nowoczesnych podwalinach oparta gospodarka. 
leśna, rolna i przemysłowa przewyższała wszystkie jej podobne w ca- 
łej monarchji austrjacko-węgierskiej. Podawana była za wzór szko- 
łom i związkom zawodowym, które licznie przybywały na jej zwie- 
dzanie. |. 

Do gospodarki zorganizowanej na najwyższą stopę z punktu wi- 
dzenia fachowego, wprowadził z własnej inicjatywy czynnik społeczny, 
w owych stronach wówczas nieznany, a który dziś dopiero w życiu pol- 
skiem jest ze wszech miar doceniany i stosowany. Mianowicie stwo- 
rzył w swoich dobrach wzorowe kolonje robotnicze, w których każdy, 
bez wyjątku robotnik został wyposażony w kompletne mieszkanie 
z ogrodem i budynkiem gospodarczym, co pozwalało mu na prowa- 
dzenie samodzielnego gospodarstwa i hodowli. Ś. p. Schmidt stworzył 
również kolonje urzędnicze. Zarówno robotnicze jak urzędnicze kolo- 
nje wyposażył w kasyna, w których organizował odczyty, przedsta- 
wienia teatralne i zabawy. Od najprostszego robotnika do najwyższego 
urzędnika w swym personelu dbał zarówno o dobro materjalne jak 
moralne. Toteż pozyskał sobie szacunek i miłość swych podwładnych, 
a strajki, tak podówczas częste gdzieindziej, nigdy nie miały miejsca 
w jego dobrach. 

Dorobkiem, który przynosił mu ten wzorowy warsztat pracy, 
umiał dysponować prawdziwie po obywatelsku. Natychmiast jak tylko
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Polska odzyskała niepodległość, samorzutnie, jakkolwiek cudzoziemiec, 
ofiarował 1,000.000 marek polskich (ówcześnie równających się 
1.330.000 koron austr.) na pożyczkę niepodległościową. Z poczuciem 
obywatelskiem łączył wrażliwość serca, najszlachetniejszą, bo wolną 
od wszelkiego szowinizmu lub ciasnej kastowości. W dzielnicy tej, o tak 
mieszanym składzie ludności, otaczał najdalej idącą opieką wszystkich, 
którzy się doń garnęli, bez różnicy wyznania i narodowości. Kościoły, 
cerkwie, synagogi, bursy, domy dla sierót i starców 1 liczne inne in- 
stytucje humanitarne były przez niego hojnie obdarowane. Dzięki ofia- 
rowaniu przez niego całkowitego materjału na budowę stoją dziś 
gmachy Sokoła i Weteranów w Brodach, kościoły i cerkwie w Ko- 
niuszkowie, Smólnie i Berlinie pod Brodami. 

Cechy jego charakteru, na które złożyły się wielkoduszność, po- 
czucie sprawiedliwości, bezwzględna uczciwość, niezwykła skromność, 
surowość wobec siebie samego, punktualność z której słynął i obowiąz- 
kowość zarówno w stosunku do państwa i społeczeństwa jak f'w sto- 
sunku do jego podwładnych były przyczyną powołania go na wyljąt- 
kowo wysokie stanowiska. Rząd ówczesny powołał go na członka Naj- 
wyższej Rady Celnej w Wiedniu, na członka Rady Związku Przemy- 
słowców w Wiedniu a w Brodach na członka Izby Handlowej, gdzie 
swą wieloletnią pracą twórczą oddał nieocenione usługi. Podczas 
wojny Światowej był komisarzem rządowym w Brodach. 

W momencie rozkwitu wspaniałej pracy tego iście żelaznego 
i nawskróś twórczego członka społeczeństwa uderza weń, z wybuchem 
wojny światowej, inwazja rosyjska, rujnująca do fundamentu cały jego 
warsztat i dorobek. Z wrodzoną sobie wytrwałością robi nadludzkie 
wysiłki, by z ruiny podźwignąć i odtworzyć nowe ogniska pracy; lecz 
bezlitosne warunki powojenne, a na skutek ich wywiązująca się cho- 
roba udaremniaja raz po razie te tytaniczne zmagania. Ostatnim jego 
wysiłkiem, w który wkłada całe swe umiłowanie, jest spółka zabaw- 
karska „Kuliki', której artystyczne wyroby idą nawet zagranicę, lecz 
i to dzieło zostaje skoszone bezwzględną ręką kryzysu. 

Będąc człowiekiem o nieskazitelnie czystem sercu, niezdolny był 
do podejrzewania, że w momencie jego choroby, ci, którym zaufał, 
sięgną podstępnie nie tylko po jego majątek ale i po to, co ponad 
wszystko jest cennem dla człowieka: jego nieskalane, tak zasłużone 
i czyste imię. Tego ostatniego ciosu nie przetrzymał i zgasł w sile wieku, 

w 60-tym roku życia, osierocając żonę i córkę. 
Z nim odchodzi ten rzadki i niezwykle cenny typ człowieka, który 

chociaż z urodzenia cudzoziemiec,ziemię polską, na której stworzył 
warsztat pracy swego życia, ukochał jak własną ojczyznę, włożył 
w nią całą swą twórczość i wszystkie siły, stając się w ten Sposób 
jednym z najlepszych tej ziemi obywatelem. 

Sp. Zmarły był długoletnim członkiem Pol. Tow. Leśnego. 

Cześć Jego Świetlanej pamięci! 

  

 


