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Słowo wstępne

W trakcie Międzynarodowego Roku Lasów 2011 przekazujemy Państwu wyjątkową książkę. 
Jest ona wyjątkowa, ponieważ składa się z tekstów dziennikarskich opublikowanych na łamach 
gazet w dwudziestoleciu międzywojennym, a więc już kiedyś czytanych i wzbudzających emo-
cje. Jednak największym walorem książki jest dobór tematów, wszystkie bowiem artykuły, felie-
tony i eseje dotyczą leśnictwa oraz leśników. 

Trudno o  lepszy podręcznik historii niż dawne gazety codzienne. W  polskich bibliotekach 
jest kilkadziesiąt tysięcy numerów gazet. Najczęściej są to dzienniki z  okresu międzywojenne-
go, ale trafiają się również starsze. To lektura niebywale ciekawa. Przeglądając prasę z między-
wojnia, można stracić poczucie czasu. Czytamy w niej o faktach, które znamy z podręczników  
i opracowań pisanych piórem badacza, ale w dawnej gazecie opisano je językiem reporterskim, 
rejestrującym rzeczywistość – w stylu: zapisz coś zanim zniknie.

Z blisko tysiąca zgromadzonych tu tekstów uwidacznia się obraz leśników jako współtwór-
ców państwowości odradzającej się Rzeczpospolitej. Jest to obraz przekrojowy pokazujący róż-
ne aspekty towarzyszące służbie leśnej, często niebezpiecznej w tamtych czasach. W książce 
przedstawiono zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej, ochrony przyrody inicjowanej  przez 
leśników, tematy związane z elitarnym łowiectwem i bogatą, oryginalną część pitavalu leśnego. 

Mimo pewnych słownych anachronizmów, tekst pozostaje wartki, naturalny, a przez to przy-
jemny w czytaniu. I to jest cenna strona publikacji: świat leśników obserwowany z zewnątrz.

Autor książki, leśnik  z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, pogrupo-
wał tematycznie rozdziały opisujące dzieje leśnictwa polskiego – historię, o której profesor An-
drzej Szujecki sformułował myśl: „Lasy mają nieograniczoną czasem przyszłość, bez względu 
na zmieniające się koncepcje i systemy polityczne,  gospodarcze i społeczne oraz inne uwarun-
kowania cywilizacyjne. Towarzyszyć im będą leśnicy, ich dzieje i dzieje ich organizacji. Historia 
toczyć się będzie przez nich i obok nich, i ona zadecyduje o tożsamości leśnictwa, bez której 
wszystko stałoby się niczym.".

Mam nadzieję, że książka będzie oryginalnym uzupełnieniem istniejących publikacji opi-
sujących dzieje leśnictwa polskiego, poszerzając zakres wiedzy o historii Lasów Państwowych  
i leśnikach polskich.

Życzę Państwu wiele przyjemności płynącej z lektury! 

Ryszard Ziemblicki
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Białymstoku
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7

Od autora

 
Wszystko to  przez mojego Teścia, który kilka lat temu zainspirował mnie do zbierania archi-

walnych informacji o pożarach lasów. Przeszukując materiały w bibliotece miejskiej, zauważy-
łem, że lokalna przedwojenna gazeta drukowała wiadomości, w których pojawiały się tematy 
leśne. Mnogość tych informacji zwróciła moją uwagę, więc postanowiłem – po pewnym czasie 
– powrócić w zacisze czytelni, wyszukać, przepisać i przedstawić owe wiadomości sprzed pół 
wieku. Ujawniają one bowiem wiele leśnych historii, dotąd nieznanych. Ponadto trudno o lep-
szy podręcznik historii niż gazety codzienne zawierające unikatowe informacje, czasem z po-
granicza wiarygodności. 

Notatki prasowe, zamieszczone w niniejszej publikacji, wydrukowano w latach 1919–1939 
na łamach czterostronicowej gazety „Dziennik Białostocki”, której niemal wszystkie przedwo- 
jenne egzemplarze zachowały się na mikrofilmach.

Moja dwuletnia kwerenda objęła 44 szpule mikrofilmów i parę oprawionych roczników gazet, 
tworząc zbiór ponad 980 notatek związanych z leśnictwem. Z zaciekawieniem, ale i z pewnym 
rozbawieniem przewijałem na ekranie czytnika informacje i artykuły napisane specyficznym, 

Czytelnia czasopism w Książnicy Podlaskiej
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nierzadko sensacyjnym stylem gazetowym. Dlatego w niejednem artykule pojawi się informa-
cja o państwowem urzędzie leśnem, celowo pozostawiona, by zachować oryginalną pisow-
nie tekstów. Na początku znajdziecie Państwo wybrane „Perełki” stylu ówczesnych redaktorów.  
Pozatem, wychodząc z założenia, że nie powinienem komentować oryginalnych tekstów, pozo-
stawiam Czytelnikowi możliwość własnej interpretacji. 

Do niektórych notatek dołączyłem informację o stronie gazety, na której została ona za-
mieszczona. Dzięki temu można zorientować się, jaką rangę ówcześni wydawcy przypisywali 
poszczególnym informacjom, czy ich zdaniem zasługiwały na pierwszo- lub drugostronicowe 
podanie. Pozostałe notatki pochodzą z kolejnych stron gazety.

Kilka razy, zaintrygowany tematem, pozwoliłem sobie na wyszukanie dodatkowych infor-
macji w innych źródłach. Szczegóły podałem na końcach rozdziałów, w suplementach autor-
skich. Dzięki temu wiemy na przykład,  jaka była marka samochodu myśliwskiego, podarowane-
go przez marszałka Rzeszy prezydentowi Mościckiemu, a także o tym, jaki związek ze sprawami 
leśnymi miał „krwawy” urzędnik przedwojennego wymiaru sprawiedliwości. Wiadomo jednak,  
że tajemnice zazdrośnie strzegą się same. Dlatego, mimo podjętych prób wyjaśnienia, nie do-
wiemy się dużo więcej niż z lakonicznej notatki, jak przebiegała wizyta egzotycznego gościa 
– dyrektora japońskich lasów państwowych, w Polsce w 1935 roku. A może zapowiedź wizyty 
była kaczką dziennikarską? Też ciekawe.

Jest jeszcze jeden aspekt tej pracy. Przeglądając mikrofilmy, mimo woli przeniosłem się  
w odległe lata historii Polski. Przed moimi oczami przewijały się (dosłownie!) pierwszostronico-
we tytuły głośnych wydarzeń z tamtych lat (wojna polsko-bolszewicka, zamach na prezyden-
ta Narutowicza, przewrót majowy, śmierć marszałka Piłsudskiego, sprawa Gorgonowej i inne),  
które znałem jedynie z podręczników, wprawdzie historii, ale wydanych współcześnie. I przy- 
znam, robiło to na mnie wrażenie. 

Ale pośród tych wszystkich historycznych, ważnych, mniej ważnych i błahych spraw co kilka 
centymetrów taśmy odnajdywałem notatkę lub artykuł bliższy mi – leśnikowi, bo informujący  
o tym, co też takiego działo się w lasach – nie tylko północno-wschodniej Polski – siedemdzie-
siąt i więcej lat temu.  I czytałem takie i inne wiadomości z przyjemnością w zaciszu miejskiej 
czytelni, z uśmiechem błąkającym się pod nosem, czego Państwu także życzę – przyjemności  
i uśmiechu przy lekturze tego zbioru. 

Jarosław Krawczyk
Białystok 2007–2009

Czytnik mikrofilmów – miejsce pracy autora. Jeden mikrofilm zawierał wydania gazet
z jednego kwartału. Jego przejrzenie zajmowało średnio około czterech godzin

KsiazkaCZ1cIIKOREKTA.indd   8 2011-05-13   08:55:30



9

Wprowadzenie

Początki odradzającej się państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 
po 123 latach zaborów, były niezwykle trudne. Z wielkimi kłopotami i ogromnym wysiłkiem przy-
stąpiono między innymi do tworzenia polskiej, jednolitej administracji leśnej, do tej pory bowiem 
leśnictwo funkcjonowało według praw i zasad zarządzania lasami obowiązującymi w państwach 
zaborczych – w Austro-Węgrzech, Prusach i Rosji. W każdym z nich inne były technologie prac ho-
dowlanych, ochronnych i  użytkowania lasu, inne tradycje zawodu leśnika i drwala, inny był poziom 
ich wiedzy i wykształcenia. Zaborcy, realizując politykę imperialną, wynarodawiania społeczeń-
stwa, chętnie sprzedawali swoim obywatelom dawne polskie lasy należące do państwa. Konfisko-
wano lasy prywatne za udział w powstaniach, za patriotyczną postawę ich właścicieli. Nasiliło się 
rozdawnictwo lasów urzędnikom i wojskowym, zasłużonym w tłumieniu powstań oraz w rusyfikacji  
i germanizacji ludności polskiej. Działania te doprowadziły do bardzo dużych, niekorzystnych zmian  
w lesistości kraju i stosunkach własnościowych. Zły stan sanitarny i zdrowotny lasów, niski poziom 
ich zagospodarowania, duże obciążenia serwitutowe, liczne zaniedbania w postaci nieodnowionych 
zrębów, rozległych halizn i płazowin, brak zabiegów pielęgnacyjnych, straty w lasach poniesione  
w wyniku działań I wojny światowej – wszystko to spowodowało, że odzyskane mienie leśne wyma-
gało pilnej naprawy, wielu wysiłków i nakładów finansowych. 

W młode państwo polskie uderzyła seria głębokich kryzysów politycznych i społecznych, poja-
wiły się wyjątkowe trudności gospodarcze, nakręcała się spirala hiperinflacji. Należy też pamiętać  
o trwających wtedy powstaniach śląskich i powstaniu wielkopolskim, wojnie bolszewickiej 1920 roku, 
akcjach plebiscytowych na dawnych terenach zaboru pruskiego, niepokojach na wschodzie kraju, 
włączeniu Wileńszczyzny do Polski, złych stosunkach z sąsiednimi państwami, o ostatecznym ustale-
niu granic kraju dopiero w traktacie ryskim z 1921 roku. W tych ciężkich czasach drastycznie obniżył 
się poziom życia społeczeństwa, w szczególności jego najuboższych warstw. Wybuchały fale straj-
ków i protestów, nasiliły się kradzieże i rozboje, zaostrzyły konflikty narodowościowe, radykalizowały 
się poglądy i postawy miejskiego i wiejskiego proletariatu (bezrobotnych i bezrolnych) – państwo 
pogrążało się w chaosie, nastał wielki kryzys. W  1923 roku upadł rząd premiera Wincentego Witosa – 
kolejny spośród 11 gabinetów w ciągu pięciu lat dotychczasowego trwania niepodległości. 

Ratując się, między innymi wycinano i sprzedawano lasy (państwowe i prywatne). Narastała licz-
ba kradzieży drewna i kłusownictwa, zaostrzały się stosunki między biedniejącą i przeludnioną wsią 
a służbami leśnymi. Lasy zawsze były skarbnicą dóbr i pożytków, źródłem dochodów finansowych. 
Wielokrotnie sięgano do ich zasobów, niekiedy nadmiernie, ze szkodą dla przyrody. Tym razem zo-
bowiązano lasy państwowe i prywatne do daniny lasowej, czyli oddania na rzecz odbudowy kraju 
30% drewna użytkowego z corocznych etatów rębnych. Do osłony przeprowadzanej przez Włady-
sława Grabskiego reformy walutowej potrzebowano znacznych przychodów budżetowych, co spo-
wodowało oddanie do eksploatacji drzewostanów w dziewięciu nadleśnictwach Puszczy Białowie-
skiej oraz w 11 nadleśnictwach nadniemeńskich, w rejonie Słonima i Grodna, brytyjskiej firmie The 
Century European Timber Corporation. Transakcja nie była korzystna, firma okazała się nierzetelna, 
zdecydowano się więc zerwać w 1929 roku umowę, co wiązało się z koniecznością zapłacenia przez 
Lasy Państwowe wielkich odszkodowań.

W 1924 roku powołano organizację gospodarczą Lasy Państwowe, która później – pod kierow-
nictwem Adama Loreta – z trudem, ale konsekwentnie zaczęła wprowadzać  nowoczesną gospo-
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darkę i takież same zarządzanie ekosystemami leśnymi. Przyjęto rok obrachunkowy, przyznano 
nadleśniczym większą samodzielność, ujednolicono przepisy księgowe i sprawozdawczość, rozpo-
częto program reform, zlikwidowano umowy z prywatnymi przedsiębiorstwami, przejęto wyrąb  
i przerób drewna w istniejących tartakach, wybudowano kilka dużych zakładów przerobu drewna, 
zorganizowano aparat zbytu i eksportu drewna (Paged), współdziałano przy budowie portu drzew-
nego w Gdyni, powołano Instytut Badawczy Lasów Państwowych, dobrze zorganizowano admini-
strację Lasów Państwowych, uregulowano uposażenie załogom leśnym, zaktywizowano akcję so-
cjalną (przedszkola, bursy szkolne, kolonie letnie, sanatorium dla dzieci w Rabce itp.), nabyto wiele 
prywatnych lasów i gruntów rolnych, zbudowano duże fabryki płyt i oklein. Słusznie uważa się, że 
Lasy Państwowe pod koniec dwudziestolecia międzywojennego, w okresie II Rzeczpospolitej, stały 
się dobrze funkcjonującą firmą, z wizją i planami  na przyszłość, przedsiębiorstwem o wzrastającym 
potencjale finansowym i kadrowym, szanowanym i dobrze postrzeganym, cieszącym się wysokim 
autorytetem w kraju i za granicą.

Niestety, przyszedł tragiczny wrzesień 1939 roku – okupacja niemiecka i radziecka, II wojna świa-
towa, okupiona wielkimi  stratami ludzkimi i materialnymi, zniszczeniami lasów. Straty osobowe leśni-
ków w tym okresie należą do najwyższych wśród wszystkich branż i grup zawodowych.

Obszary zainteresowania historii jako nauki ulegały i ulegają stałemu poszerzeniu, obejmując 
stopniowo różne epoki i cywilizację, obszary geograficzne, struktury państw, dzieje warstw społecz-
nych, instytucji, różne aspekty życia człowieka. Historię można dzielić rozmaicie – na polityczną, go-
spodarczą, kultury, obyczajów, religii, mentalności, życia codziennego, sztuki, wojskowości, prawa 
itd. Także leśnictwo, jako dziedzina aktywności społecznej, ma swoją długą i bogatą historię, którą 
można rozpatrywać globalnie, regionalnie i lokalnie. Można studiować historię leśnictwa, czytając 
obszerne opracowania naukowe i publicystyczne, można też zapoznawać się z historią, przeglądając 
zapisy prasowe i dokumentację fotograficzną z danego okresu.

Bardzo ciekawe i użyteczne opracowanie przygotował dr inż. Jarosław Krawczyk na podstawie 
analizy zawartości „Dziennika Białostockiego” z lat 1919–1939. Zbiór 980 notatek prasowych zestawił 
w 46 działów, związanych z lasami i leśnictwem, dotyczących nie tylko tego regionu geograficznego 
– Białostocczyzny. Dowiadujemy się z przeglądu ówczesnej prasy o zdarzeniach radosnych, żarto-
bliwych, ale także bardzo poważnych i tragicznych, o sukcesach administracji leśnej, o problemach 
ludzi lasu, o pożarach, kłusownictwie, defraudacjach, zabójstwach leśników, o ciekawostkach przy-
rodniczych, polowaniach reprezentacyjnych władz państwa w Puszczy Białowieskiej, o zaczątkach 
ochrony leśnej przyrody. Niektóre teksty zamieszczone w „Dzienniku Białostockim” są poważne, 
informacyjne, inne – nieco przerysowane, z tytułami o znamionach sensacji, atrakcyjności, nowo-
ści – po to,  aby zainteresować czytelników gazety. Część tematów i problematyki zaprezentowana  
w tym zbiorze ma już znaczenie przeszłe, tylko historyczne, część nadal jest aktualna, podobna do 
problemów występujących współcześnie, mimo upływu już 70–90 lat od tamtych wydarzeń.

Lubimy powtarzać i potwierdzać prawdę: historia est magistra vitae – historia jest nauczycielką 
życia. Dlatego możemy także mówić, że historia leśnictwa jest nauczycielką leśników i przyjaciół 
lasu. Dobrze, że postanowiono wydać „Lasy Drugiej Rzeczpospolitej w dawnych zapisach prasowych. 
Wydarzenia zwykłe i niezwykłe”. Jestem w pełni przekonany, że lektura tej książki pozwoli lepiej zro-
zumieć głębię istoty funkcjonowania ekosystemów leśnych, zasady gospodarki leśnej, trud pracy le-
śników, co pomoże z dystansem i obiektywniej spojrzeć na dzisiejsze problemy i trudności.

 Andrzej Grzywacz
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…dzielanka, ….oczystka…, …Akt dbiorczy… 
AFE(!)RY, s. 21
3 lipca 1924 r., czwartek 
Do głębin przepastnych puszczy Białowie-
skiej zajrzeć powinna Komisja Sejmowa
Komisja Sejmowa wielu rzeczy dowiedzieć 
się może od pp. Kołaczkowskiego i Rutkow-
skiego

…nie uregulował należności 700 zł. w bu- 
fecie «Stowarzyszenia»…
AFE(!)RY, s. 21
19 października 1936 r., poniedziałek 
Sprawcy nadużyć w zakładach drzewnych  
w Hajnówce staną przed Sądem

Brał nie tylko gotówkę, ale również inne dary, 
np. rogi z upolowanego jelenia, a nawet konia 
i sanie.
AFE(!)RY, s. 21
17 listopada 1936 r., wtorek
Proces 5 urzędników Zakładów Drzewnych  
w Hajnówce

Dyrektor Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Warszawie ujawnił w dniu 18 bm.  
w biurze finansowym Dyrekcji nadużycia pie-
niężne, sięgające kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych.
AFE(!)RY, s. 21
24 lutego 1938 r., czwartek
Nadużycia w Dyrekcji Lasów popełnił naczel-
nik biura finansowego wraz z kilku urzędni-
kami

Pobiliśmy cały świat!...
BERLIŃSKA WYSTAWA ŁOWIECKA, s. 28
8 listopada 1937 r., poniedziałek
Pobiliśmy cały świat! Olbrzymi sukces pol-
skiej wystawy łowieckiej w Berlinie

Na śniadaniu w ambasadzie polskiej w Berli-
nie, Wielki Łowczy Rzeszy premier Goering 
wyrażał się o dziale polskim z zachwytem.
BERLIŃSKA WYSTAWA ŁOWIECKA, s. 28
8 listopada 1937 r., poniedziałek
Pobiliśmy cały świat! Olbrzymi sukces pol-
skiej wystawy łowieckiej w Berlinie

Opinja polska […] boi się angielskiej siekiery
CENTURY – SPRYTNA JAK LIS, s. 41
24 sierpnia 1924 r., niedziela 
Czy rząd polski Puszczę Białowieską zabez-
pieczył przed zagładą?
Opinja polska z dużym sentymentem patrzy 
na starodawne knieje i boi się angielskiej sie-
kiery

…parlamentarzyści angielscy stwierdzili i dali 
temu publiczny wyraz, że Wilno, jak i okolice 
jest polskie.
CENTURY – SPRYTNA JAK LIS, s. 41
4 czerwca 1925 r., czwartek 
Parlamentarzyści angielscy w Wilnie i Biało-
wieży. Wilno uznali za polskie 
Puszcza Białowieska wywarła na nich głębo-
kie wrażenie

Kto nie robił interesów na Białowieży? Ilu 
szkodników plądrowało po prastarej puszczy, 
jeden Bóg raczy wiedzieć.
CENTURY – SPRYTNA JAK LIS, s. 41
22 czerwca 1926 r., wtorek 
Likwidacja przedsiębiorstwa angielskiego, 
eksploatującego Białowieżę.
Co mówi o tem Robotnik warszawski?

…rugowania z przedsiębiorstw należących 
do firmy Century w Białowieży pracowników 
polskich i przyjmowania na ich miejsce cudzo-
ziemców i azylantów.
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CENTURY – SPRYTNA JAK LIS, s. 41
1 listopada 1926 r., poniedziałek 
Rugi Polaków w Białowieży

Sklepikarze, wędliniarze, piekarze, knajpiarze  
i inni gałganiarze wnet podnieśli ceny…
CENTURY – SPRYTNA JAK LIS, s. 41
30 maja 1928 r., środa 
Tam, gdzie na drzewach rosną funty szterlin-
gów. Walka o kęs chleba w Puszczy Białowie-
skiej

[Cały tekst prześmiewczego artykułu:] Tam,  
gdzie na drzewach rosną funty szterlingów.  
Walka o kęs chleba w Puszczy Białowieskiej
CENTURY – SPRYTNA JAK LIS, s. 41
30 maja 1928 r., środa 
Tam, gdzie na drzewach rosną funty szterlin-
gów. Walka o kęs chleba w Puszczy Białowie-
skiej

Wychowankowie kursu otrzymywać będą bez- 
płatnie utrzymanie, opiekę lekarską, ubra-
nie i parę butów z prawem naprawy na koszt 
Skarbu.
CZAS DO SZKOŁY LEŚNEJ, s. 47
15 stycznia 1932 r., piątek 
Kurs straży leśnej i polowej dla inwalidów wo-
jennych

Hiperprodukcja leśników z akademickim wy-
kształceniem nie grozi…
CZAS DO SZKOŁY LEŚNEJ, s. 47
4 lutego 1936 r., wtorek 
Wydział leśny Politechniki lwowskiej winien 
być utrzymany

Jak to rzadka panie szanowny? Choinka musi 
mieć swoją reprezentacje i luz, żeby można 
było bombków, srebra, złota, a takżesamo 
zimnego ognia nawieszać do cholery i trochę.
CZAS ŚWIĄT, s. 51
18 grudnia 1932 r., niedziela 
Stołeczne migawki sądowe. 
Przy choinkach. 
Sztuka nabywania drzewek – felieton

Szanowna małżonka weźmie szanownego 
pana za mordę, zacznie kołować po pokojach 
i razem z krzakiem na zbity łeb z zamieszka-

łego lokalu wyrzuci, przed samem opłatkiem 
na frontowej klatce schodowej zamieszanie 
publicznego spokoju uskuteczniając.
CZAS ŚWIĄT, s. 51
18 grudnia 1932 r., niedziela 
Stołeczne migawki sądowe. Przy choinkach. 
Sztuka nabywania drzewek – felieton

Wilgotne drzewko można posypać sproszko-
wanym azbestem lub brokatem, przez co uzy-
skuje się ładną imitację śniegu.
CZAS ŚWIĄT, s. 51
19 grudnia 1937 r., niedziela 
Choinka

…i ma się rozumieć zgłaszam się do żony po 
kielicha w charakterze nagrody i na zachętę 
do dalszej pracy…
CZAS ŚWIĄT, s. 51
27 grudnia 1937 r., poniedziałek 
Walery Wątróbka ma głos – Choinka

27 wozów konnych, 28 samochodów przez 
dwie noce (z 24 na 25 i z 25 na 26 bm.) pra-
cowało nad usunięciem porzuconych choinek. 
W roku zeszłym pracę te wykonało zaledwie 
parę wozów konnych w przeciągu jednej nocy.
CZAS ŚWIĄT, s. 51
29 grudnia 1938 r., czwartek 
Bezsensowna rzeź drzewostanu

Lasy państwowe dają coraz większy dochód
DOCHÓD CORAZ WIĘKSZY, s. 54
9 sierpnia 1926 r., poniedziałek 
Lasy państwowe dają coraz większy dochód. 
Wpływ do skarbu wzrósł o 64 proc.

Poza drzewem mamutowcem, znajdującem się 
w szkółce leśnej w Helu…
DRZEWA – DZIEŁA PRZYRODY, s. 56
16 stycznia 1935 r., środa 
Sosna olbrzym nad polskiem morzem

Dzikie chłopstwo…
GAJOWY W OGNIU, s. 57
26 lipca 1923 r., poniedziałek 
Krwawe widmo Szeli wiodło chłopską tłusz-
czę do zbrodni. 
Siekiera zawisła nad głową ofiary. Nagle poja-
wiła się policja 
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 Trwa, z dniem każdym rozszerza się spekula-
cja leśna, pod nosem władz gnuśnych i niedo-
łężnych.
INTERES NA DRZEWIE, s. 100
4 marca 1923 r., niedziela 
Szał spekulacji leśnej. Po złote runo na  
Kresy 

Aczkolwiek Wadman twierdzi, że żadnych 
władz się nie obawia, bo ma dużo znajomości.
INTERES NA DRZEWIE, s. 100
24 marca 1923 r., sobota 
Rabunkowa gospodarka leśna 

…zniszczenia dokonuje plenipotent…
INTERES NA DRZEWIE, s. 100
24 kwietnia 1923 r., wtorek 
Walka ze spekulacją leśną w woj. Białost.  
Interpelacja posła Polakiewicza 

…zagraniczna opinja przemysłowo-handlowa 
z najwyższą pogardą patrzy na nasz handel 
i przemysł drzewny.
INTERES NA DRZEWIE, s. 100
15 sierpnia 1923 r., środa 
Szakale drzewni żerują na bogactwach Polski. 
Nasz przemysł drzewny w rękach dyletantów 
i  spekulantów. Zagraniczni kupcy mają naj-
gorszą opinję o naszym przemyśle i handlu 
drzewnym.
Należy uzdrowić stosunki w branży drzewnej!

…gdańskie zbytki rosyjsko-warszawskiego le-
śnika…
INTERES NA DRZEWIE, s. 100
21 listopada 1924 r., piątek 
Szeherezada łupiestwa leśnego. 
Gdański pałac z weneckimi gondolami króla 
paskarzy warszawskich
Fantastyczna karjera i fantastyczny krach le-
gendarnej firmy Leon Astrachan 

…gdyż włościanie skubali las na swoją rękę, a 
pani hrabina na swoją i cyfra 1393 wyciętych 
drzew uzyskana została z zeznań służby leśnej, 
wykonywającej rozkazy dziedziczki.
KRADZIEŻE, s. 111
17 marca 1925 r., wtorek 
Jak pani hr. Eugenja Potocka „skubała” las  
w historycznej Jabłonnie

Olesiewicz [gajowy – przyp. J.K.] do winy 
się nie przyznał i wyjaśnił, że był zbyt często 
odrywany od swych obowiązków przez swe-
go zwierzchnika leśniczego Sippa, który go 
zatrudniał u siebie w kancelarii i posyłał do 
pobliskich wsi celem zbiórki jaj i innych pro-
duktów…
KRADZIEŻE, s. 111
27 maja 1927 r., piątek 
Echo kradzieży leśnych

Świadek leśniczy Sipp zeznał m. in., że oskar-
żony [gajowy – przyp. J.K.] lubiał uczęszczać 
na wesela, chrzciny i t. p. zabawy, gdzie spijał 
się jak bela i po kilka dni nie zaglądał do lasu.
KRADZIEŻE, s. 111
27 maja 1927 r., piątek 
Echo kradzieży leśnych

…przyczym natrętnie wtykał mu do kieszeni 
butelkę wódki.
KRADZIEŻE, s. 111
18 lutego 1938 r., piątek 
Za usiłowane przekupstwo 6 miesięcy więzie-
nia

Ludzi nienawidził…
KREW NA RUNIE, s. 115
7 marca 1926 r., niedziela 
Pustelnik w lasach Pokuckich nienawidził lu-
dzi do tego stopnia, że nie chcąc w chorobie 
szukać ich pomocy spalił się na stosie.

Nasz Sejm Ustawodawczy przy ul. Wiejskiej  
w ostatnich dniach niezwykle się zalesił. Wsku-
tek interpelacji posła Stapińskiego, wspaniałe 
lasy, głównie małopolskie, przeniosły się do 
Sali obrad sejmowych. Ale – o dziwo! Pomimo, 
że wśród drzewostanu były też drzewa iglaste, 
nie zapanowało w sejmie czyste tchnienie smu-
kłych jodeł, ni sosen. Przeciwnie – jakaś ohyd-
na woń bagna, pełnego cuchnących wyziewów, 
przepoiła atmosferę sejmową.
LASY W SEJMIE, s. 122
1 marca 1922 r., środa 
Dział krajowy. Lasy w Sejmie

…trzeci [przedsiębiorca] puścił się na eksport 
[przez] sąsiedzkie załatwienie…
LASY W SEJMIE, s. 122
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1 marca 1922 r., środa 
Dział krajowy. Lasy w Sejmie

Załamanie się konjuktury i spadek cen drewna 
był tak dla gospodarstwa leśnego katastrofal-
ny, że np. w Krzemieńcu dochód z lasu spadł  
z 2 miljonów na około 300 tysięcy, a więc  
do 1/6.
LASY W SEJMIE, s. 122
3 lutego 1936 r., poniedziałek 
Atak na lasy państwowe. W Sejmowej komisji 
budżetowej [druga strona gazety]

…poseł Koziecki w dość dużem gronie osób po-
wiedział: – Mamy do was pretensje, żeście za-
nadto chwalili lasy państwowe, chociaż wiemy 
wszyscy, że dzieją się tam nadużycia…
LASY W SEJMIE, s. 122
5 lutego 1936 r., środa 
Gospodarka lasów państwowych pod cięż-
kiem oskarżeniem. Sensacyjny raport na ko-
misji budżetowej Sejmu

W czasie tej rozmowy poseł Kozicki twierdził, 
że w lasach państwowych dzieją się świństwa 
i  złodziejstwa i że nie wolno o tem mówić 
i że wszyscy wiemy, dlaczego nie wolno mó-
wić.W związku z tem p. minister Poniatowski 
w liście do marszałka Sejmu prosi o skłonienie 
posła Kozickiego, do ujawnienia, na jakich 
faktach opiera twierdzenie, że dzieją się świń-
stwa i  złodziejstwa w lasach państwowych  
i z jakich powodów, mniema, że nie wolno  
o tym mówić.
LASY W SEJMIE, s. 122
5 lutego 1936 r., środa 
Gospodarka lasów państwowych pod cięż-
kiem oskarżeniem. Sensacyjny raport na ko-
misji budżetowej Sejmu

…poseł Pacholczyk, działacz samorządowy 
z Łowicza, stwierdzając, iż natchnienie do 
swego przemówienia znalazł w sprawozda-
niu N. I. K. …
LASY W SEJMIE s. 122
19 grudnia 1936 r., sobota 
Wzmocnienie kontroli sejmowej nad gospo-
darką w lasach państwowych. Ciekawa dys-
kusja w komisji budżetowej [druga strona 
gazety]

Na podstawie opinii N. I. K. można wytknąć 
jednak winę Dyrekcji. Oto zamiast przyjść do 
Izb Ustawodawczych i powiedzieć, że za uprze-
mysłowienie lasów i przejęcie handlu drzewem 
własne ręce w czasach najgorszej koniunktury 
zapłaciliśmy tyle a tyle milionów frycowego, 
Dyrekcja ukryła straty buchalteryjne.
LASY W SEJMIE, s. 122
26 stycznia 1937 r., wtorek
Spór o gospodarkę leśną. Komisja budżeto-
wa zmienia dekret o lasach [druga strona 
gazety]

…wielka wilczyca dogorywa na śniegu.
MANJACY ŚWIĘTEGO HUBERTA, s. 135
27 lutego 1928 r., poniedziałek 
ZDJĘCIE: Śmierć wilczycy

Dwa jelenie w pojedynku o sarenkę [sic!]
MANJACY ŚWIĘTEGO HUBERTA, s. 135
1 listopada 1928 r., czwartek 
ZDJECIE: Na rykowisku 

Kary są bardzo niskie i zwłaszcza dla wnyka-
rzy, tych zbójów łowieckich, kalkulują się jako 
dość niskie koszta handlowe…
MANJACY ŚWIĘTEGO HUBERTA, s. 135
17 lutego 1933 r., piątek 
Nasza gospodarka łowiecka (Rozmowa z inż. 
Hermanem Knothe)

…w imieniu rzeszy leśników polskich złożył 
Panu Prezydentowi hołd, zaznaczając, że le-
śnik polski widzi w Panu Prezydencie swego 
opiekuna.
MANJACY ŚWIĘTEGO HUBERTA, s. 135
6 listopada 1933 r., poniedziałek
Obchód św. Huberta w Spale. Dekoracja za-
służonych leśników [pierwsza strona gazety]

Ładują się do wagonu zielone wąsale i broda-
cze z Pańszczyzny i Białowieży. Wczoraj jesz-
cze o rannej rosie hukali w porębę leśną swe 
dyspozycje, dziś opięci, odświętnym mundu-
rem, wrośli jak kępa paproci w sąsiedni prze-
dział.
MANJACY ŚWIĘTEGO HUBERTA, s. 135
6 listopada 1933 r., poniedziałek 
Pod zielonym sztandarem św. Huberta. Świę-
to myśliwskie w Spale
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Ciężka i niewdzięczna jest praca leśnika: sto 
lat żyć musi by oglądać owoce swej pracy, by 
cieszyć się poszumem gałęzi z wyhodowanego 
przez siebie kiełka sosnowego.
MANJACY ŚWIĘTEGO HUBERTA, s. 135
6 listopada 1933 r., poniedziałek 
Pod zielonym sztandarem św. Huberta. Świę-
to myśliwskie w Spale

…wolno polować na następującą zwierzynę  
i ptactwo,  [...] oraz orły.
MANJACY ŚWIĘTEGO HUBERTA, s. 135
2 lutego 1935 r., sobota 
Polowanie w lutym 

Mieszkańcy wsi Zajki (gm. Trzcianne) wy-
patrzywszy w lesie łosia (byka), wpędzili go 
w  bagno, poczem skrępowanego przywlekli 
na noc do chlewa Stefana Zajkowskiego. Na 
drugi dzień wywieźli łosia na łąkę, zarżnęli go  
w krzakach i podzielili się mięsem.
MANJACY ŚWIĘTEGO HUBERTA, s. 135
20 sierpnia 1936 r., czwartek 
Barbarzyńskie kłusownictwo. Łoś złapany  
i zabity przez włościan

Czarne bociany padają w Polsce ofiarą zwycię-
skiego pochodu kultury.
NATURA 1930, s. 157
16 sierpnia 1928 r., czwartek 
Zamierające ptaki – czarne bociany pod opie-
ką państwową
 
…pogryzienie ludzi przez niedźwiedzia [...] 
wielkie zainteresowanie władz leśnych…
NIEDŹWIEDZIE PRZYSŁUGI, s. 166
17 lipca 1938 r., niedziela 
Niedźwiedź w Puszczy Białowieskiej

Kłopot jest z niedźwiedziami sowieckimi.
NIEDŹWIEDZIE PRZYSŁUGI, s. 166
2 sierpnia 1938 r., wtorek 
O niedźwiedziach poczciwych i niedźwie-
dziach złośliwych

…Kiwał się kiwał taki buras, ta jak mu mia-
łam nie dać mleka, albo jagód, tak i wykiwał 
ode mnie całą opałkę…
NIEDŹWIEDZIE PRZYSŁUGI, s. 166
28 października 1938 r., piątek 

Pazury, rogi i kły. Życie dzikich mieszkańców 
puszczy

…smutna historia niedźwiedziej martyrolo-
gii,… Trzeci miś skończył tragicznie. Chłopi 
zatłukli go drągami, gdy szedł do nich, łasząc 
się jak pies… Niedźwiedzie tak się do tego 
przyzwyczaiły, że gdy ktoś nie dał – to bęc go 
łapą w łeb.
NIEDŹWIEDZIE PRZYSŁUGI, s. 166
15 maja 1939 r., poniedziałek 
W Białowieskiej Puszczy. Niedźwiedzie kło-
poty (Reportaż specjalnego wysłannika)

W obławie wezmą udział wszyscy nadleśniczy 
państwowi.
O WILKU MOWA, s. 172
31 grudnia 1928 r., poniedziałek 
Obława na wilki

Huculi na trombitach odegrali pieśń żałobną, 
a pienia wykonał chór pracowników Dyrekcji 
Lasów Państwowych.
ODESZLI, s. 174
24 listopada 1938 r., czwartek 
Komandoria orderu Odrodzenia Polski na 
trumnie tragicznie zmarłego śp. dyr. K. Szu-
berta

…udało się leśniczemu upolować wspaniałego 
orła.
ORZEŁ UPOLOWANY, s. 176
27 stycznia 1936 r., poniedziałek 
Orzeł upolowany pod Lidzbarkiem 

…wiosną zalata.
OSOBLIWOŚCI NATURY, s. 177
31 października 1923 r., środa 
Kaprysy jesieni. Jagody i grzyby świeże na targu

Opactwo otrzymać ma za obraz 2600 ha lasu 
koło Gräfenberga na Śląsku.
OSOBLIWOŚCI NATURY, s. 177
10 kwietnia 1934 r., wtorek 
Za obraz Durera 2.600 ha lasu

W wyniku niebywałego ataku pszczoły pogry-
zły na śmierć 12 kur, 13 kaczek i siedzącego na 
dachu stodoły bociana. Wypadek ten wzbudził 
w okolicy ogromny podziw.
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OSOBLIWOŚCI NATURY, s. 177
29 czerwca 1937 r., wtorek 
Wściekłe pszczoły

Nadleśnictwo prosi o natychmiastowe przysła-
nie siły zbrojnej dla ochrony lasów…
PALI SIĘ!, s. 179
25 maja 1925 r., poniedziałek
Dywersanci palą lasy na Kresach. Banda z 
pod Michalina buntuje włościan przeciw pa-
nom polskim [pierwsza strona gazety]

…usiłował trzymaną w ręku płonącą gałęzią 
podpalić puszczę [Białowieską].
PALI SIĘ!, s. 179
4 grudnia 1926 r., sobota 
Podpalacz puszczy Białowieskiej

…na okrzyk „stój – policja” zdjął z siebie 2 ma-
rynarki dla szybkiego biegu i pozostawił tako-
we na ziemi.
PALI SIĘ!, s. 179
4 grudnia 1926 r., sobota 
Podpalacz puszczy Białowieskiej

Przyczyną wypadku było wypalanie kornika 
przy wysuszonych podczas upałów lasach.
PALI SIĘ!, s. 179
8 czerwca 1927 r., środa
Wielki pożar lasów pod Zakopanem [druga 
strona gazety]

Pożar zniszczył całkowicie młody drzewostan, 
starszy natomiast da się jeszcze zużyć.
PALI SIĘ!, s. 179
22 czerwca 1937 r., wtorek
Wielki pożar lasu pod Bydgoszczą wyrządził 
milionowe straty [pierwsza strona gazety]

…ogień powstał [...] przez [...] komary…
PALI SIĘ!, s. 179
22 lipca 1939 r., sobota
Pożary w Puszczy Białowieskiej

Inżynierowie [leśnicy], którzy nam tutaj udzie-
lali wyjaśnień przemawiali z zapałem niemal 
ekstatycznym, z radością ludzi, którzy wiedzą, że 
to co zdobyli nie może być im już nigdy odebrane.
PARKI NARODOWE, s. 191
1 czerwca 1934 r., piątek 

W białowieskim parku narodowym nieskrę-
powane niczem życie przyrody

Ujęcie bandy «atamana Czorta».
PITAVAL LEŚNY, s. 202
14 maja 1922 r., niedziela 
Ujęcie bandy atamana Czorta

Przewodnikiem ekspedycji po bezdrożach 
puszczy był gajowy z Hajnówki, nazwi-
skiem Czekielewski, któremu bandyci przy 
odwrocie z wyprawy Kleszczewskiej zabrali 
w jasyr całą rodzinę, t.j. matkę, żonę i dwo-
je dzieci.
PITAVAL LEŚNY, s. 202
14 maja 1922 r., niedziela 
Ujęcie bandy atamana Czorta

...w Puszczy [Białowieskiej – przyp. J.K.] gra-
suje kilkadziesiąt szajek bandyckich.
PITAVAL LEŚNY, s. 202
6 września 1924 r., sobota 
W walce z szajkami bandytów w Puszczy Bia-
łowieskiej 

Napastnicy ujęli leśniczego i 9 gajowych, któ-
rych poprzywiązywali do drzew, poczem znę-
cali się nad nimi.
PITAVAL LEŚNY, s. 202
6 maja 1925 r., środa 
Nocny napad w puszczy białowieskiej. Ra-
bunku państwowego urzędu leśnego dokonali 
bandyci białoruscy. Tradycje atamana Czorta 
nie wygasają na Kresach. [pierwsza strona 
gazety]

W r. 1919 zabił podobno ostatniego żubra  
w Puszczy.
PITAVAL LEŚNY, s. 202
14 marca 1927 r., poniedziałek 
Ujęcie króla bandytów białowieskich

Napad na żonę leśniczego
PITAVAL LEŚNY, s. 202
16 czerwca 1928 r., sobota 
Napad na żonę leśniczego

Ujęty został na gorącym uczynku kradzieży 
pieniędzy z kasy muzeum dyrekcji lasów pań-
stwowych w Białowieży 21-letni Józef Pogan-
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ko, praktykant biurowy dyrekcji, syn sekreta-
rza nadleśnictwa Rezerwat.
PITAVAL LEŚNY, s. 202
18 października 1932 r., wtorek 
Systematycznie dokonywał drobnych kra-
dzieży

Prośba młodocianego szpiega została uwzględ-
niona, i karę śmierci zamieniono na dożywot-
nie więzienie.
PITAVAL LEŚNY, s. 202
12 września 1934 r., środa 
Ułaskawiony

Tajemnica leśniczówki. Trup niemieckiego 
żandarma, który chciał shańbić polską dziew-
czynę
PITAVAL LEŚNY, s. 202
11 sierpnia 1935 r., niedziela 
Tajemnica leśniczówki. Trup niemieckiego 
żandarma, który chciał shańbić polską dziew-
czynę [pierwsza strona gazety]

…robotnicy, opuszczając lokal nadleśnictwa 
wołali: precz z Kucharkiem! [nazwisko nadle-
śniczego – przyp. J.K.]
PITAVAL LEŚNY, s. 202
30 sierpnia 1936 r., niedziela 
O znieważenie nadleśniczego

…gdyż okazało się, że dokonał zabójstwa 
przez nieostrożność.
PITAVAL LEŚNY, s. 202
5 czerwca 1937 r., sobota 
Zabójstwo przez nieostrożność

Dęta orkiestra kolejarzy przygrywa czynno-
ści wsiadania do wagonów.
POCIĄGI RADOSNE, s. 222
1 marca 1933 r., środa 
Pociągiem radosnym do Białowieży z narcia-
rzami, brydżystami i tancerzami [druga stro-
na gazety]

Tymczasem Białowieża wybiega naprzeciw 
nas w osobie inżyniera leśnika, p. Romana 
Jasińskiego, dzielnego i ultra-sympatycznego 
aranżera i przewodnika...
POCIĄGI RADOSNE, s. 222
1 marca 1933 r., środa 

Pociągiem radosnym do Białowieży z narcia-
rzami, brydżystami i tancerzami [druga stro-
na gazety]

Przemiłe białowieżanki roznoszą talerze dy-
miącej zupy.
POCIĄGI RADOSNE, s. 222
2 marca 1933 r., czwartek 
Pod Białą wieżą Gedymina. W sercu wieko-
wej kniei [druga strona gazety]

W parku Narodowym, który zwiedzano, udzie- 
lał w interesującej formie drobiazgowych wy-
jaśnień «sympatyczny leśniczy p. Jasiński».
POCIĄGI RADOSNE, s. 222
22 maja 1934 r., wtorek 
Skandaliczna organizacja niedzielnej wy-
cieczki do Białowieży

…leśniczy został na polowaniu napadnięty 
przez zranionego jelenia, który rzucił się na 
niego z szaloną gwałtownością i wypruł mu 
rogami wnętrzności.
POLOWANIA TRAGICZNE, s. 266
4 października 1928 r., czwartek 
Okropna śmierć na rogach jelenia. Krwawa 
zemsta zwierzęcia rannego na polowaniu

Tymczasem zbliżyła się nagonka, na której 
krzyk rozjuszony zwierz rzucił się na jednego 
z  naganiaczy 14-letniego Tadeusza Horodyń-
skiego, syna palacza przy pompach wodociągo-
wych w Dobrostanach i rozdarł mu kłem nogę 
od kolana poprzez całe udo, a następnie prze-
rzucił go przez trzymetrowa sosnę.
POLOWANIA TRAGICZNE, s. 266
3 stycznia 1929 r., czwartek 
Tragiczne polowanie na dziki. Po strzale ko-
biety krwawe spotkanie rozjuszonego zwierza 
z naganką

…leśniczy państwowy Kazimierz Kowalski 
[...] udał się wraz z kilkoma gajowymi do lasu, 
celem odkopania lisiej jamy. Gdy podkop był 
już dostatecznie głęboki, ukrywającego się zaś 
w jamie lisa nie zdołano pochwycić, Kowalski 
wszedł do dołu i położywszy się na ziemi usiło-
wał wystraszyć lisa kijem.
POLOWANIA TRAGICZNE, s. 266
26 lutego 1929 r., wtorek 
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Tragiczna śmierć leśniczego w lisiej jamie 
[druga strona gazety]

HIT!
Na krzyk R. gwałciciel zbiegł, pozostawiwszy 
swoją laskę z monogramem.
PÓŁ LASEM, PÓŁ SERIO, s. 232
26 maja 1920 r., środa 
W lesie

HIT!
Między innymi p. M. uraczono policzkami.
PÓŁ LASEM, PÓŁ SERIO, s. 232
22 kwietnia 1922 r., sobota 
Dział Kronika. Pierwsze policzki w lesie miej-
skim

W ubiegły czwartek w lesie zwierzynieckim 
wybuchła bójka pomiędzy panną Miczkow-
skowską a Anastazją Kudrowską, która odnio-
sła poranienie głowy i straciła 2 zęby.
PÓŁ LASEM, PÓŁ SERIO, s. 232
2 lipca 1922 r., niedziela 
Dział Kronika – Bójka w lesie

…największym niszczycielem lasów jest dzien- 
nikarstwo.
PÓŁ LASEM, PÓŁ SERIO, s. 232
18 maja 1926 r., wtorek 
Lasy pożerane przez gazety. Dziennikarstwo 
niszczycielem puszcz amerykańskich

…został skazany za zadanie bardzo ciężkiego 
uszkodzenia ciała Jegierowi pod wpływem sil-
nego wzruszenia psychicznego…
PÓŁ LASEM, PÓŁ SERIO, s. 232
20 czerwca 1929 r., czwartek 
Jeleń zabił Jegiera

W hotelu Saskim głoduje na znak protestu od 
5 dni Kazimierz Hoszowski, którego zwolniono 
z posady nadleśniczego we Wronkach.
PÓŁ LASEM, PÓŁ SERIO, s. 232
2 kwietnia 1933 r., niedziela 
Gandhi z lasów poznańskich na głodówce  
w Warszawie [pierwsza strona gazety]

Minął się on widocznie z powołaniem, gdyż 
powinien być raczej śpiewakiem operowym, 
niż gajowym.

PÓŁ LASEM, PÓŁ SERIO, s. 232
10 października 1935 r., czwartek 
Gajowy trubadur

Białowieża obchodem Święta Morza dała do-
wód, że mieszkańcy jej należycie doceniają na-
sze żądania morskie i kolonjalne.
PÓŁ LASEM, PÓŁ SERIO, s. 232
4 lipca 1936 r., sobota 
Obchód Święta Morza w Białowieży

Upolowaną zwierzynę ofiarowano bezrobot-
nym w Hajnówce.
POLOWANIA REPREZENTACYJNE, s.  238
18 lutego 1936 r., wtorek 
Z polowania reprezentacyjnego w Białowieży 

Przy czym zdarza się tu wypadek nie często 
notowany w kronikach myśliwskich. Gość nie-
miecki daje dubleta do wilków, a w kilkanaście 
sekund później trzecim celnym strzałem z dru-
giej fuzji, kładzie 3-go wilka.
POLOWANIA REPREZENTACYJNE, s. 238
25 lutego 1937 r., czwartek 
Wyjątkowy sukces gen. Goeringa na łowach 
w Białowieży

Przed odjazdem Regent Horthy udekorował 
złotymi węgierskimi krzyżami szereg pracow-
ników kolejowych, a m. in. zawiadowcę stacji 
Białowieża, zawiadowcę odcinka drogowego, 
kontrolera służby drogowej i kilku innych za 
sprawną i piękną dekorację stacji i trasy.
POLOWANIA REPREZENTACYJNE, s. 238
10 lutego 1938 r., czwartek 
Najlepsze wrażenia z polowania w Białowieży

Puszcza Białowieska roi się od przestępców 
i morderstwa rabunkowe są tu na porządku 
dziennym.
ŚMIERĆ GENERAŁA W PUSZCZY BIAŁO-
WIESKIEJ, s. 273
12 lipca 1923 r., czwartek 
Prawda o śmierci generała Józefa Bałachowi-
cza w kniejach puszczy Białowieskiej (Dokoń-
czenie)

Rośnie w pierwotnym lesie o typie dziewi-
czym…
ŚWIĘTO LASU, s. 287
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4 maja 1934 r., piątek 
Trzy drzewa najpiękniejsze w Polsce

Ceni to wszystko: leśnik, przyrodnik, inteligent, 
lecz nie docenia wartości świata zwierzęcego i 
ptasiego – przeciętny obywatel. Ileż to razy 
zdarza się widzieć, jak na letniskach dzieci na-
szej «inteligencji»…
ŚWIĘTO LASU, s. 287
29 kwietnia 1935 r., poniedziałek 
Szanujemy las – szanujmy też zwierzynę!

Jednym z najciekawszych momentów uroczy-
stości, które trwały cały dzień było sadzenie 
drzewek owocowych (czereśni) w ogrodzie 
jednego z najbiedniejszych obywateli miasta 
(J. Borowskiego, zam. przy Rynku Kilińskie-
go).
ŚWIĘTO LASU, s. 287
30 kwietnia 1935 r., wtorek 
Święto Lasu w Wasilkowie

W dniu tym pragniemy wpoić w całe społe-
czeństwo miłość i poszanowanie wszystkiego, 
co żyje i rośnie, pragniemy wszczepić w naszą 
młodzież ideę ochrony przyrody i uświadomić 
wszystkich, że las – to wielka skarbnica na-
szych bogactw narodowych, źródło zdrowot-
ności kraju i nasza osłona przed wrogiem.
ŚWIĘTO LASU, s. 287
25 kwietnia 1936 r., sobota 
Dzisiaj obchodzimy „Dzień Lasu”

…wyznaczając dla najczyściej utrzymanej za-
grody nagrodę (umywalnię z miednicą i t. p.). 
Rozdanie nagród nastąpi dzisiaj, t. j. w «Dzień 
Lasu».
ŚWIĘTO LASU, s. 287
30 kwietnia 1938 r., sobota 
Propaganda czystości i higieny w Puszczy Kur- 
piowskiej

Dzbanek jagód okupiła życiem
WŁADZA CZYNI NIE TYLKO CUDA, s. 305
7 sierpnia 1937 r., sobota 
Dzbanek jagód okupiła życiem 

…w składach Warszawskiej Spółki Myśliwskiej 
przy ul. Królewskiej nr 35 znaleziono tajny 
skład karabinów maszynowych…

Z BRONIĄ NIE MA ŻARTÓW, s. 308
11 marca 1927 r., piątek 
Tajemniczy skład broni w Warszawskiej Spół-
ce Myśliwskiej [druga strona gazety]

…żona gajowego lasów państwowych, mani-
pulując pistoletem służbowym…
Z BRONIĄ NIE MA ŻARTÓW, s. 308
10 kwietnia 1938 r., niedziela 
Śmiertelny postrzał

Życzący przyjąć udział zechcą zgłosić się…
Z TABLICY OGŁOSZEŃ, s. 309
29 stycznia 1921 r., sobota 
Ogłoszenie: Polowanie

N-ctwo nie odpowiada za dokładną ilość i ja-
kość drewna.
Z TABLICY OGŁOSZEŃ, s. 309
4 września 1922 r., poniedziałek 
Ogłoszenie: Nadleśnictwo Knyszyńskie

…sprzedaż 4 cięć lasu sosnowego
Z TABLICY OGŁOSZEŃ, s. 309
26 września 1924 r., piątek 
Ogłoszenie: Majątek Klucz Zakontkowski 

Państwowy Bank Rolny, Oddział w Wilnie, 
[…] w lokalu Oddziału, ul. Wielka Pohulanka
Z TABLICY OGŁOSZEŃ, s. 309
22 września 1928 r., sobota 
Przetarg leśny

Wczoraj o g. 8 m. 10 rano przybył do biur Dy-
rekcji Naczelnej Lasów Państwowych p. pre-
mier gen. Sławoj Składkowski.
ZARZĄD LASAMI PAŃSTWOWYMI, s. 315
20 maja 1938 r., piątek 
P. premier na inspekcji w Dyrekcji Lasów 
Państwowych [druga strona gazety]

Drzewo polskie […] zostało zdeprecjonowane 
przez korsarski kapitał spekulacyjny.
2 czerwca 1934 r., sobota
ZASŁUŻONA DUMA ADMINISTRACJI LA- 
SÓW PAŃSTWOWYCH, s. 319

Z czasem marka L. Orzeł P. stała się znana  
i pożądana.
2 czerwca 1934 r., sobota
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ZASŁUŻONA DUMA ADMINISTRACJI LA- 
SÓW PAŃSTWOWYCH, s. 319

…wśród wielu toastów, które tegoż dnia  
w miejscowym klubie wzniesiono, najmilszy 
był dyrektorowi Loretowi toast: – Niech żyje 
nam 3 x 9 lat…
2 czerwca 1934 r., sobota
ZASŁUŻONA DUMA ADMINISTRACJI LA- 
SÓW PAŃSTWOWYCH, s. 319

Jeżeli dyrektor Loret, który jest fanatykiem 
pracy…
2 czerwca 1934 r., sobota
ZASŁUŻONA DUMA ADMINISTRACJI LA- 
SÓW PAŃSTWOWYCH, s. 319

Przemówienie swe pprok. zaczyna od określe-
nia sytuacji jaka panuje w puszczy Białowie-
skiej, gdzie każdy sumienny i gorliwy funkcjo-
nariusz państwowy, stróż dobra Rzeczypospoli-
tej Polskiej narażony jest na niebezpieczeństwo.
ZBRODNIA I KARA, s. 321
6 sierpnia 1925 r., czwartek 
Jedna z krwawych tajemnic Białowieży. Roz-
strzygnął ją Sąd Doraźny w Białymstoku. 
Drugi dzień rozprawy 

…zawodowym leśnym defraudantem…
ZBRODNIA I KARA, s. 321
6 sierpnia 1925 r., czwartek 
Jedna z krwawych tajemnic Białowieży. Roz-
strzygnął ją Sąd Doraźny w Białymstoku. 
Drugi dzień rozprawy 

Kat ubrany był w czarne palto i melonik. […] 
Po dokonaniu swych czynności kat rzucił stra-
conemu pod nogi rękawiczki i po kilku minu-
tach zameldował prokuratorowi, że wyrok zo-
stał wykonany.
ZBRODNIA I KARA, s. 321
22 marca 1928 r., czwartek 
Stracenie bandyty Staszkiewicza

…fabryki pantofli drewnianych…
ZIELONE GRĄDY I CZARNE BORY, s. 348
7 grudnia 1919 r., niedziela 
Cudze znać dobrze, – swoje należy
Białowieża i Żubry. Szkice I. Puszcza Biało-
wieska 

Wojna, kłusownicy, a może jeszcze bardziej 
rozwój kultury, przetrzebiły te pracowite i cen-
ne zwierzątka [bobry – przyp. J.K.].
ZWIERZYNA STORY, s. 355
17 marca 1939 r., piątek
„O mój miły bobrze, chowajże się dobrze!”  
Bobry w Polsce – zwierzyną łowną

Im jeleń jest starszy – tem rogi jego mają więcej 
konarów.
ZWIERZYNA STORY, s. 355
12 czerwca 1926 r., sobota 
Rogacz wspaniały

Pociąg […] zabił onegdaj jelenia, który biegnąc 
torem kolejowym zaczepił rogami o wagon.
ZWIERZYNA STORY, s. 355
10 września 1935 r., wtorek 
Pociąg zabił jelenia

Robotnicy walcujący ulice, rzucili się z widła-
mi, a maszynista prowadzący walec drogowy 
dał do niego [do dzika – przyp. J.K.] 4 strzały 
rewolwerowe.
ZWIERZYNA STORY, s. 355
19 października 1936 r., poniedziałek
Dzik na ulicach Częstochowy zabity widłami i 
strzałami rewolwerowymi

Specjalnie sprowadzony cowboy schwytał je 
[żubry – przyp. J.K.] przy pomocy lassa
ŻYWOTY ŻUBRÓW, s. 362
27 lipca 1923 r., wtorek 
Ostatnie żubry z puszczy Białowieskiej

Usłużni i grzeczni leśnicy
ŻYWOTY ŻUBRÓW, s. 362
11 czerwca 1935 r., wtorek 
Zielone Święta w Puszczy. Wizyta u polskich 
żubrów

…Koń [tarpan – przyp. J.K.] wzrostu kota 
można go wziąć na kolana. Zjada z apetytem 
sandwicze.
ŻYWOTY ŻUBRÓW, s. 362
21 maja 1939 r., niedziela 
W Białowieskiej Puszczy Żubry i tarpany (Re-
portaż specjalnego wysłannika)
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¿ 21 lipca 1922 r., piątek 
Dział Kronika
W puszczy Białowieskiej
W puszczy Białowieskiej pracuje specjalna 
Komisja złożona z Przedstawicieli Najwyższej 
Izby Kontroli Państwa i Ministerstwa Sprawie-
dliwości dla zbadania stosunków administra-
cyjnych i gospodarczych puszczy.

¿ 25 czerwca 1924 r., środa 
Skarb Państwa poniósł na dwóch tylko 
transakcjach leśnych w Białowieży 12.500 
funtów szterlingów straty. Apelujemy do 
władz centralnych, aby wdrożyły dochodze-
nie i ukarały winnych.

O nadużyciach uprawianych ze szkodą 
dla Skarbu Państwa w Zarządzie Okręgowym 
Lasów Państwowych w Białowieży, za czasów 
naczelnika Szredersa „Dziennik” pisał pierw-
szy przed paru laty, alarmując władze cen-
tralne.

Ostatecznie Szreders został usunięty, zła 
jednakże nie wykorzeniono radykalnie, sze-
reg spraw zatuszowano, a winowajcy nadużyć 
zacierają sprytnie ślady i nadal pozostają na 
swych stanowiskach.

W kilku kolejnych wzmiankach postaramy 
się oświetlić sprawę eksploatacji w leśnictwach 
Jazowskiem i Wejkowskiem.

W r. 1921 pomiędzy Zarz. Okr. Las. Państw. 
w Białowieży, a kupcem leśnym Abramickim  
z Brzostowscy i jego wspólnikami: Ostryńskim 
ze Słonima i  Grodzińskim z Grodna zawarta 
została umowa na wyrąb budulcu i drzewa 
opałowego w obrębie Wojkowskim (nadle-
śnictwo Wołkowyskie). W myśl tej umowy mo-
gli wyrąbać materjał z posuszu i leżaniny, z tem, 
że na wyrób mieli otrzymać 1/3 materiału wy-
robionego, zaś 2/3 otrzymać miało leśnictwo.

Na tych samych warunkach uzyskał pra-
wo wyrębu w obrębie Lipnik tegoż Nadle-
śnictwa Wołkowyskiego kupiec leśny Nejman 
z Białegostoku.

Eksploatacja została dokonana. W obydwu 
wspomnianych obrębach kupcy wycięli prze-
szło 7000 sztuk najzdrowszego doborowego 
budulca (3  tys. metr. sześć.), a  tymczasem  

posusz stoi nietknięta po dziś dzień, a leżaniny  
w ogóle w obrębach tych prawie nie było.

Po obrobieniu nieprawnem tej olbrzymiej 
ilości budulcu zdrowego, kupcy otrzymali 
w myśl umowy 1/3 mater., a  nieoczekiwanie 
2/3 należne Skarbowi Państwa ci sami kupcy 
otrzymali od leśnictwa pg. taksy tak jak ma-
terjał okrągły nieobrobiony sprzedawany lud-
ności miejscowej z ograniczeniami. Materjału 
obrobionego trzeba dodać nie klasyfikowano, 
wreszcie kupcy owe 2/3 mater. rządowego za-
kupili bez przetargu przyczem materjał obro-
biony (owe 2/3) przyjmował w imieniu leśnic-
twa nie leśniczy, jak należało, tylko nadgajowy 
Siergiej znany policji miejscowej z protokułów 
o łapownictwo, pijaństwo i t.p. (patrz Prot. Nr. 
35 posterunku w Gródku). Asygnacje kupcom 
wystawił p.  leśniczy Kołaczkowski. Podleśni-
czy, Antoni Lesisz wykrył nadużycia kupców  
i zameldował o nich inspektorowi Drausalowi, 
sprawa cała skończyła się jednakże nieznaczną 
grzywną. Dochodzenia nie przeprowadzono.

Straty skarbu z tytułu tych transakcji 
wynoszą wg skromnych obliczeń około 
12.500 funtów szterlingów.

Apelujemy do władz centralnych, aby ze-
chciały wdrożyć dochodzenie, zbadać podle-

Naczelnik J. Szreders
Źródło: Echa Leśne nr 17 1937 r.
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śniczego Lesisza, zamieszkałego w m. Micha-
łowie, wyjaśnić rolę pp. Leśniczego Kołacz-
kowskiego i nadleśniczego Rutkowskiego  
w tej sprawie i ściągnąć od niesumiennych ku- 
pców poniesione przez Skarb Państwa straty.

¿ 3 lipca 1924 r., czwartek 
Do głębin przepastnych puszczy Białowie-
skiej zajrzeć powinna Komisja Sejmowa 
Komisja Sejmowa wielu rzeczy dowiedzieć 
się może od pp. Kołaczkowskiego i Rutkow-
skiego.

Pierwsza nasza wzmianka o nadużyciach 
w puszczy Białowieskiej wywołała zrozu-
miałe poruszenie. W numerze dzisiejszym 
„Dziennika” podamy jeszcze jeden obra-
zek – Leśniczemu wolno sprzedać najwyżej  
5 metrów sześciennych bez przetargu, lud-
ności miejscowej i to wtedy tylko, jeśli jest 
rzeczą ustaloną, że sprzedaż niema charakte-
ru spekulacyjnego. Nadleśnictwo ma prawo 
sprzedaży drzewa na tych samych warunkach 
do ilości 20 metrów.

W artykule o nadużyciach w puszczy  
wspomnieliśmy o pp.: Kołaczkowskim (leśni-
czym) i p. Rutkowskim (nadleśniczym). Otóż 
p. Kołaczkowski wystosował do p. podleśni-
czego Lesisza pismo, które poniżej dokładnie 
bez zmian podajemy:

DO PANA LESISZA w GRÓDKU
Zezwala się p. L Gertychowi wyciąć 

wszystko drzewo w dzielankach tak w Woj-
kach i Lipniku tylko III i IV klasie II i  I zo-
staje i nasienniki t. j. w dzielance No= 3, No= 11  
w Lipniku dzielance No= 12. Po wycięciu tako-
wego drzewa zestawić wykazy budulcu i opału 
i przesłać do leśnictwa. Pan Gertych obowią-
zany jest zrobić oczystkę na wyżej wskazanych 
dzielankach.

 Kołaczkowski
 23/VII 1923 r.
[Dzielanka, oczystka – prawdopodobnie są to 
dawne nazwy: oddziału leśnego i uprzątania 
pozostałości zrębowych – przyp. J.K.].

Jak widać z wyżej przytoczonego odpisu,  
p. Kołaczkowski wbrew prawu niejakiemu 
Gertychowi pozwolił wyrąbać co najdobo-
rowszy materjał we wszystkich dzielankach  
w dwóch obrębach. Aby zachować pozory 

przyzwoitości p. Kołaczkowski, jak nas infor-
mują wystawił na drzewo to szereg asygnat 
na różne nazwiska. Co więcej. Akt odbiorczy 
wyrąbanego drzewa został sporządzony w dn. 
7  września r. 1923. [Akt odbiorczy to ówcze-
sna nazwa dzisiejszego wykazu odbiorczego 
drewna – przyp. J.K.]. 

Akt ten doręczono Nadleśnictwu w dniu 
12 września r. 1923, tymczasem asygnaty wy-
stawione zostały z datą 7 września. Zagad-
ka nieskomplikowana, mianowicie w dniu  
10 września podniesiona została o 50 proc. 
taksa urzędowa na drzewo. Skarb Państwa 
stracił na tej tranzakcji około 300 proc.

Podleśniczy Lesisz zwrócił uwagę na 
tę niezwykle „korzystną tranzakcję”, na-
skutek czego p. Nadleśniczy, Rutkowski, 
anulował dwie trzecie asygnat wydanych 
przez p. Kołaczkowskiego i sam własno-
ręcznie wypisał kilkadziesiąt nowych asy-
gnat, które otrzymał znowu ten sam p. Ger-
tych. Drzewo wycięte w sposób rabunkowy  
p. Gertych sprzedał w Białymstoku i grubo 
zarobił.

¿ 21 czerwca 1929 r., piątek 
Olbrzymie nadużycia w Dyrekcji 
Lasów Państwowych

W Dyrekcji Lasów Państwowych w Biało-
wieży zostały wykryte olbrzymie nadużycia. 
Jako sprawcy są podejrzani wyżsi urzędni-
cy Dyrekcji. W jednem tylko nadleśnictwie 
w Hajnówce Skarb stracił około 100.000 zł. 
Całą akcją wykrycia nadużyć kieruje Prokura-
tor Sądu Okręgowego w Białymstoku p. Zube-
lewicz, który wydelegował na miejsce dwóch 
sędziów śledczych.

¿ 14 sierpnia 1936 r., piątek
Oszukańcza transakcja drzewna

W najbliższym czasie tematem rozpra-
wy Sądu Okręgowego w Białymstoku będzie 
sprawa Salomona Frydmana oraz Witolda 
i Bolesława Zawadzkich współwłaścicieli 
przedsiębiorstwa pod nazwą „Towarzystwo 
dla handlu drzewem Rettel – spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością w Warszawie” 
oskarżonych o to, że w celu osiągnięcia dla 
siebie korzyści majątkowych, narazili Dyrek-
cję Lasów Państwowych w Białowieży przez 
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wprowadzenie jej w błąd na rozporządzenie 
się przez nią mieniem państwowem na szko-
dę skarbu.

Oskarżeni nakłonili Dyrekcję Lasów 
Państw. do zawarcia w dniu 19 grudnia 
1930 roku w Białowieży z wyżej wymie-
nioną firmą „Rettel” umowy kupna-sprze-
daży drzewa wartości ponad 300.000  zł.  
i wydania im tegoż drzewa, zobowiązu-
jąc się w zamian do zabezpieczenia ter-
minowej spłaty należności wekslami oraz 
kaucjami hipotecznemi na sumę ponad 
300.000 zł. zapisanemi na rzecz Dyrekcji 
na hipotekach nieruchomości. Na dowód 
wartości tych nieruchomości przedstawili 
świadomie fałszywe szacunki techniczne, 
sporządzone przez okręgowego inspektora 
budowlanego magistratu Warszawy, inż. 
Konstantego Srokowskiego.

Na nieruchomość „Marki” przedstawi-
li szacunek na sumę 559.173 zł. 74 gr. a na 
„Kawenczyn” 253 118 zł. 10 gr., podczas gdy 
w rzeczywistości nieruchomość „Marki” 
przedstawiała wartość około 7.350 zł., zaś 
„Kawenczyn” około 3.800 zł. 

Wobec nieuregulowania przez nich na-
leżności za drzewo Skarb Państwa poniósł 
stratę w wysokości 287.997 zł. 21 gr.

Oprócz współwłaścicieli przedsiębior-
stwa na ławie oskarżonych zasiądzie rów-
nież Konstanty Srokowski.

¿ 19 października 1936 r., poniedziałek
Sprawcy nadużyć w zakładach drzewnych  
w Hajnówce staną przed Sądem

Niezadługo odbędzie się w Sądzie Okrę-
gowym proces o nadużycia w 1933 r. w Za-
kładach Drzewnych w Hajnówce. Sprawa ta 
wśród mieszkańców Hajnówki i  Białowieży 
budzi od dawna ogromne zainteresowanie.

Urząd Prokuratorski sporządził już akt 
oskarżenia przeciwko: Janowi Wywiołowi, 
Remigiuszowi Ejchlerowi i Michałowi Wedeń-
skiemu i przekazał akta do Sądu Okręgowego. 
Wywioł jest oskarżony o to, że w 1933 r. jako 
sekretarz i kasjer Zakładów Drzewnych Lasów 
Państwowych w Hajnówce w celu osiągnię-
cia dla siebie korzyści majątkowej wykazywał  
w księgach kasowych sumę należności, potrą-
conych pracownikom na rzecz kasy chorych,  

o wiele mniejszą, niż ta, która była rzeczywi-
ście potrącona.

Pozatem nie wpisał do ksiąg kwoty – 1416 
zł. 80 gr. potrąconej pracownikom za przewóz 
ich kolejkami leśnemi.

Ponadto Wywioł jest oskarżony o  przy-
właszczenie sobie 271 zł. 2 gr. potrąconych 
pracownikom za nabyte rowery, dalej 236 zł. 
70 gr. niewypłaconych stacji kolejowej w Haj-
nówce, 336 zł. potrąconych robotnikom na 
rzecz spółdzielni w Hajnówce za pobrane to-
wary. Pozatem oskarżony w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej dla inspektora Ejchlera 
nakłaniał brakarza Słomnickiego do sporzą-
dzenia fikcyjnego świadectwa zarobkowego 
na 300 zł.

Drugi oskarżony Remigiusz Ejchler jest 
pod zarzutem, że we wrześniu 1933 r. jako in-
spektor Lasów Państwowych w Hajnówce nie 
dopełnił obowiązku przeprowadzenia docho-
dzenia w zakładach drzewnych na polecenie 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży  
i że nie sprawdził działu kasowego podległego 
Wywiołowi, przez co uniemożliwił wykrycie 
nadużyć.

Ponadto Ejchler i dalszy podsądny Wedeń-
ski, pierwszy jako prezes a drugi jako skarbnik 
„Samopomocy Urzędników zarządu Okr. La-
sów Państwowych w Białowieży” przywłasz-
czyli sobie własność tej instytucji – 1538 zł. 
Pozatem Eichler nie uregulował należności 
700 zł. w bufecie „Stowarzyszenia”, a Wedeń-
ski 592 zł. 

¿ 17 listopada 1936 r., wtorek
Proces 5 urzędników Zakładów 
Drzewnych w Hajnówce

Przed Sądem Okręgowym na sesji wyjaz-
dowej w Bielsku Podlaskim toczył się w prze-
ciągu 3 dni proces o nadużycia w Zakładach 
Drzewnych Lasów państwowych w Hajnówce.

Na ławie oskarżonych zasiedli urzędnicy: 
Sylwester Majewski, Franciszek Rejman, Ksa-
wery Czarkowski, Artur Bombczyński i Sta-
nisław Kiersnowski, oskarżeni o popełnienie 
szeregu oszustw i nadużyć przy przyjmowaniu 
robotników do pracy w okresie od grudnia 
1933 r. do końca ub. roku.

W świetle aktu oskarżenia sprawa przed-
stawia się następująco:
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Sylwester Majewski będąc urzędnikiem 
wydziału personalnego od większości no-
wych robotników, przyjmowanych do pra-
cy, żądał specjalnego wynagrodzenia. Brał 
nie tylko gotówkę, ale również inne dary, 
np. rogi z upolowanego jelenia, a nawet ko-
nia i sanie. Był oskarżony pozatem o sfał-
szowanie rachunku i przywłaszczenie w ten 
sposób 75 zł.

Urzędnik Fr. Rejman był również pod 
zarzutem przyjmowania łapówek od robot-
ników, przyczem od jednego z nich zażądał 
krowy za udzielenie mu pracy w Zakładach 
Drzewnych.

Podobnie pozostali oskarżeni odpowia-
dali za to, że bez wiedzy i upoważnienia 
kierownika wydziału personalnego, inż. 
Marjana Starkiewicza, uzależniali przyjmo-
wanie robotników do pracy od udzielenia 
im korzyści majątkowych. Jak wynika z aktu 
oskarżenia, wskutek nadużyć popełnionych 
przez wymienionych urzędników, poszko-
dowanych zostało ogółem około 30 osób. 
Oskarżeni do winy nie przyznali się. Sąd 
przesłuchał około 80 świadków oskarżenia  
i obrony. Świadkowie dowodowi potwier-
dzili tylko w części zarzuty aktu oskarżenia.

Po przemówieniach prokuratora p. Bar-
toszewicza i adw. Tillemana, Sąd ogłosił 
wczoraj wyrok, na mocy którego Sylwester 
Majewski skazany został na łączną karę  
1 roku więzienia, Franciszek Rejman i Ksa-
wery Czarkowski każdy na 1  rok i 3 mies 
więzienia. Bombczyński i  Kiersnowski zo-
stali uniewinnieni. Na mocy amnestji Ma-
jewskiemu karę zmniejszono o połowę.  
W stosunku do Rejmana i Czarkowskiego 
Sąd skorzystał z  art. 8 ustawy o amnestji, 
zniżając im kary do 1 roku. Skazani zapo-
wiedzieli apelację.

Skład sądu stanowili: pp: wiceprezes 
Kleszczyński (przew.) oraz sędziowie Giel-
niowski i Kaliszewski (wotanci).

¿ 11 lutego 1937 r., czwartek
Półmilionowa afera kaucyjna 
Lasy Państwowe ofiarą spółki oszustów

[druga strona gazety]
Dyrekcji Lasów Państwowych grozi stra-

ta paruset tysięcy złotych, na którą narazi-

ła ją „pomysłowa” machinacja sprytnych 
przedsiębiorców handlowych.

Swego czasu przedsiębiorcy ci występujący 
pod firmą spółki handlowej „Rettel”, w skład 
której wchodzili: b. okręgowy inspektor bu-
downiczy m. st. Warszawy Z. Srokowski, em. 
[emerytowany – przyp. J.K.] Mjr. Witold Za-
wadzki i brat jego Bol. Zawadzki oraz pośred-
nicy: Salomon Frydman, Marek Chaimowicz 
i Eliasz Prachowski zawarli umowę z D.L.P.  
w sprawie nabycia terenów leśnych w pusz-
czy Białowieskiej wartości ok. 500 tys. zł.

Dyrekcja Lasów miała otrzymywać pie-
niądze w miarę wyrębu, zaś na ubezpiecze-
nie należności zapisano, kaucję na mająt-
ku Marki, który został oszacowany przez 
biegłego Srokowskiego na 200 tys. zł., na 
majątku Kawęczyn oraz gruntach przyle-
głych. Jednakże spółka nie wywiązywała się 
ze swych obowiązków. Wyszło również na 
jaw, że wartość majątków nie wynosi nawet 
20 tys. zł. Dyrekcja Lasów złożyła wówczas 
skargę do urzędu prokuratorskiego. W toku 
śledztwa Prachowski i Chaimowicz zbie-
gli za granicę. Pozostali postawieni zostali  
w stan oskarżenia.

Jak słychać, główni poręczyciele bracia 
Zawadzcy, ofiarowali się ostatnio pokryć 
całkowicie zobowiązania płatnicze w sto-
sunku do Dyrekcji Lasów Państwowych.

¿ 12 stycznia 1938 r., środa
Rabunkowa gospodarka leśna 
wykryta po 7 latach

[druga strona gazety]
Ministerstwo Rolnictwa, przeprowadzając 

badania gospodarki tzw. leśnych spółek pry-
watnych, prowadzących wyrąb lasów, stwier-
dziło, iż spółki te zwłaszcza w województwach 
wschodnich, prowadzą bardzo często gospo-
darkę wysoce rabunkową, wbrew interesom 
publicznym, nie przestrzegają obowiązujących 
przepisów, co do sporządzania planów i pro-
gramów leśnych oraz wyrąbują wielkie obsza-
ry, niezgodnie z planami.

W czasie tych badań ujawniono wielką, 
biorącą swój początek jeszcze w r. 1930 aferę le-
śną, w gminie Szydłowice, pow. Słonimskiego, 
w dwóch majątkach stanowiących takie wła-
śnie spółki leśne: Hawinowicze II – własność 
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Izraela Lichtensteina, Wigdera Rabinowicza 
i Jakuba Milinowskiego oraz w majątku Byteń 
– własność Lejby Astrachana i Izraela Chalewi.

Wskutek dewastacyjnej gospodarki leśnej 
w obydwu tych majątkach nadzór leśny przy 
woj. nowogrodzkim wydał polecenie „za-
mknięcia lasu”, to znaczy zaniechania jakich-
kolwiek wyrębów. Po pewnym jednak czasie 
zakaz ten został przez władze wojewódzkie 
cofnięty i olbrzymie lasy w obydwu mająt-
kach wycięto niemal doszczętnie.

Ministerstwo Rolnictwa wszczęło z tego 
powodu dochodzenie przeciwko nadzorowi 
leśnemu przy woj. nowogródzkim i działają-
cemu z ramienia Min. Rolnictwa na terenie 
województwa inspektorowi leśnemu, celem 
ustalenia, na jakiej podstawie prawnej zo-
stały zmienione początkowe decyzje władz 
leśnych zakazujących wyrębu lasu. W trak-
cie dochodzenia, będącego już na ukończe-
niu, władze stwierdziły, że zniesienie zakazu 
wyrębu lasów w maj. Hawinowicze II i Byteń 
uzyskał u miejscowych władz wojewódzkich 
poseł hr. Emeryk Hutten-Czapski, właściciel 
sąsiednich majątków Rusinów i Synkowi-
ce, na podstawie udzielonego mu w r. 1930  
przez I. Lichtensteina, W. Rabinowicza,  
J. Milinowskiego, L. Astrachana i I. Chalewi 
rejentalnego pełnomocnictwa do występo-
wania w ich imieniu.

Poza kwestią ustalenia winnych cofnię-
cia zakazu wyrębu i wyjaśnienia udziału  
w tym posła Hutten-Czapskiego, odpowiedzi 
wymaga również pytanie – dlaczego cała ta 
sprawa wychodzi na światło dzienne dopiero 
po siedmiu latach?

¿ 24 lutego 1938 r., czwartek
Nadużycia w Dyrekcji Lasów popełnił 
naczelnik biura finansowego wraz z kilku 
urzędnikami

[pierwsza strona gazety]
PAT donosi:
Dyrektor Okręgowej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Warszawie ujawnił w dniu 
18 bm. w biurze finansowym Dyrekcji nad-
użycia pieniężne, sięgające kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. Zawiadomiony niezwłocznie 
prokurator sądu okręgowego w Warszawie 
wszczął dochodzenie, w którego dotych-

czasowym wyniku stwierdzono, iż naduży-
cia były dokonywane wspólnie przez kilku 
urzędników, w ich liczbie przez naczelnika 
biura finansowego Dyrekcji.

W związku z wykrytymi nadużyciami 
aresztowani są: naczelnik biura Antoni Czer-
necki, kasjer Adolf Wróblewski oraz urzęd-
nicy Halina Luszniewiczowa, Maria de Vical 
i Władysław Jakubowski. Za zbiegłym zaś 
urzędnikiem Janem Kamniewem rozesłano 
listy gończe. Bliższe szczegóły, ze względu na 
dobro toczącego się śledztwa muszą być na 
razie utrzymane w tajemnicy.

¿ 27 lutego 1938 r., niedziela
Zbiegły defraudant z Dyrekcji Lasów Państw.

[druga strona gazety]
Policja i władze śledcze poszukują zbie-

głego przed kilku dniami defraudanta 37-let-
niego referenta biura finansowego dyrekcji 
okręgowej lasów państwowych w warszawie, 
Jana Kamniewa.

Zbiegły defraudant Dyrekcji Lasów 
Państwowych Jan Kamniew. Prawe zdjęcie 
to migawka uchwycona przez fotografa 
ulicznego, wykryta przez naszego reportera. 
Lewe – podobizna defraudanta
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W biurze finansowym dyrekcji – jak już do-
nosiliśmy – wykryto ostatnio defraudacje, się-
gające kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Pod zarzutem przywłaszczenia pieniędzy 
aresztowano naczelnika biura finansowego, An-
toniego Czerneckiego, kasjera Adolfa Wróblew-
skiego oraz urzędników: Władysława Jakubow-
skiego, Halinę Luszniewiczową i Marie de Vical.

Kamniew na kilka zaledwie godzin przed 
wykryciem nadużyć, przeczuwając grożące mu 
niebezpieczeństwo, uciekł w niewiadomym kie-
runku.

Jan Kamniew urodził się 30 lipca 1902 roku 
w Kielcach, jako syn Adama i Katarzyny z Cią-
głowskich. Po ukończeniu studiów fachowych, 
uzyskał pracę w lasach państwowych. Począt-
kowo był sekretarzem w jednym z nadleśnictw 
prowincjonalnych, następnie zaś przeniesiono 
go do dyrekcji okręgowej w Warszawie. Miesz-
kał wraz z żoną i 12-letnią córką na Żoliborzu 
przy ul. Kozietulskiego 3. Kamniew jest oty-
łym średniego wzrostu mężczyzną, ciemnym 
blondynem.

¿ 17 lipca 1938 r., niedziela
Wyżsi urzędnicy z Hajnówki oskarżeni 
o krzywoprzysięstwo

Przed białostockim Sądem Okręgowym 
na sesji wyjazdowej w Hajnówce stanęli trzej 
urzędnicy państwowych kolejek leśnych 
oskarżeni o złożenie pod przysięgą fałszy-
wych zeznań. W 1936 roku pracownik kolejek 
leśnych w Hajnówce, p. Michał Kudak wyto-
czył przeciwko Skarbowi Państwa powództwo 
do Sądu Grodzkiego w Białowieży, żądając za-
sądzenia 2083 zł 85 gr. z tytułu wynagrodze-
nia za pracę w godzinach nadliczbowych.

W toku przewodu sądowego w charak-
terze świadków ze strony Skarbu Państwa 
zostali zbadani w dniu 12 listopada 1936 r.  
p. inż. Władysław Ostoja-Sieradzki, zarząd-
ca kolejek leśnych, p. Jan Wyszomirski rewi-
dent wagonowy i p. Aleksander Ignatowicz, 
kierownik warsztatów i parowozowni, którzy 
zeznali, że Kudak miał co drugą sobotę wolną 
od zajęć jako rekompensatę za pracę w godzi-
nach nadliczbowych w pozostałych dniach 
tygodnia.

Opierając się na tych zeznaniach, sąd odda-
lił powództwo p. Kudaka. Orzeczenie to zostało 

zatwierdzone przez Sąd Okręgowy w Białym-
stoku.

Czując się pokrzywdzonym p. Kudak złożył 
skargę do prokuratury, twierdząc, że świadko-
wie Skarbu Państwa złożyli pod przysięgą fał-
szywe zeznania. Zarządzone przez prokuratora 
śledztwo potwierdziło zarzuty p. Kudaka, po-
nieważ ustaliło, że pracował on z reguły w go-
dzinach nadliczbowych, nie mając z tego tytułu 
wynagrodzenia, i że w ciągu całej swej służby 
pracował w każdą sobotę, jak w zwykły dzień.

Przeciwko inż. Ostoi-Sieradzkiemu, Wyszo-
mirskiemu i Ignatowiczowi został sporządzo-
ny akt oskarżenia, wobec czego w dniu 13 bm. 
sprawa ich znalazła się na wokandzie sądowej. 
Sąd sprawę odroczył na inny termin, celem 
umożliwienia oskarżonym przedstawienia no-
wych dowodów w sprawie.

¿ 19 lipca 1938 r., wtorek
Dyrektor firmy „Terebenthen” w Hajnówce 
przed Sądem Okręgowym

Sąd Okręgowy w Białymstoku na sesji wy-
jazdowej w składzie p.p. sędziów Korab-Kar-
powicza, Kaliszewskiego i  Wartolowskiego 
rozpoznawał sprawę dyrektora firmy „Tereben-
then”, p. Ludwika Porowskiego, oskarżonego 
o to, że w celu osiągnięcia dla siebie korzyści 
materialnej, wyłudził od Skarbu Państwa 5.152 
zł. 6 gr. w ten sposób, że deklarując do przewo-
zu państwowymi kolejkami leśnymi materiały 
taryfowo tańsze, lub też deklarując mniejszą 
ilość, przewoził większą.

Czyn oskarżonego był zakwalifikowany jako 
przestępstwo, przewidziane w art. 264 §1 K. K. 
Na rozprawie oskarżenie publiczne popierał  
p. prokurator Ellert. Oskarżonego bronili ad-
wokaci warszawscy: Mieczysław Ettinger i Za-
łsupin. Po zbadaniu przeszło 20 świadków Sąd 
p. Ludwika Porowskiego uniewinnił. Oskarży-
ciel publiczny zapowiedział wniesieniu apelacji.

¿ 1 kwietnia 1939 r., poniedziałek
Za działalność na szkodę Skarbu Państwa 
(nadleśniczy inż. Mironowicz skazany na 5 
lat więzienia)

W latach 1936 i 1937 był nadleśniczym 
lasów państwowych w Puszczy Białowieskiej 
(nadleśnictwo Biała) inż.  Antoni Brunon 
Mironowicz, a pod jego kierownictwem pra-
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cowali m. in. leśniczowie Marian Rzepecki 
i Leon Żabiński, oraz gajowy Józef Pasieka, 
bezpośrednio podległy Rzepeckiemu. W tych 
samych latach częstym klientem w nadleśnic-
twie Biała był kupiec drzewny, Aleksander 
Wiszniewski.

W dniu 4 sierpnia 1937 roku prokurator 
Sądu Okręgowego w Białymstoku został po-
wiadomiony przez Dyrekcję Lasów Państwo-
wych w Białowieży, że na terenie nadleśnictwa 
państwowego Biała popełniono nadużycia 
przy wywozie i  sprzedaży drzewa z lasu. Po-
czątkowo ani osoba przestępcy, ani fakty nad-
użyć nie były dokładnie określone.

Władze prokuratorskie rozpoczęły do-
chodzenie, a następnie śledztwo, które dało 
sensacyjne wyniki. Pierwsze ślady przestęp-
stwa zostały stwierdzone przez nadleśnicze-
go inż.  Józefa Wajsa, kierującego nadleśnic-
twem Starzyna, graniczącym z  obszarem 
leśnym Biała podlegającym inż. Mironowi-
czowi. Leśniczowie ze Starzyny raz po raz 
donosili inż. Wajsowi że w nadleśnictwie 

Biała powtarzają się nadużycia przy sprze-
daży drzewa z lasu. Informacjami tymi inż. 
Wajs pewnego razu podzielił się z inż. Mi-
ronowiczem. Ten jednak nie reagował i nie 
starał się ukrócić nadużyć.

W lipcu 1937 r. nadleśniczy Wajs otrzymał 
poufną wiadomość, że we wsi Kalenkowicze 
wyrabia się klepkę z dębowych szczap użytko-
wych, pochodzących z Puszczy Białowieskiej. 
Inż. Wajs pojechał do Kalenkowicz i do czasu 
wyjaśnienia sprawy zasekwestrował wszyst-
kie znajdujące się tam szczapy użytkowe. 
Następnego dnia do p. Wajsa zwrócił się te-
lefonicznie nadleśniczy Mironowicz, prosząc 
o zwolnienie szczap z pod sekwestru, ponie-
waż zostały one rzekomo legalnie sprzedane. 
Nadleśniczy Wajs nie uwierzył jednak koledze  
i zażądał okazania właściwych asygnacji. Po 
kilku dniach przybył do Wajsa kupiec Alek-
sander Wiszniewski i okazał część asygnacyj, 
twierdząc, ze reszta jest w nadleśnictwie Bia-
ła. Na telefoniczne zapytanie inż. Mironowicz 
potwierdził słowa Wiszniewskiego.
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Inż. Wajs nie dał jednak i tym razem za 
wygraną, lecz skomunikował się telefonicznie 
z Dyrekcją Lasów w Białymstoku, gdzie do-
wiedział się, że nadleśnictwo Biała otrzymało 
zezwolenie na sprzedaż tylko 8 m3 szczap dę-
bowych, podczas gdy pod sekwestrem u inż. 
Wajsa znajdowało się przeszło 30 m3, sprze-
danych przez Mironowicza Wiszniewskie-
mu. Fakt ten oraz poprzednie informacje  
skłoniły Dyrekcję do złożenia zameldowania 
o wszystkim p. prokuratorowi.

Gajowy Józef Pasieka, badany w dochodze-
niu, zeznał, że szczapy wyrabiali w jego gajów-
ce robotnicy, przysłani przez Wiszniewskiego 
na polecenie Mironowicza. Po wyrobieniu 
tych szczap gajowy Pasieka odebrał jedynie  
6 m3 szczap, nie zaś całą wyrobioną ilość, 
na co sporządził dokument na urzędowym 
druku. Z  dokumentu tego leśniczy Rzepec-
ki sporządził wykaz odbiorczy, a  nadleśnic-
two Biała wystawiło asygnację. Resztę szczap 
Wiszniewski wywiózł do Kalenkowicz, gdzie 
je zasekwestrował inż.  Wajs. Za wywiezione 
szczapy Wiszniewski wpłacił Mironowiczo-
wi 1540 zł., z których do kasy wpłynęło tylko 
340 zł., za te oficjalne 6 m., pozostałą kwo-
tę Mironowicz przywłaszczył sobie. Wobec 
tego, że materiał w Kalenkowiczach został 
zasekwestrowany przez nadleśniczego Wajsa, 
Mironowicz, chcąc wykazać się asygnacjami, 
sfałszował je. Ponadto Mironowicz, obawiając 
się urzędowej kontroli, namówił dwóch wie-
śniaków, Bryla i Krzemienia do fałszywych 
zeznań. Kiedy władze sądowo-śledcze wykry-
ły to pierwsze przestępstwo – poczęto sięgać 
głębiej do rozmaitych spraw Mironowicza  
i stwierdzono, że popełnił on znacznie więcej 
nadużyć.

W wyniku śledztwa w stan oskarżenia zo-
stało postawionych 5 osób: leśniczy [powinno 
być: nadleśniczy – przyp. J.K] Mironowicz – 
oskarżony: 1) o przywłaszczenie 5.329 zł. 53 
gr. z sum przeznaczonych na wypłaty robot-
nikom i 2 320 zł. 35 gr. z nielegalnych sprze-
daży drzewa, 2) o sfałszowanie dokumentów 
urzędowych w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowych, 3) o nakłanianie różnych osób do 
składania fałszywych zeznań.

Leśniczy Leon Żabiński został oskarżony  
o to, że w celu przysporzenia korzyści majątko-

wych Mironowiczowi poświadczył niepraw-
dę, co do okoliczności, mających znaczenie 
prawne. Kupiec Wiszniewski został oskarżony 
o  nakłanianie Mironowicza do przestępstw 
i  udzielania mu faktycznej pomocy. Leśniczy 
Marian Rzepecki – o kilkakrotne poświadcze-
nie fałszywych okoliczności. Wreszcie piąty 
oskarżony, gajowy Józef Pasieka – o działal-
ność na szkodę Skarbu Państwa przez wypeł-
nianie nieuczciwych poleceń Mironowicza.

Sprawa ta znalazła się na wokandzie biało-
stockiego Sądu Okręgowego na sesji wyjazdo-
wej w Białowieży i była rozpoznawana w cią-
gu 10 dni przez komplet sędziów w składzie  
pp. Zalewskiego (przewodniczącego), Olec-
kiego i Kolarskiego (wotantów). Oskarżenie 
popierał p. wiceprokurator Ojrzyński, a proto-
kół prowadził p. mgr Wykpisz.

Inż. Mironowicza bronił Mec. Piotr Kow-
nacki z Wilna, leśniczych Żabińskiego i Rze-
peckiego – Mec. Zdrojewski, a Wiszniewskie-
go i Pasiekę – Mec. Jaroma. Podczas przewodu 
sądowego zbadano 107 świadków oskarżenia 
i obrony. 

W wyniku procesu nadleśniczy Mirono-
wicz został skazany łącznym wyrokiem na  
5 lat więzienia z pozbawieniem praw na 5 lat, 
kupiec Wiszniewski – na półtora roku z  po-
zbawieniem praw na 3 lata i zaaresztowaniem 
na sali, leśniczy Rzepecki na rok więzienia  
z zawieszeniem na 2 lata, Żabiński i Pasieka 
zostali uniewinnieni.

BERLIŃSKA 
WYSTAWA ŁOWIECKA
¿ 4 listopada 1937 r., czwartek
Polskie lasy pełne dzikiego zwierza 
313 nagród na berlińskiej wystawie  
łowieckiej

[pierwsza strona gazety]
BERLIN, 3.11.
Premier Goering dokonał dziś otwarcia 

wielkiej międzynarodowej wystawy łowiec-
kiej w Berlinie, na której Polska zdobyła po-
ważny sukces. Komisje, oceniając eksponaty
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jeszcze przed otwarciem wystawy, przyznały 
wczoraj nagrody w poszczególnych działach 
trofeów.

Polska zdobyła 313 nagród, w tym pierw-
szych 79, drugich 95. W dziale wilków Pol-
ska zajęła pierwsze miejsce, w dziale dzików 
10 pierwszych nagród. Polska bierze udział 
również w dziale plastyki na tematy myśliw-
skie, wystawiając około 50 obrazów Juliu-
sza Kossaka, Wierusz-Kowalskiego, Brand-
ta, Gierymskiego, Fałata, Chełmońskiego, 
Weyssenhoffa, a z żyjących Sichulskiego, 
Wojciecha Kossaka i innych.

Ogólną uwagę zwraca nie tylko wyso-
ki poziom artystyczny polskiego malarstwa 
myśliwskiego, ale i głębokie fachowe ujęcie 
tematu. Nagrody w tym dziale nie zostały 
jeszcze przyznane. Wystawa przedstawia się 
imponująco obejmując około 30.000 ekspo-
natów. Sam katalog liczy przeszło 400 stron 
druku.

Oprócz Niemiec w wystawie biorą udział: 
Polska, Anglia, Francja, Włochy, Austria, 
Belgia, Bułgaria, Czechosłowacja, Dania, Es-
tonia, Jugosławia, Holandia, Portugalia, Ru-
munia, Szwecja, Węgry i Egipt.

(O dziale polskim wystawy na s. 2)

¿ 4 listopada 1937 r., czwartek. 
Myśliwskie śniadanie u amb. Lipskiego 
w Berlinie

[druga strona gazety]
BERLIN, 5.11. 
Z okazji otwarcia międzynarodowej wysta-

wy łowieckiej, na której – jak wiadomo – eks-
ponaty polskie zajęły czołowe miejsce, uzysku-
jąc pierwsze nagrody, wydał ambasador Lipski 
śniadanie myśliwskie.

W śniadaniu tym wziął udział podsekre-
tarz stanu w M.S.Z. p. Szembek, który przybył 
do Berlina na otwarcie wystawy oraz premier 
pruski Goering, jako naczelny łowczy Rzeszy, 
ambasador brytyjski, poseł rumuński, prezes 
polskiego komitetu wystawowego wicemini-
ster Raczyński, komisarz pawilonu polskiego 
dyr. Knotte, wiceprezes Polskiego Związku Ło-
wieckiego Bielski, podsekretarz stanu Korner, 
nowy podsekretarz stanu do spraw łowieckich 
Scherping oraz szereg przedstawicieli polskich 
i międzynarodowych kół łowieckich.

¿ 8 listopada 1937 r., poniedziałek
Pobiliśmy cały świat!
Olbrzymi sukces polskiej wystawy 
łowieckiej w Berlinie

BERLIN, w listopadzie
Budynek, w którym mieści się wystawa 

łowiecka w Berlinie, mierzy kilkaset metrów 
długości. Przed frontonem tego wspaniałego  
i potężnego gmachu, na dość wysokim cokole, 
stoi brązowa rzeźba, przedstawiająca nadnatu-
ralnej wielkości jelenia.

Główne, frontowe wejście prowadzi do tzw. 
Ehrenhalle – Sali honorowej, gdzie umiesz-
czono tylko najwspanialsze trofea świata, sta-
nowiąc rekordy międzynarodowe.

Jeleń na tle sztandarów państw, które brały 
udział w Międzynarodowej Wystawie 
Łowieckiej w Berlinie
Źródło: Kalendarz Leśny 1938 r.
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Polskie eksponaty są w tej honorowej Sali 
najliczniejsze. Mamy tam 6 par rosoch łosia, 
które zdobyły I-sze i II-e miejsce w świecie, 
mamy również 3 pary wieńców jelenia, cho-
ciaż rekord światowy należy do słynnego  
i niezwyciężonego od dawna jelenia, zdo-
bytego przez księcia Montenuovo. W roga-
czach sarny też zajmujemy pierwsze miejsce, 
które zdobyły parostki należące do hrabiego 
Mycielskiego. Dziki polskie, jak się okazało, 
również są nie do pobicia. W Sali honorowej 
bezapelacyjnie górują nad innymi ekspona-
tami rekordowe kły, zwane po myśliwsku 
szablami, zajmując trzy pierwsze miejsca  
w świecie. Na ogólną liczbę 10 sztuk szabel 
dziczych znajdujących się w Ehrenhalle – 
Polska wystawiła 6. Wspaniała skóra rysia 
zabitego przez hr. Jarosława Potockiego, roz-
postarta na środku dużego stołu, też przy-
niosła Polsce rekord. Pomimo dużej kon-
kurencji w dziale wilków, rekord światowy 
należy do Polaka p. Sikorskiego.

Ilość nagród, jakie zdobyły w każdym 
bez wyjątku dziale, polskie eksponaty – 
przewyższa znacznie nagrody wszystkich 
innych państw. Oglądając ściany i stoły na-
szego pawilonu, zasłane gęsto ze względu na 
szczupłość miejsca, zbiorami myśliwskimi  
i trofeami na których zawieszono już nagro-
dy przyznane przez jury, odnosi się wrażenie, 
iż… posiadamy więcej nagród niż ekspona-
tów. W tym przesadnym określeniu kryje się 
wszak dużo prawdy, bowiem niektóre trofea 

zdobią po trzy nagrody: specjalna tarcza ho-
norowa, nagroda w dziale międzynarodo-
wym, wreszcie nagroda w dziale krajowych 
trofeów polskich.

Odznaczenia w postaci odpowiednich 
medali złotych, srebrnych i brązowych 
błyszczą gęsto na rogach, różkach, skórach, 
wypchanych ptakach itp.

Jakie zdobyliśmy nagrody?
Łosie: 8 złotych, 5 srebrnych i 10 brą-

zowych – prócz specjalnych tarcz honoro-
wych. Jelenie: 12 złotych, 17 srebrnych i 33 
brązowe. Rogacze: 13 złotych z równocze-
snym odznaczeniem tarczami honorowy-
mi, a srebrnych i brązowych nie zdołaliśmy 
dokładnie przeliczyć, takie mnóstwo nam 
przyznano.  

Dziki: 6 tarcz honorowych, 16 złotych 
medali, 23 srebrne i 59 brązowych.

Niedźwiedzie: zajęliśmy drugie miej-
sce po Rumunii – jednak zdobyliśmy trzy 
pierwsze złote medale. W dziale wilków na 
13 możliwych do uzyskania, zdobyliśmy 10 
złotych, na 10 srebrnych – 9, i na 10 brązo-
wych – 5, zaś na 6 możliwych do zdobycia 
tarcz honorowych, Polska zdobyła pierwszą, 
trzecia, piątą i szóstą. Rysie: na 13 możli-
wych – 11 złotych medali przyznano rysiom 
polskim, na 11 srebrnych – 10, i na 10 brą-
zowych – 1. Przy trzech możliwych tarczach, 
Polska zdobyła dwie pierwsze.

Wobec takich wyników, gdy przypadła 
mi rola oprowadzenia premiera Goeringa po 
naszej polskiej wystawie, jako stwierdzenie 
faktu przyjąłem jego słowa, ze polski dział 
zajmuje pierwsze miejsce na Międzynarodo-
wej Wystawie berlińskiej.

 
¿ 16 listopada 1937 r., wtorek 
Pierwsi wśród wszystkich narodów
BERLIN, w listopadzie

Dział polski na międzynarodowej wysta-
wie łowieckiej w Berlinie, jest wspaniały. Od-
nieśliśmy olbrzymi sukces i zdobyliśmy więcej 
nagród, niż wszystkie inne państwa razem.

Na śniadaniu w ambasadzie polskiej w Ber-
linie, Wielki Łowczy Rzeszy premier Goering 
wyrażał się o dziale polskim z zachwytem. Swe 
przeżycia myśliwskie w Polsce określa on jako 
najmilsze i najciekawsze.

Międzynarodowa Wystawa Łowiecka 
w Berlinie – Sala honorowa
Źródło: Kalendarz Leśny 1938 r.
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A jak wygląda dział polski? 
Przejdźmy się po nim. Na lewo od wejścia 

na ścianie pięknie wykonana, z naklejonymi 
sylwetkami zwierzyny łownej – mapa Pol-
ski. Tuż obok ogromne rosochy dwóch łosi 
kopalnych o rozpiętości i wielkości wień-
ców, jakich dziś nie spotykamy. Pod spodem, 
na wzniesieniu, leżą doskonale zachowane 
czaszki turów – razem z rogami i rohatyną, 
czyli oszczepem, z jakim polowano na naj-
grubszego zwierza dawniej, a z którym polu-
ją jeszcze i dziś śmiałkowie na niedźwiedzia. 
Na rozesłanych skórach wilczych – stara broń 
kapiszonowa.

Dalej prezentuje się widzom rejon połu-
dniowy Polski, a więc Karpaty, dające prze-
śliczne okazy jeleni. Wiszą tu wielkiej ilości 
wieńce jelenie, wszystkie zdobne w nagrody 
i porozdzielane sześcioma skórami najwięk-
szego naszego drapieżcy – niedźwiedzia. 
Wśród tych wszystkich potentatów gór pięk-
nie wypchane łby odyńców, na gałęziach ry-
sie i żbiki, śliczna para gęsi rdzawoszyjnych  
i doskonała kompozycja preparatorska dwóch 
bijących się głuszców.

Drobniejsze skrawki ściany zapełnione 
ślicznemi rożkami sarn-kozłów – pilnowa-
nych bystrymi, pomarańczowego koloru, 
ogromnymi oczami puchacza, siedzącego na 
grubej gałęzi sosnowej. W samym środku – 
między skórami niedźwiedzi wspaniałe po-
piersie dostojnego w swej okazałości jelenia, 
a przy nim cała czaszka ogromnego niedź-
wiedzia.

Rejon środkowej Polski reprezentują naj-
mocniej dwa wielkie i doskonale prowadzo-
ne łowiska: zarząd lasów spalskich i Trzebini 

Stanisława hr. Zamoyskiego. Znów wspaniałe 
okazy wieńców jelenich, gdzieniegdzie wy-
pchane łby razem z ozdobą w postaci wybo-
rowych rogów. Pełno w tym dziale porostków 
sarnich, kłów dziczych, wypchanych cietrze-
wi i dużo pięknych fotografii.

Zwierzynę łowisk zachodniego rejonu 
reprezentują najmocniej jelenie i rogacze. 
Wszakże nie brak tam innej zwierzyny i to 
zwierzyny rzadkiej, jak głuszców, łabędzi,  
a nawet dropi.

Cała szkatuła bezcennych skarbów dzi-
kiej przyrody naszych wschodnich rubie-
ży przedstawia oczom widza prawdziwe 
klejnoty myśliwskich zdobyczy. Więc łosie, 
wypchane łby z rosochami i same rosochy 
tak wielkie i łopatowate, że tęgi mężczyzna 
mógłby w nich wygodnie zasiąść, dalej cała 
kolekcja ślicznych wilków, nadesłana przez 
p. Bolesława Świętoneckiego, kolekcja ilu-
strująca różnorodność barw włosa wilczego, 
poczynając od prawie czarnego i kończąc na 
skórze zupełnie jasnej.

Nad tymi wilkami – dwa portrety foto-
graficzne – przedstawiające Pana Prezydenta 
Rzplitej i Pana Marszałka Śmigłego-Rydza – 
na polowaniu w Białowieży. Po bokach tych 
portretów, u dołu dwa niezwykłe głuszce  
w pozycji tokującej, jeden w opierzeniu zbli-
żonym do głuszycy – kury, drugi prawie 
srebrny, a przecież wiadomo, że normal-
ne upierzenie tego ptaka jest dość ciemne. 
Mnóstwo tu wszędzie skór rysich, wilczych, 
wypchanych łbów łosiowych, głuszców, cie-
trzewi i jarząbków.

Wileńszczyznę reprezentują śliczne par-
dwy białe, w zimowej szacie i zające-bielaki.

Pawilon Polski – Rejon Południowy
Źródło: Kalendarz Leśny 1938 r.

Pawilon Polski – Żubr
Źródło: Kalendarz Leśny 1938 r.
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Na sąsiedniej ścianie starannie przygoto-
wana tablica z fotografiami, przedstawiają-
cymi zwierzęta, których regenerację Polska 
prowadzi. Żubr, bóbr, kozica, świstak i tarpan 
wzbudzają duże zainteresowanie w licznych 
uczonych i przyrodnikach, zwiedzających 
wystawę.

Na środku prawie przez całą długość na-
szej halli – stół. Na pierwszym miejscu na 
wprost wejścia spogląda łagodnie na wcho-
dzących potężny okaz żubra wypchanego  
w całości i stojącego wśród pięknie utrzymy-
wanych i starannie pielęgnowanych natural-
nych wrzosów.

Na stole, w środku, na wąskiej galeryjce, 
wzniesionej ponad poziom – śliczna i jedyna 
kolekcja batalionów, składająca się z 80 sztuk. 
Własność p. Józefa Skrzypka.

Obok wypchanego żubra kilka gablotek  
z bardzo cennymi zbiorami kpt Kobylańskie-
go. Są to znaki polskich klubów myśliwskich, 
blachy straży leśnej i łowieckiej, klamry do pa-
sów, wreszcie nawet guziki liberyjne, do ubrań 
strzelców i gajowych. Podobnej kolekcji nie 
przysłał żaden naród.

Na oddzielnym miejscu, na wielkim, ni-
skim kręgu, w prawo od wejścia, plastyczna 
mapa Białowieskiej Puszczy. Na całej prze-
strzeni puszczańskiej są poustawiane liczne, 

dobrze w drzewie wykonane, żubry, jelenie, 
dziki, rysie, głuszce – jednym słowem ta zwie-
rzyna, która się w Białowieży znajduje.

Dział obrazów i fotografii mieści się w spe-
cjalnej hali. Okazuje się, że i w dziedzinie fo-
tografii artystycznej sprostaliśmy innym naro-
dom, gdyż młody i wielce utalentowany nasz 
amator pan Włodzimierz Puchalski ze Lwowa 
– swoimi pięknymi pod każdym względem 
pracami zdobył dla Polski złoty medal w dziale 
fotografii międzynarodowej. 

 

BUDUJEMY NOWY 
DOM, JESZCZE 
JEDEN NOWY PORT
¿ 22 lipca 1928 r., niedziela 
Bez wielkiego wysiłku kilkanaście tysięcy 
domów i zagród wiejskich powstało dzięki 
racjonalnej państwowej gospodarce leśnej

WARSZAWA, 21.7. 
W podmiejskich okolicach Warszawy, jak 

grzyby po deszczu, wyrastają tuzinami domy 
mieszkalne.
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Dość wyjechać którąś z kolejek wąskotoro-
wych, aby naocznie przekonać się o tem.

Ten sam niezwykle intensywny ruch bu-
dowlany imponująco rzuca się dziś w  oczy 
niemal w każdej wsi, sąsiadującej z  lasami 
państwowemi. Bowiem we wszystkich nad-
leśnictwach państwowych od drugiej połowy 
ubiegłego roku stosowany jest system sprze-
daży drzewa budowlanego na długotermino-
wy kredyt. Wpłynęło to niezwykle dodatnio 
na rozbudowę wsi polskiej. W samej tylko 
warszawskiej dyrekcji leśnej w ciągu pół roku 
7333 mieszkańców nabyło 35 tys. mtr. sześć. 
drzewa budowlanego i 40 tys. mtr. sześć. opa-
łowego na sumę przeszło dwu milj. zł. Rów-
nież w innych dyrekcjach leśnych wre nie-
zwykle intensywna sprzedaż na raty budulca  
i drzewa opałowego. Wedle przybliżonych tyl-
ko obliczeń sprzedaż budulca na raty umoż-
liwi i przyspieszy budowlę kilkunastu tysięcy 
domów i zabudowań wiejskich.

Pomoc Rządu w tym kierunku wydaje 
niezwykłe, jak widać z przytoczonych cyfr, 
wyniki. Właściwie korzystają na tem obie 
strony: Rząd i obywatele. Lasy państwowe 
bowiem, stosując taki system, podnoszą zna-
komicie dochodowość skarbu, zkolei oby-
watele, mając możność nabycia budulca na 
kilkanaście rat, mogą bez większego kapitału 
rozpoczynać budowę.

¿ 11 maja 1935 r., sobota 
Nowa chluba Gdyni 
Nowoczesny port drzewny

Jutro, w niedzielę mamy w Gdyni nowe 
święto: uroczyste otwarcie nowoczesnego 
portu drzewnego i  poświęcenie kamienia 
węgielnego pod budowę wielkiego Osiedla 
Robotniczego.

Od powstania portu gdyńskiego polski 
eksport drzewny ciążyć zaczął do portu ma-
cierzystego, oddalając się od tradycyjnego 
portu drzewnego, jakim przez wiele wieków 
był Gdańsk. Na przeszkodzie jednak temu 
stawał brak w  nowym porcie odpowied-
nich placów składowych o dostosowanych 
do eksportu terenów wodnych, w których 
możnaby było, nie tylko przeładowywać, ale 
magazynować i konserwować wszelkie eks-
portowe gatunki polskiego drewna, zarów-

no w stanie surowym, jak i w przeróbkach, 
które dzięki standaryzacji, stosowanej przez 
Lasy państwowe, zaczęły sobie zdobywać na 
rynkach światowych coraz większe wzięcie.

Utworzona dla eksportu polskiego drew-
na Polska Agencja eksportu drewna („Pa-
ged”) wydzierżawiła wprawdzie obszerne 
place na wybrzeżach „Angielskiem” i „In-
dyjskiem” portu gdyńskiego, nie mogły one 
jednak podołać z każdym rokiem wzrastają-
cym potrzebom. W dodatku przed Gdynią 
otwierać się zaczęły coraz szersze horyzonty 
portu tranzytowego z krajów, posiadających 
drewno na eksport, a nie posiadających wła-
snych portów, zbliżających je do angielskie-
go rynku drzewnego.

Projekt nowoczesnego portu drzewnego 
w Gdyni znalazł należyty posłuch i zrozu-
mienie u władz, zainteresowanych rozwo-
jem Gdyni. Pod port drzewny wyznaczono 
odpowiednie tereny na północnej stronie 
kanału przemysłowego pod Oksywiem. Tu 
niebawem – na wiosnę ubiegłego roku – za-
wrzała gorączkowa budowa.

A pracy był ogrom!
O ogromie jej niech mówią cyfry: wywie-

ziono w morze około 100.000 m. sześć. torfu  
i w zamian nawieziono tyleż piasku; wy-
kopano około 130.000 m. sześć wykopów  
i zbudowano około 150.000 m. sześc. nasy-
pów kolejowych Był to pierwszy etap gigan-
tycznej pracy.

Następnie na terenie, obejmującym 
132.000 m. kwadr. powierzchni przy 
637  metr. długości linji brzegowej przystą-
piono do właściwych robót portowych.

Wybetonowano 210 metrów nabrzeża, 
umożliwiając przy niem ładowanie dwu stat-
ków jednocześnie. Następnie poza wybrze-

BUDUJEMY NOWY DOM, JESZCZE JEDEN NOWY PORT
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żem betonowem wybudowano dwa pomosty 
przeładunkowe, umożliwiające ładowanie 
przy każdym z nich dodatkowo dwu statków.  
W ciągu sezonu nadchodzącego będzie wy-
budowany trzeci pomost.

Dla ułatwienia przeładunku bezpośred-
nio z wagonów na statki morskie zbudowa-
no dla portu drzewnego około 8  klm. linji 
kolejowej ze stacją przetokową oraz 9 klm. 
linji kolejowej z 60-cioma obrotnicami i naj-
różnorodniejszemi urządzeniami, uspraw-
niającemi manipulowanie ruchem wwozo-
wym i przeładunkowym. Równocześnie port 
drzewny zaopatrzony został w odpowiednie 
nowoczesne urządzenia składowe. Obok 
urządzeń przeładunkowych mamy tu pocze-
kalnie dla robotników, magazyny pomoc-
nicze, kantor, szopy, strażnicę – wszystko 
oświetlone elektrycznością z wodociągiem 
z  hydrantami wzdłuż placu do wybierania 
wody dla robotników i statków.

Port ten, działający już od kilku tygodni, 
w dniu 12 maja zostanie otwarty urzędow-
nie wobec przedstawicieli władz. Na uroczy-
stość tę wybierają się do Gdyni ministrowie 
rolnictwa i reform rolnych oraz przemysłu  
i handlu, dyrektor naczelny Lasów państwo-
wych p. Adam Loret oraz przedstawiciele sfer 
przemysłowo-handlowych.

Z uroczystem otwarciem portu drzewne-
go połączone będzie poświęcenie kamienia 
węgielnego pod specjalne Osiedle Robotni-
cze, budowane przez spółkę „Paged” w tro-
sce o rzesze robotnicze, dźwigające na swych 
barkach ciężar przeładunku polskiego drew-
na na wywóz zagranicę. 

 Kaz. Pol.

¿ 6 stycznia 1936 r., poniedziałek 
Domki robotnicze w Hajnówce

Oprócz robotniczych domów czynszo-
wych stanowiących własność Dyrekcji La-
sów Państwowych, powstaje w  Hajnówce 
nowe osiedle robotnicze t.  zw. Hajnówka 
Nr. 3. Dyrekcja lasów przekazała na ten cel 
40 ha ziemi, które dzielą się na działki 1000 
m2. Są to place budowlane na domki robot-
nicze. Placów tych nie oddano do dyspozycji 
samych robotników, gdyż zdaniem wpływo-
wych osób z Tow. Przyjaciół Hajnówki, które 

urządza osiedle, robotnicy mogliby place te 
wykorzystać nienależycie budując na nich 
baraki lub t. p.

Starania więc poszły w tym kierunku, 
aby robotnikowi dać już gotowy domek 
z  placem do użytkowania, obciążony hipo-
tecznie do wysokości kosztów budowy. Dyr. 
L. P. zaofiarowała również kredyt na domy, 
płatny po 12 zł, miesięcznie od chwili roz-
poczęcia użytkowania w ciągu 5  lat. Tow. 
Przyjaciół Hajnówki zaś wszczęło starania  
o kredyt gotówkowy w Tow. Osiedli Robot-
niczych, które udzieliło kredytu w wysokości 
100 tys. zł. za pośrednictwem B.G.K. Jako 
zabezpieczenie kredytu mają być zbudowa-
ne domki, jego spłata ma nastąpić w ciągu 

Fragment kolonii robotniczej

Nadleśniczówka Browsk

Dom strzelca i leśnika w Milkiewiczach 
koło Łowców w budowie
Źródło: Echa Leśne nr 17 1937 r.
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25 lat, oprocentowanie w stosunku rocznym 
wynosi 2 proc.

Przy pomocy wyżej wymienionych fundu-
szów buduje się 2-rodzinne domki, których 
łączne koszta mają wynosić około 4 tys. zł.;  
rodzina robotnicza otrzyma mieszkanie wraz 
z 1000 m2 placu obciążone do 2080 zł (w tem 
80 zł. kosztów za plac, które będą raczej kosz-
tami uregulowania hipoteki). Licząc okres 
czasu, w którym będzie musiał robotnik spła-
cać należne raty (za drzewo 5  lat po 12 zł. 
mies., obciążenie gotówkowe na rzecz B.G.K., 
w ciagu 25  lat, oraz koszta budowy) wynio-
są one najwyżej 20 zł miesięcznie, podczas 
gdy obecnie robotnik za brudny i niechlujnie 
utrzymany barak musiał płacić często znacz-
nie wyższą sumę, sięgającą 30 zł miesięcznie. 
Już w czasie najbliższych miesięcy 50 domków 
dwurodzinnych ma być oddanych do użytko-
wania rodzinom robotniczym.

Jak każda akcja społeczno-gospodarcza, 
tak i ta nie obeszła się bez zarzutów. Dla ści-
słości należy nadmienić, że robotnicy propo-
nowali, aby place były im przyznane zgóry,  
a wszelkie kredyty im udzielane i użytkowane 
pod kontrolą Tow. Przyjaciół Hajnówki.

Zdaniem zaś czynników w tym wypad-
ku decydujących, należy wybudować dom,  
a dopiero następnie razem z placem oddać go 
robotnikowi, który przedtem nawet nie powi-
nien wiedzieć, iż jemu ten dom się dostanie. 
Robotnicy twierdzą może nie bez racji, że do-
mek budowany dla siebie przez robotnika był-
by prawdopodobniej skrupulatniej dopatrzo-
ny przy budowie i co najważniejsze – tańszy.

¿ 11 stycznia 1937 r., poniedziałek
O budowę stacji kolejowej w Czerlonce

Na linji Hajnówka – Białowieża jest przysta-
nek kolejowy Czerlonka, od którego już blisko 
do Parku Narodowego i rezerwatu żubrów. Jak-
kolwiek przystanek ten leży na ważnym szlaku 
turystycznym, budynek stacyjny w Czerlonce 
urąga najskromniejszym wymaganiom este-
tycznym, składa się bowiem z dwóch starych, 
zniszczonych wagonów kolejowych, zdjętych 
z podwozi. Oczywiście tego rodzaju „namiast-
ka” stacji nie może również zapewnić odpo-
wiednich wygód turystom. Wszak Puszczę 
Białowieską zwiedza corocznie kilkadziesiąt 

tysięcy osób. W roku ubiegłym przybyło ko-
leją do Białowieży około 24  000 turystów,  
w tem tysiąc cudzoziemców.

Już choćby tylko ze względu na obcych 
przybyszów należałoby jaknajprędzej wy-
budować w Czerlonce przyzwoity budynek 
stacyjny, przystosowany stylem do lesistego 
otoczenia i urządzeniem do potrzeb ruchu 
turystycznego. Obecnie olbrzymia większość 
zwiedzających Puszczę dojeżdża końmi z Bia-
łowieży do rezerwatu żubrów, tracąc przez to 
sporo czasu i zwiększając koszty wycieczki.  
A przecież przystanek Czerlonka jest tak 
blisko rezerwatu, że gdyby był odpowiednio 
urządzony – stanowiłby najlepsze bezpośred-
nie kolejowe połączenie z siedzibą żubrów.

Puszcza Białowieska, odkąd się stała te-
renem tradycyjnych polowań reprezenta-
cyjnych, jest coraz większą atrakcją dla cu-
dzoziemców. Już dzisiaj przybywa ich coraz 
więcej własnymi samochodami, a ruch ten 
wzmoże się w najbliższym czasie, gdyż Dy-
rekcja Lasów Państwowych w Białowieży 
przystąpi już w tym roku do budowy szosy 
przez puszczę. W tych warunkach prymityw-
na stacyjka w Czerlonce musi być koniecznie 
zastąpiona przez budynek o możliwie euro-
pejskim wyglądzie.

Dyrekcja Lasów Państw. w Białowieży, 
wyczuwając od dawna tę potrzebę, zwróciła 
się do Związku Popierania Turystyki Woj. 
Białostockiego, który wraz z wydziałem ko-
munikacyjnym Urzędu Wojewódzkiego pod-
jął odpowiednie starania w Min. Komuni-
kacji, proponując równocześnie ze względu 
na bliskość rezerwatu nadanie przystankowi 
nazwy: „Czerlonka – Żubry”.

Jak się dowiadujemy, budowa nowej stacji 
w Czerlonce jest bliska urzeczywistnienia.

¿ 8 września 1938 r., czwartek
Polski port drzewny wybudowany będzie  
w Kłajpedzie

[pierwsza strona gazety]
KOWNO, 7.9.
Do Kowna przybędzie wkrótce polska dele-

gacja przemysłu leśnego, w skład której praw-
dopodobnie wejdą przedstawiciele Naczelnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych, „Pagedu” oraz 
kilku poważniejszych firm prywatnych.
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Delegacja zbada możliwości obróbki drze-
wa polskiego w tartakach kłajpedzkich oraz bu-
dowy polskiego portu drzewnego w Kłajpedzie.

¿ 4 grudnia 1938 r., niedziela
Olbrzymi gmach Dyrekcji  
Lasów Państwowych stanie w Białymstoku

Jak wiadomo, od 1 października r. b. na-
stąpiła zmiana terenów leśnych, administro-
wanych przez dyrekcje siedlecką i białowieską. 
Obecnie granice lasów wchodzących w zakres 
administracji Dyrekcji w Białowieży odpowia-
dają niemal dokładnie granicom wojewódz-
twa białostockiego.

Wobec tych zmian Białowieża stała się 
nieodpowiednim terytorialnie miejscem na 
siedzibę Dyrekcji Lasów. Zamierzone jej prze-
niesienie do Białegostoku napotykało jednak 
na trudności z powodu braku odpowiedniego 
gmachu dla pomieszczeń biur.

Obecnie zostało zdecydowane, że Dyrekcja 
w przyszłym sezonie budowlanym rozpocznie 
stawiać własny gmach, który ma być ostatnim 
wyrazem nowoczesnego budownictwa w na-
szym województwie.

Dyrekcja nosi się z zamiarem wykupienia 
od Zarządu Miejskiego jednego z najpiękniej 
położonych placów w pobliżu Zwierzyńca. 

Gmach Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Warszawie przy ul. Wawelskiej, 
wybudowany w latach 30. XX wieku 

Nadleśnictwo państwowe w Puszczy 
Nalibockiej w 1937 roku

Ziemianki robotników leśnych  
na Budach w Puszczy Białowieskiej

Bursa Związku Leśników w Radomiu, 
wybudowana w 1933 roku. Obecnie nosi imię  
Adama Loreta

Zdjęcia i opisy ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Prawdopodobnie pertraktacje będą dotyczyły 
placu przy ul. Podleśnej, na którym obecnie 
mieszczą się ogrody i oranżerie miejskie. W ra-
zie zakupienia tego placu budowa nowego gma-
chu byłaby prowadzona w ten sposób, by ulica 
Podleśna mogła być wyrównana i  łączyła się  
z ulicą Piwną.

¿ 2 marca 1939 r., czwartek
3 okazałe budowle powstaną w tym roku  
w Białymstoku

Białystok w najbliższym sezonie budow-
lanym wzbogaci się o 3 okazałe posesje, które 
będą wybudowane w różnych punktach mia-
sta. [...] Trzeci budynek – to ogromny gmach 
Dyrekcji Lasów Państwowych, która będzie 

przeniesiona do Białegostoku z Białowieży.  
Początkowo istniał projekt budowy tego gma-
chu na placu u zbiegu ulic Św. Jańskiej i Pod-
leśnej, w miejscu, gdzie obecnie znajdują się 
miejskie zakłady ogrodnicze. Projekt ten jed-
nak upadł ze względu na trudności i duże kosz-
ty związane z przeniesieniem w inne miejsce 
zakładów ogrodniczych.

Z tego powodu Dyrekcja Lasów rozpo-
częła pertraktacje o nabycie placu od spad-
kobierców Filipa na rogu ulic Św.  Jańskiej  
i Mickiewicza. Pertraktacje te na razie nie dały 
pozytywnego rezultatu z powodu ceny, jakiej 
żądają właściciele placu. Dyrekcja Lasów nato-
miast skłonna jest zapłacić najwyżej po 22 zł. 
za mtr3 [powinno być za m2 – przyp. J.K.]

Suplement
Gdzie miał stanąć budynek biura Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku?  
Na mapach miasta pokazano lokalizacje planowane przed wojną, na zdjęciach – współczesny 
wygląd tych miejsc.

I – lokalizacja z 1938 roku (tekst w notatce z „4 grudnia 1938 r., niedziela. Olbrzymi gmach Dy-
rekcji Lasów Państwowych stanie w Białymstoku”)
W latach trzydziestych XX wieku w Białymstoku przy ulicy Podleśnej nr 2 znajdowały się tzw. 
plantacje miejskie. Ogrody i oranżerie miejskie – jak napisano w notatce w „Dzienniku Biało-
stockim” – widać na przedwojennym planie miasta z 1937 roku1. W przedwojennym spisie tele-
fonów2 można znaleźć numer telefonu do kierownika: „Plantacyj miejskich kierownik, m., Pod-
leśna 2” z Zarządu Miejskiego Białegostoku. 
Dziś w tym miejscu wznosi się budynek Filharmonii Białostockiej wybudowany w latach sie-
demdziesiątych XX wieku.

II – lokalizacja z 1939 roku (tekst w: notatce z „2 marca 1939 r., czwartek. 3 okazałe budowle 
powstaną w tym roku w Białymstoku”)
Planowano wybudowanie biura Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku na działce nale-
żącej do fabrykanta o nazwisku Filip. Działka znajdowała się u zbiegu ulic Świętojańskiej (daw-
na pisownia: Św. Jańska) i Mickiewicza. Kilkadziesiąt metrów dalej, przy ulicy Świętojańskiej  
(w miejscu, gdzie obecnie mieści się Urząd Skarbowy) przedsiębiorca Filip ze wspólnikiem pa-
nem Zylberblatem mieli fabrykę sukna3. 
Bardzo możliwe, że na pobliskiej działce budowlanej miała stanąć okazała willa – pałacyk fabry-
kanta. Podobna do tej, którą po drugiej stronie ulicy Mickiewicza zbudował sobie inny fabry-
kant Becker. 
W 1939 roku Lasy Państwowe próbowały odkupić od spadkobierców pana Filipa działkę na 
swoją nowoczesną siedzibę. Jednak cena okazała się wygórowana. Dziś na tym miejscu wzno-
si się nowoczesny apartamentowiec. Nie mogło być inaczej – właściciele działki, potomkowie 
przedwojennego fabrykanta, nazwali go: „Willa Filip”.

III – obecna siedziba biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
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Plan Miasta Białegostoku. Podziałka 1:10 000, 1937 r.

I
II

1

I

II

III
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Plan Miasta Białegostoku z 1937 r. Lokalizacja II – działka spadkobierców Filipa

Plan Miasta Białegostoku 1937 r. Lokalizacja I – Plantacje miejskie
I

II

2

3
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Lokalizacja II – róg ulic Świętojańskiej i Mickiewicza. Zabudowa współczesna

Lokalizacja I – róg ulic Świętojańskiej i Podleśnej. Zabudowa współczesna

1 Plan Miasta Białegostoku. Podziałka. 1:10 000, 1937, Zbiory Archiwum Państwowego w Białymstoku.
2 Białystok old telephone book 1938. Spis abonentów sieci telefonicznych dyrekcji okręgu i telegrafów w Warszawie (z wyjątkiem m.st. Warszawy) 
 i polskiej akcyjnej spółki telefonicznej w miastach: Białymstoku i Łodzi z okolicą na 1938 r., Warszawa 1938, Contributed by Tomasz Wisniewski. 
 http://www.zchor.org/bialystok/tel-Z.htm
3  Zbiory Archiwum Państwowego w Białymstoku sygnatura: 4/72/0/14 tytuł i daty: jw. „Fabryka Sukna” w Białymstoku, ul. Św. Jańska 13 – własność 
 Zylberblata i Filipa; 1939–1933 opis: poszyt; stan dobry; mieszana; polski; k. 35; A4; Nr. 29.

Opracowanie własne na podstawie materiałów kartograficznych:
1.  Białystok. Historyczny plan miasta lata 30-te, 1999, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony  
 Środowiska Kulturowego w Białymstoku & ATIKART.
2. Plan Miasta Białegostoku. Podziałka 1:10 000, 1937, Zbiory Archiwum Państwowego  
 w Białymstoku.
3.  Fragment Planu Miasta Białegostoku 1937 r., Zbiory Muzeum Historycznego w Białymstoku.
 Zdjęcia: Jarosław Krawczyk
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¿ 4 stycznia 1922 r., środa
Dział Kronika
Warunki eksploatacji puszczy Białowieskiej

j. (m) Komitet Ekonomiczny Ministrów 
ustalił warunki, na jakich eksploatacja puszczy 
Białowieskiej musi być oddana Konsorcjum 
prywatnemu.

Niewątpliwie sprawą tą zainteresują się za-
graniczne sfery gospodarcze.

¿ 22 stycznia 1922 r., niedziela 
Dział Kronika
m. Sprzedaż puszczy białowieskiej

Jak nam komunikują do Warszawy przy-
było konsorcjum zagraniczne celem pertrak-
towania o sprzedaży puszczy białowieskiej.

W tych dniach wyjedzie specjalna komi-
sja, złożona z przedstawicieli zagranicznych 
przedsiębiorstw i  urzędników ministerstwa 
skarbu celem obejrzenia puszczy na miej-
scu. Do konsorcjum wchodzą przeważnie 
przedstawiciele kapitału angielskiego i fran-
cuskiego.

¿ 12 lutego 1922 r., niedziela 
Dział Kronika
m. Sprzedaż puszczy białowieskiej

Minist. Skarbu opracowało już warunki 
sprzedaży puszczy białowieskiej, wraz z pla-
nami sytuacyjnymi, które w najbliższym cza-
sie udzielone zostaną oferentom. Oferentów 
tych jest przeszło 10. Są to przeważnie przed-
siębiorcy francuscy, angielscy, holenderscy 
i szwedzcy.

¿ 22 czerwca 1922 r., czwartek 
O eksploatację puszczy białowieskiej

W prasie pojawiły się wiadomości o  za-
jęciu stanowiska Rady naczelnej Związków 
drzewnych w Polsce w sprawie wydzierża-
wienia puszczy Białowieskiej. Ponieważ wia-
domości te nie były ścisłe, komunikuje prezy-
dium Rady naczelnej, co następuje:

Na Zjeździe przedstawicieli organiza-
cji drzewnych w Polsce zapadła na wniosek 
kilku Związków jednomyślna uchwała wzy-
wająca prezydium Rady do zakomunikowa-
nia odnośnym władzom, że wydzierżawie-
nie puszczy Białowieskiej jest dla przemysłu 
drzewnego sprawą pierwszorzędnej wagi, że 
dla przemysłu rodzimego nie może być rze-
czą obojętną, na jakich warunkach oddany 
zostanie tak ogromny rezerwuar materiałów 
drzewnych, zwłaszcza o charakterze ekspor-
towym i, że byłoby wreszcie rzeczą pożądaną, 
by rodzimy przemysł mógł także zapewnić 
sobie wpływ na eksploatację Białowieży. Na 
skutek tej uchwały udała się delegacja Rady 
naczelnej do ministra skarbu i ministerium 
rolnictwa i uzyskała zapewnienie, że o ile pol-
ski przemysł drzewny, oparty o dostatecznie 
poważny kapitał, mógłby rządowi w jaknajry-
chlejszym czasie dać gwarancje dopełnienia 
warunków ustanowionych, rząd gotów był-
by wejść z reprezentantami poważnych grup  
w odnośne pertraktacje.

Na tem prezydium Rady naczelnej ograni-
czyło swoją interwencję.

¿ 18 kwietnia 1924 r., piątek 
A więc puszcza Białowieska 
jeszcze nie jest sprzedana – ale będzie
Oficjalny komunikat w tej sprawie

WARSZAWA, 17.IV.
W związku z notatkami, które się pojawiły, 

jakoby rząd już podpisał w dniu wczorajszym 
umowę z firmą angielską w sprawie eksploata-
cji puszczy Białowieskiej, wyjaśnić należy, że 
umowa, dotycząca eksploatacji puszczy Biało-
wieskiej, nie została dotychczas podpisana.

W sprawie eksploatacji puszczy Białowie-
skiej oraz innych terenów leśnych, toczą się 
pertraktacje z poważną grupą angielską, któ-
rej przedstawiciel sir James Kalder, przybył 
przed paru dniami do Warszawy. Pertraktacje 
te mają być w najbliższym czasie ukończone.

*
W dniu wczorajszym p. Janicki minister 

rolnictwa i dóbr państwowych, podejmował  
w swoich apartamentach prywatnych sir Ja-
mesa Kaldera, bawiącego od paru dni w War-
szawie w celu przeprowadzenia z rządem pol-
skim pertraktacyj w sprawach handlowych.
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¿ 19 kwietnia 1924 r., sobota
Eksploatacja puszcz
Umowa ze spółką angielską

WARSZAWA, 18.IV.
W dniu wczorajszym podpisano w Warsza-

wie umowę „drzewną” pomiędzy rządem pol-
skim a angielską spółką do handlu drzewem 
p. f. „Century Trust Limited”. Stronę polską  
w czasie pertraktacyj reprezentował p. mini-
ster rolnictwa – Janicki, zaś spółkę angielską 
– sir James Calder.

Według umowy „Century Trust Limited” 
otrzymał prawo na wyrąb drzewa w prze-
ciągu 10-ciu lat w puszczach Białowieskiej  
i Bukszańskiej oraz w lasach rządowych wo-
jewództwa nowogrodzkiego i białostockiego. 
Ogółem wyrębowi podlega 720  000 metrów 
sześciennych drzewa. Po terminie 10-letnim 
towarzystwo ma prawo jeszcze w  przeciągu 
trzech lat segregować i wywozić nagromadzo-
ny materiał.

Dalej umowa określa, że spółka może wy-
wozić jedynie budulec, zaś za drzewo opałowe 
płacić będzie osobno. „Century Trust Limi-
ted” płaci rządowi za tę eksploatację 21/2 do 
3 miljonów funtów szterlingów, zależnie od 
gatunku wywożonego drzewa. Pierwsza rata 
zapłacona być musi w grudniu b.r. Wreszcie  
w umowie powiedziano, że rząd ma prawo 
kupować część budulca po ustalonych uprzed-
nio cenach. Sam wyrąb odbywać się ma pod 
kontrolą i według wskazówek rządu. Rząd wy-
dzierżawia towarzystwu tartaki i kolejki dojaz-
dowe za osobną dopłatą.

Cały personel spółki, z wyjątkiem stano-
wisk kierowniczych, składać się ma z obywa-
teli polskich.

¿ 4 maja 1924 r., niedziela
Eksploatacja angielska w Białowieży

Wobec udzielenia koncesji wyłącznego 
przywileju na prowadzenie kolejnych wyrę-
bów w lasach puszczy Białowieskiej firmie 
angielskiej, minister rolnictwa i  dóbr pań-
stwowych polecił nadleśnictwu Białowieży nie 
zawierać żadnych umów w leśnictwach, prze-
znaczonych dla eksploatacji angielskiej.

W tych dniach do Białowieży udała się 
specjalna komisja dla przeprowadzenia taksa-
cji wyrębów, podlegających ścięciu.

¿ 24 sierpnia 1924 r., niedziela 
Czy rząd polski Puszczę Białowieską 
zabezpieczył przed zagładą?
Opinja polska z dużym sentymentem 
patrzy na starodawne knieje 
i boi się angielskiej siekiery

[druga strona gazety]
W ostatnich tygodniach pewne organy 

prasy polskiej rozpoczęły gwałtowną kam-
panję w imię dobra Skarbu polskiego, ataku-
jąc rząd za zawarcie umowy o  eksploatację 
puszczy białowieskiej z  angielskim konsor-
cjum reprezentowanym przez niejakiego 
p. Caldera.

Można nie dziwić się niepokojowi, jaki 
ujawnia opinja publiczna, tyle razy stająca 
przed jawnymi skandalami i nadużyciami 
osób prywatnych w dziedzinie spraw pu-
blicznych. Lecz nie należy również w dobrej 
intencji bezkrytycznie przyjmować wszelkich 
pogłosek rozsiewanych na domysł przez mą-
cicieli pracy gospodarczo-twórczej.

Informacje zaczerpnięte ze źródeł kompe-
tentnych nie przedstawiają tego „najazdu An-
glików” na puszczę białowieską w groźnych 
barwach.

Przedewszystkiem – powiedziano nam, 
– rząd nie zawarł umowy zbyt pochopnie – 
skoro od lat kilku Anglicy starali się o prawo 
eksploatacji Puszczy, lecz doczekał momentu, 
kiedy warunki proponowane okazały się ko-
rzystne dla nas.

– Jednym z wielu zarzutów jest ten, iż 
umowa nie jest ogłoszona i opublikowana, 
że otoczona jest „mgłą tajemniczości”. Otóż 
wiedzieć trzeba, że jest to umowa handlowa, 
prawno-prywatna i jako taka nie może być 
jednostronnie ujawniona przez rząd polski ze 
względów właśnie gospodarczo-handlowych, 
ważnych dla obu stron.

Czy pod względem gospodarczym umo-
wa ma być niekorzystna? Opinja publiczna 
powinna wiedzieć, że umowa ta była rozpa-
trywana przez komitet ekonomiczny Rady 
ministrów, a nie pokątnie zszyta w jednem 
ministerjum, oraz że podlega ona Najwyższej 
Izbie Kontroli Państwa, która nieustannie nad 
jej wykonaniem będzie czuwała. Są to gwa-
rancje chyba bardzo poważne. Za gospodarkę 
odpowiedzialny będzie minister rolnictwa.
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– Jeśli chodzi o najbardziej zasadnicze 
rysy czerwcowej umowy, to do eksploatacji 
przeznaczono drzewa użytkowego 72 tysią-
ce mtr. sześć. na lat 10. Tereny podlegające 
wyrębowi i sposób eksploatacji zostały jak-
najszczegółowiej określone w umowie. Ceny 
za drewno będą podlegały rewizji stosow-
nie do konjunktur na rynku światowym. 
Wszelkie postanowienia wywozowe w na-
szem państwie obowiązują eksporterów.

– Mówi się o możliwej dewastacji drze-
wostanu puszczy przez obcych przedsiębior-
ców? Ministerjum rolnictwa ma ustalone 
dokładnie plany gospodarcze i tylko na 
ich zasadzie eksploatacja będzie mogła być 
prowadzona. I znowu bardzo szczegółowe 
przepisy wyznaczają co wolno, a czego nie 
wolno p. Calderowi.

– Dość powiedzieć, że umowa obejmuje 
jakieś 160 stron arkuszowych druku…

– Obawy co do sprowadzenia obcych 
robotników? I tu umowa zastrzega, że użyci 
mogą być przy eksploatacji wyłącznie pol-
scy robotnicy, dopuszcza jedynie wyjątek 
dla kierowniczych sił technicznych, które 
mogą być angażowane z zagranicy.

Eksploratorzy w czynnościach swych 
zależni będą od leśnictwa i nadleśnictwa 
bezpośrednio: w 2-giej instancji od zarządu 
okręgowego lasów państwowych, wreszcie 
od Departamentu leśnictwa w ministerjum 
rolnictwa i dóbr państwowych.

¿ 30 sierpnia 1924 r., sobota
Koncesje drzewne w Polsce
Eksploatować je będzie kapitał angielski 

[druga strona gazety]
„The Manchester Guardian” donosi: Do-

szło do porozumienia co do finansowania 
oraz eksploatacji koncesji drzewnej w Polsce, 
uzyskanych przy silnem międzynarodowem 
współzawodnictwie. W tym celu założone 
zostało towarzystwo z kapitałem 750.000 
funtów, który całkowicie będzie rozebrany. 
T-wo te zostało zarejestrowane p. f. „Century 
European Timber Corporation Ltd.”, i będzie 
jednym z najbardziej poważnych producen-
tów drzewa w świecie. Kapitał T-wa jest po-
dzielony na pół miljona zwyczajnych akcyj 
po 10 szylingów, pozostałe pół miljona fun-

tów reprezentują sobą 8 proc. akcje uprzy-
wilejowane.

¿ 4 czerwca 1925 r., czwartek 
Parlamentarzyści angielscy 
w Wilnie i Białowieży
Wilno uznali za polskie 
Puszcza Białowieska wywarła na nich 
głębokie wrażenie 

W czasie swego pobytu w Wilnie, parla-
mentarzyści angielscy stwierdzili i  dali temu 
publiczny wyraz, że Wilno, jak i okolice jest 
polskie. Anglicy udali się na pogranicze litew-
skie, gdzie wdali się w rozmowę z  litewskim 
strażnikiem. Pokazało się, że i  on jest Pola-
kiem. Z tej racji Anglicy z humorem już zaczę-
li traktować sprawę litewską.

BIAŁOWIEŻA, 2.VI.
Przybyła tu dziś z  Wilna delegacja parla-

mentarzystów angielskich, których powitał 
na dworcu dyrektor białowieskich lasów pań-
stwowych Zaniewski oraz dyrektor generalny 
angielskiego towarzystwa eksploatacji Biało-
wieży major Bolla. Następnie odbyła się wy-
cieczka do puszczy oraz przyjęcie na zamku, 
poczem goście zwiedzili destylarnię drzewa. 
Wycieczka po puszczy wywarła głębokie wra-
żenie na gościach angielskich.

¿ 20 grudnia 1925 r., niedziela 
Lasy polskie interesują Anglików
Prezes brytyjskiego związku przemysłu 
drzewnego u premjera

WARSZAWA, 19.XII
Premjer Skrzyński odbył wczoraj konfe-

rencję z pp. Tumby, prezesem Związku prze-
mysłu drzewnego Anglii.

Przedmiotem konferencji była sprawa 
eksploatacji lasów w powiecie augustowskim,  
o co zabiega konsorcjum angielskie.

¿ 25 grudnia 1925 r., piątek
Puszczę Białowieską widać dobrze  
z Londynu
Nowe konsorcjum angielskie zabiega  
o drzewo polskie

[pierwsza strona gazety]
Swego czasu p. Wł. Grabski jako minister 

skarbu zawarł umowę z konsorcjum angiel-
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skim o eksploatację Puszczy Białowieskiej. Na 
podstawie umowy tej otrzymaliśmy zaliczkę 
miljona funtów szterlingów, dalsze zaś wpłaty 
miały być uskutecznione w miarę eksploatacji.
Nieuregulowana sprawa spławu na Niemnie 
powstrzymała dalszą realizację umowy.

Tymczasem sprawą eksploatacji Puszczy 
zainteresowało się inne konsorcjum angiel-
skie, na którego czele stoi znany finansista  
p. Theniers i w porozumieniu z dawnem kon-
sorcjum, zwróciło się do Rządu polskiego 
o zawarcie nowej umowy.

W tych dniach Komitet Ekonomiczny Mi-
nistrów rozpatrywał tę nową propozycję i od-
niósł się do niej przychylnie.

¿ 22 czerwca 1926 r., wtorek 
Likwidacja przedsiębiorstwa angielskiego, 
eksploatującego Białowieżę
Co mówi o tem „Robotnik” warszawski?

W jednym z ostatnich numerów „Robot-
nika” znajdujemy artykuł, omawiający spra-
wę eksploatacji Białowieży, który przytacza-
my ze względu na to, iż sprawa ta szczególnie 
Białystok obchodzi.

„Przed dwoma z górą laty Rząd polski 
zawarł umowę, oddającą eksploatację całej 
puszczy Białowieskiej przedsiębiorstwu an-
gielskiemu Century i Co Ltd., które w Polsce 
nazwało się Polska S-ka Akc. Century. Spół-
ka założona została z kapitałem 1 miljona 
funt. szterl. z których wpłacono 250 tysięcy. 
Na czele przedsiębiorstwa stanął p. Bell, któ-
ry objął kierownictwo robót w Białowieży.

Zarząd przedsiębiorstwa podzielono na 
dwa departamenty. Zremontowano pałac car-
ski, który zarząd objął w całości z wyjątkiem 
4 salonów zajmowanych osobiście przez cara 
i otoczonych specjalną opieką. Jako szefowie 
poszczególnych działów figurowali dwaj ro-
syjscy książęta i czterech „grafów”. Ponieważ 
buchalterzy Anglicy nie znają języka, tłuma-
czem dla buchalterji jest hr. S. Polak. General-
nym inspektorem pracy został generał Bała-
chowicz, który oddziały robotnicze zorgani-
zował na zasadach wojskowych.

Na remonty, koszty urządzenia i inne kosz-
ty założycielskie wydano niemal cały wpłaco-
ny kapitał i już w ubiegłej kampanii drzew-
nej, trwającej od października do kwietnia  

b. r. wycięto drzewa bardzo mało, a nie wy-
wieziono prawie nic. W urzędowaniu uży-
wano prawie wyłącznie języka rosyjskiego 
i  prowadzono tak skomplikowaną biuro-
krację, że tutejsi kupcy niemal zupełnie 
drzewa nie kupowali. Wedle umowy, za-
wartej z Rządem, S-ka „Century” obowią-
zana jest do wybudowania całego szeregu 
kolejek lasowych i urządzeń technicznych, 
czego nie wykonała i obecnie przystąpiła 
do redukcji. Zredukowany został gen. in-
spektor pracy p. Bałachowicz i cały niemal 
personel robotniczy. Zarząd i  buchalterja 
przygotowują likwidację i  żadne roboty  
w obecnym roku nie są zamierzone.

Nawet ludność, zamieszkała w  osadach, 
położonych wewnątrz puszczy, która zawsze 
zatrudniona była przy wyrębie, wywozie  
i przeróbce drzewa nie ma obecnie pracy.

Zarząd Okręgowy Lasów państwowych  
w Białowieży zajęty jest rozliczeniami z  li-
kwidującą się spółką i przygotowuje plany 
nowego systemu eksploatacji wobec  zupeł-
nego zawodu, jaki przyniosło wydzierżawie-
nie całej puszczy zagranicznemu konsorcjum 
przemysłowemu.

Oczekiwać należy od Rządu wyjaśnienia, 
jaką faktycznie była umowa, zawarta z Ską 
„Century” i co oznacza obecna likwidacja tej 
spółki”.

Uwagi „Robotnika” słuszną obawę wywo-
łać muszą. Tyle już mieliśmy nadużyć w go-
spodarce leśnej Białowieży, że ten nowy eks-
peryment angielski powinien nareszcie zbu-
dzić władze z uśpienia. Kto nie robił interesów 
na Białowieży?

Ilu szkodników plądrowało po prastarej 
puszczy, jeden Bóg raczy wiedzieć. Kiedyż 
położony zostanie temu wszystkiemu kres?

¿ 3 lipca 1926 r., sobota
Ministerjalna wizyta w Białowieży
Min. Raczyński badał gospodarkę  
angielskiej spółki

W dniach 27 i 28 ub. m. zwiedził minister 
rolnictwa Raczyński puszczę Białowieską.

Podczas pobytu na terenie puszczy mi-
nister interesował się specjalnie gospodarką 
angielskiej spółki leśnej, eksploatującej część 
drzewostanów, oraz zakładami przemysło-
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wemi, istniejącemi w  Białowieży, Hajnówce  
i Gródku.

Min. Raczyński zwrócił uwagę na liche wa-
runki mieszkaniowe robotników zatrudnio-
nych przez konsorcjum angielskie.

¿ 5 sierpnia 1926 r., czwartek
Anglicy niszczą Białowieżę
Mamy prawo unieważnić umowę 
o eksploatację najpiękniejszych 
lasów polskich

[druga strona gazety]
Rząd zainteresował się w ostatnich dniach 

działalnością konsorcjum angielskiego, które 
eksploatuje puszczę białowieską.

Stwierdzono, że spółka angielska nie do-
trzymuje zobowiązań umowy. W roku ubie-
głym Anglicy prawie wcale nie przystąpili do 
eksploatacji, nie zabezpieczyli drzewa, które 
wyrąbane – pogniło. Ten stan rzeczy naraża 
skarb państwa na straty, gdyż nie daje spodzie-
wanych zysków i hamuje prawidłową eksplo-
atację drzewostanu. Spółka angielska postępo-
wanie swoje tłomaczy spadkiem cen drzewa 
na rynku światowym. Zdaje się, że wchodzi 
tu w grę inna okoliczność, a mianowicie: słabe 
zasoby finansowe spółki angielskiej.

Zaangażowano wielu urzędników Rosjan  
i Łotyszy, których postępowanie wywołuje 
bezustanne narzekania i skargi ze strony za-
trudnionych tam robotników.

Wobec niedotrzymania umowy przez kon-
sorcjum angielskie rząd nasz jest całkowicie 
upoważniony do rozwiązania tej umowy.

¿ 11 października 1926 r., poniedziałek 
Drzewa z puszczy Białowieskiej padać 
znów będą pod ciosami siekier

Nowa umowa z konsorcjum angielskiem 
zapewnia pracę inżynierom 
i technikom polskim

[druga strona gazety]
W dniach najbliższych podpisana będzie 

przez ministerstwo rolnictwa zmieniona umowa 
z konsorcjum kapitalistów angielskich w sprawie 
eksploatacji puszczy Białowieskiej.

Spółka angielska nie dotrzymała warunków 
uprzednio zawartej umowy i zalegała z płatno-
ścią rat należnych rządowi polskiemu.

Doszło do tego, że władze zabroniły dalszego 
wyrębu puszczy.

Długo prowadzone pertraktacje doprowa-
dziły wreszcie miedzy rządem a  przedsiębior-
stwem angielskiem do  porozumienia, którego 
wynikiem jest właśnie nowa umowa.

Eksploatujący puszczę Anglicy zobowiązali 
się wypełniać ściśle warunki umowy, wpłacić 
raty zaległe i przedstawić gwarancje, że na przy-
szłość dotrzymywać będą zobowiązań wobec 
skarbu państwa.

W składzie administracji przedsiębiorstwa 
zajdą zmiany, których wprowadzenia domagał 
się rząd. Dotyczą one większego uwzględnienia 
żywiołu polskiego w personelu technicznym, 
który obecnie składać się będzie przeważnie 
z  Polaków. Dyrektorem technicznym przedsię-
biorstwa mianowany ma być również inżynier 
– Polak.

¿ 1 listopada 1926 r., poniedziałek
Rugi Polaków w Białowieży 

W dniu 30-go października r.b. delegacja 
pracowników umysłowych i fizycznych w Biało-
wieży interweniowała u p. Wojewody w sprawie 
rugowania z przedsiębiorstw należących do fir-
my „Century” w Białowieży pracowników pol-
skich i przyjmowania na ich miejsce cudzoziem-
ców i azylantów. Sprawę tę wobec ostatnio odno-
wionej z Rządem polskim umowy, przewidującej 
przez firmą dla eksploatacji lasów białowieskich 
„Century” obowiązek zatrudnienia miejscowej 
ludności p. Wojewoda przyrzekł rozpatrzyć.

¿ 21 listopada 1926 r., niedziela
Białowieżę eksploatują Niemcy
Za firmą angielską kryje się Szalit z Berlina

Konsorcjum angielskie, które otrzymało 
koncesję na eksploatację najbogatszych drze-
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wostanów w Polsce – puszczy białowieskiej – 
uruchomiło po długiej przerwie roboty drzew-
ne w państwowych lasach, i wpłaciło skarbowi 
ratę dzierżawną w wysokości 50.000 funtów 
szterlingów.

Okazało się jednak, iż pod przykrywką 
angielskiego kapitału przemycono kapitał 
niemiecki, gdyż sfinansowanie obecnie uru-
chomionych robót eksploatacyjnych wzięła 
na siebie znana niemiecka firma drzewna 
Szalit w Berlinie.

Dalsza rata dzierżawna w wysokości 
100.00 [błąd druk.? – przyp. J.K.] funtów 
szterlingów przypada w czerwcu przyszłego 
roku.

¿ 30 maja 1928 r., środa 
Tam, gdzie na drzewach rosną  
funty szterlingów
Walka o kęs chleba w Puszczy  
Białowieskiej

W kwietniu r. 1924 angielska firma „Cen-
tury” zawarła kontrakt z rządem polskim 
na eksploatację Puszczy Białowieskiej na lat 
kilkanaście. Na wieść o tem zakotłowało się  
w Białowieży i po wsiach okolicznych.

Właściciele domostw gorączkowo wzię-
li do przebudowań dobudówek nawet do 
przekształceń stodół na domy mieszkalne, 
zrywając umowy ze starymi lokatorami, albo 
żądając od nich podwójnej tenaty dzierżaw-
nej, płatnej zgóry za lat kilka. Sklepikarze, 
wędliniarze, piekarze, knajpiarze i inni gał-
ganiarze wnet podnieśli ceny o kilkadziesiąt 
procentów. Produkty wiejskie znikły z rynku 
bez śladu. Słowem wszystko konserwowa-
no, rezerwowano dla przyszłego pracowni-
ka zagranicznej firmy, która jak powszech-
nie mniemano, będzie opłacała wszystkich 
i  wszystko obficie, hojnie i to nie dolarami, 
a ciężkimi funtami. Wkrótce też zaczęli się 
zjeżdżać i schodzić do Białowieży setkami nie 
tylko z  całego kraju, lecz i z zagranicy kan-
dydaci na wyższe i niższe stanowiska, oraz 
przedsiębiorcy z ofertami.

Przedstawiciele firmy, rezydujący w b. car-
skim pałacu, uprzejmie przyjmowali wszelkie 
oferty i podania, każdemu obiecując w naj-
krótszym czasie dać pomyślną odpowiedź. To 
też na ową pomyślną odpowiedź kandydaci 

czekali parę tygodni cierpliwie, parę miesięcy 
niecierpliwie, obozując w parku pod odkry-
tem niebem.

W październiku wreszcie ruszyła eksplo-
atacja. Z liczby oczekujących kandydatów do 
firmy przyjęto zaledwie kilka osób. Obozujący 
w parku ruszyli na dalszą tułaczkę. Ale i ci, któ-
rym los się uśmiechnął, zaczęli na ten uśmiech 
losu spoglądać krytycznie. Wbrew oczekiwa-
niom Białowieżan, firma funtów swoich nie 
pokazywała i nie pokazuje.

Koszty utrzymania w Białowieży w porów-
naniu z rokiem 1924 wzrosły o 100–150 proc. 
zaś stawki zarobkowe w firmie „Century” zale-
dwie o kilkadziesiąt proc. Zwykły robotnik za-
rabia na 4–6 kg. chleba razowego za 8-godzin-
ny dzień pracy, fachowy zaś na 8–12 [godzin 
dziennie – przyp. J.K.] i do 14 kg.

Pracownik umysłowy zarabia to samo, co  
i robotnik fachowy z tą tylko różnicą, że umy-
słowy pracuje 10–12 godzin dziennie i nic nie 
ma za te godziny nadliczbowe, tymczasem jak 
robotnik fizyczny pierwsze 2 godziny nadlicz-
bowe, gdy tymczasem robotnik i każdą następ-
ną godzinę nadliczbową za 2 godz. zwykłe.

W dniu 7 b. m. powstał w firmie częściowy 
strajk robotników na tle ekonomicznem, zaś 
od dn. 21 b. m. zastrajkowały wszystkie od-
działy.  Strajkuje około 5.000 robotników. Żą-
dają 50 proc. podwyżki, zaś firma zgadza się 
na 10 proc. Za robotnikami firmy „Century” 
idą robotnicy innych przedsiębiorstw. Ostat-
nio zastrajkowali robotnicy fabryki „Tereben-
then” w Hajnówce, zaś w dniach najbliższych 
mają zastrajkować również robotnicy fabryki 
hajnowskiej chemicznej.

Angielskie funty zawodzą, a i o polskie 
grosze coraz trudniej.

¿ 20 listopada 1928 r., wtorek 
W obronie Puszczy Białowieskiej

Miedzy ministerstwem rolnictwa a  kon-
sorcjum angielskim, eksploatującym Pusz-
czę Białowieską, toczą się obecnie rokowania 
podjęte z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa 
o przystosowanie planów wyrębów leśnych do 
potrzeb kraju.

Chodzi w szczególności o to, aby towarzy-
stwo angielskie zgodziło się na cięcie słabszych 
terenów, oraz aby pewne odcinki leśne nie były 
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całkowicie wycinane, lecz by pozostawiono 
nienaruszone tereny o pięknym drzewostanie.

Należy spodziewać się, że Ministerstwo 
Rolnictwa przeprowadzi swój program.

¿ 5 marca 1929 r., wtorek 
Sowiety chcą zniszczyć 
konkurencję drzewa polskiego 
na rynkach angielskich

Rząd sowiecki asygnował ostatnio 5  i  pół 
miljonów rubli na przebudowę portu lenin-
gradzkiego i budowę linji kolejowej z miasta 
do portu. Port przystosowany będzie do ma-
sowego eksportu drzewa.

Sowiety chcą ograniczyć wywóz drzewa 
przez Białe Morze ze względu na wielkie kosz-
ty przewozu koleją (do Archangielska) oraz 
trudności żeglugowe (Białe Morze jest tylko 
przez kilka miesięcy niezamarznięte). Eksplo-
atowane ostatnio „źródła leśne” leżą w pobliżu 
Leningradu, co również wpłynie na potanie-
nie eksportu.

Sowiety zamierzają rzucić drzewo na rynek 
angielski po niższej cenie i zniszczyć całkowi-
cie konkurencję drzewa fińskiego i polskiego.

¿ 14 kwietnia 1929 r., niedziela
Zatarg między dyrekcją 
a robotnikami w firmie „Century”

W Hajnówce i Białowieży pow. bielskiego 
w firmie „Polska Spółka Drzewna Century” 
powstał zatarg pomiędzy Dyrekcją a robotni-
kami na tle niewypłacania zarobków.

W celu zlikwidowania zatargu wyjechał do 
wymienionych miejscowości Inspektor Pracy 
32 obwodu.

¿ 12 czerwca 1929 r., środa
Eksploatacja Puszczy Białowieskiej

D. 10 b. m. przybył do Warszawy sir C. He-
adlam, b. wiceminister marynarki angielskiej, 
obecnie zaś członek rady nadzorczej Britisch 
European Timber Trust oraz Century Europe-
an Timber Corporation, które to przedsiębior-
stwa posiadały w Polsce koncesję na eksplo-
atację Puszczy Białowieskiej.

Przyjazd p. Headlama pozostaje w związku 
z wymówieniem przez Ministerstwo Rolnic-
twa firmie angielskiej koncesji, na mocy której 
eksploatowała ona Puszczę Białowieską.

CZAS DO SZKOŁY 
LEŚNEJ
¿ 29 sierpnia 1919 r., piątek 

OGŁOSZENIE
Średnia Szkoła Leśna

przy Wydziale Leśnym C.T.R.  
w Warszawie Plac Trzech Krzyży 8,

podaje do wiadomości, że zapisy na rok 
szkolny 1919/1920 rozpoczęły się  

i trwać będą do 4 września.
Egzaminy wstępne 5 i 6 września,  

początek lekcji 10 września.
Kurs szkoły 3 letni. Przyjmowani są 

kandydaci z przygotowaniem 4 klasowym
na podstawie egzaminu wstępnego, 

z języka polskiego, arytmetyki, 
algebry i geometrii w zakresie 4 klas.

Opłata roczna Mk 300.
Internatu przy szkole niema.

¿ 11 sierpnia 1925 r., wtorek 
Roczny Kurs Handlu drzewem i ziemio-

płodami otwiera we wrześniu dyrekcja Liceum 
Handlowego Izby Przemysłowo-Handlowej  
w Bydgoszczy, Nowy Rynek 8. Kurs dzieli się 
na trzy wydziały: wydział ogólno-handlowy, 
obowiązujący wszystkich słuchaczy, i do wy-
boru wydział handlu drzewem lub wydział 
handlu ziemiopłodami.

Wydział handlu drzewem obejmuje: towa-
roznawstwo drewna i jego produktów; tech-
nikę wyrębu tarcia; składania; konserwowa-
nia; przechowywania; przewozu; miernictwo;  
i kalkulację; technikę handlu drzewem i jego 
organizację; gospodarkę i encyklopedię leśnic-
twa; organizacje zawodowe. Wydział handlu 
ziemiopłodami obejmuje: towaroznawstwo 
ziemiopłodów i ich produktów; technikę zbio-
ru, czyszczenia, przemiału, przechowywania, 
przewozu; technikę handlu ziemiopłodami  
i jego organizację, gospodarkę i encyklopedię 
rolnictwa, organizacje zawodowe.

Słuchaczem zwyczajnym kursu może być 
tylko absolwent gimnazjum, od hospitanta nie 
wymaga się tego cenzusu.
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Otwarcie tego Kursu, mającego za przed-
miot dwie dziedziny handlu najaktualniejsze 
w życiu gospodarczem kraju, musi obudzić 
wielkie zainteresowanie we wszystkich sferach 
handlowych.

¿ 15 stycznia 1932 r., piątek 
Kurs straży leśnej i polowej 
dla inwalidów wojennych 

Urząd Wojewódzki wystosował do Woje-
wódzkiego Zarządu Związków Inwalidów Wo-
jennych pismo, komunikując, że w dniu 1-go 
września 1932 r., w Niepołomicach rozpoczyna 
się roczny kurs straży leśnej i polowej dla inwa-
lidów wojennych. Kandydaci winni kierować 
podania do Urzędu Wojewódzkiego w Krako-
wie za pośrednictwem referatu spraw inwali-
dów wojennych przy Starostwie Powiatowem 
w Białymstoku najpóźniej do dnia 31 maja.

Wychowankowie kursu otrzymywać będą 
bezpłatnie utrzymanie, opiekę lekarską, ubra-
nie i parę butów z prawem naprawy na koszt 
Skarbu.

¿ 10 grudnia 1934 r., poniedziałek
Święto młodych rolników leśników 
i ogrodników
Inauguracja roku szkolnego w S.G.G.W.

W uroczystym nastroju odbyła się wczoraj 
przed południem uroczysta inauguracja roku 
szkolnego w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. W reprezentacyjnej auli umajonej 
zielenią zasiadł senat Szkoły z rektorem prof. 
dr. Marjanem Górskim na czele. Zaroiło się 
od szarych tog profesorów wydziału rolnic-
twa, kraśniały między nimi togi amarantowe 
profesorów – ogrodników, czerniły się stroje 
profesorów leśników.

Po bokach zasiadło grono asystentów, gru-
pa funkcjonariuszów, a dalej w wysokich krę-
gach ław wielki tłum studentów z rodzinami, 
oraz zaproszonych gości.

W zwięzłych, jasnych słowach, w  rzeczo-
wych skrótach opowiedział rektor Górski  
o trudnościach położenia o pracach i osią-
gnięciach szkoły.

– Rok ubiegły – rzekł – był dla życia szkoły 
okresem szczególnie ważnym i  ciężkim, po-
nieważ wśród projektów reorganizacji naucza-
nia rozpatrywana była możliwość skasowania 

niektórych wydziałów na S. G. G. W. Jednak 
obecnie sprawy te ułożyły się tak szczęśliwie, 
że szkoła nie ma już powodu do troski o swoją 
przyszłość i rozwój.

W r. ub. wykończony został gmach szkoły  
i urządzono jej wnętrze. Już w lipcu ukończo-
no roboty terenowe, a  w  październiku – bu-
dowlane. Dokonano je w oparciu o Fundusz 
Pracy oraz z  nadzwyczajnych kredytów bu-
dowlanych, częściowo z opłat studenckich.

W roku sprawozdawczym szkoła miała 17 
katedr zwyczajnych i 10 nadzwyczajnych.

Lukę jakaby mogła powstać w pracy szko-
ły przy tak niewielu katedrach uzupełniły 182 
wykłady zlecone.

O przyjęcie do szkoły ubiegało się 338 
kandydatów, z których przyjęto 271. W  se-
mestrze zimowym roku sprawozdawcze-
go było w Szkole 1349 studentów, w letnim 
– 1250, z tych wyznań niechrześcijańskich 
około 5.5 proc. Dyplomów wydała szkoła 
128, z tego na stopień inżyniera rolniczego 
48, leśnego – 49, ogrodniczego – 31. Pozatem 
wydano 3 dyplomy doktorskie. Budżet Szko-
ły wyniósł 1.349.040 zł.

Skolei zabrał głos prof. dr. Michał Kor-
czewski, który wygłosił wykład inauguracyj-
ny p. t. „Rola mikroelementów w odżywianiu 
roślin”.

I zaraz okazało się, jak z przedmiotu su-
chego i dla laika zdawałoby się niedostępnego, 
uczynić można rzecz pasjonująco ciekawą.

Barwnie i prosto zobrazował prof. Korczew-
ski wysiłki, jakie czyniła nauka nad uchyleniem 
tajemnicy życia rośliny. Opowiedział, jak to 
uczeni doszedłszy do przekonania, że roślinie 
niezbędne jest do odżywiania się 8 zasadni-
czych elementów zamykali ją w odosobnieniu, 
próbując ją niemi żywić. I jak się wówczas oka-
zało, że roślinie potrzebne jest oprócz tych ele-
mentów, cały mikrokosmos innych, wszystko, 
co płynie z powietrza i ziemi, nawet składniki, 
które normalnie są trucizną. Że musi wchłaniać 
i miedź i fluor i nikiel i rtęć i arsen i tytan i dzie-
siątki innych.

Mówca przeniósł słuchaczów w nieuchwyt-
ny okiem świat drobin i zobrazował cudowną 
pracę tajemniczych sił organizmu rośliny, któ-
ra buduje w swem wnętrzu procesy nie do na-
śladowania przez świat zwierzęcy.
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¿ 1 sierpnia 1935 r., czwartek
Warunki przyjęcia na Wydział 
Rolniczo-Leśny Uniwersytetu 
Poznańskiego

Podanie o przyjęcie na studia wnosić nale-
ży w terminie od 16 września do 21 września 
br. Do podania należy dołączyć: 1) życiorys, 
napisany własnoręcznie na specjalnym for-
mularzu z naklejonymi 2 fotografjami form 
8x4 cm. (formularze wydawać będzie bez-
płatnie odźwierny w Coll. Minus), 2) metrykę 
urodzenia w oryginale, 3) świadectwo dojrza-
łości w oryginale, 4) świadectwo, stwierdzają-
ce stosunek do służby wojskowej, o ile kandy-
dat jest w wieku poborowym.

Studja na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uni-
wersytetu Poznańskiego trwają 4 lata, poczem 
studenci po złożeniu wszystkich egzaminów, 
napisaniu pracy dyplomowej i złożeniu koń-
cowego egzaminu, otrzymują tytuł inżyniera.

Wydział posiada folwark pokazowo-do-
świadczalny w Golęcinie, który, znajdując się 
w dogodnym położeniu, tuż przy zakładach 
naukowych, daje słuchaczom możność wglą-
du i pokazu wszelkich czynności gospodar-
czych. Również w pobliżu zakładów mieszczą 
się pola doświadczalne, ferma hodowlana, 
ogrody gospodarcze i inne obiekty pomocni-
cze i doświadczalne zakładów naukowych.

Słuchacze korzystać mogą ze stypendiów 
w myśl ogólnych rozporządzeń Min. Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego.

¿ 4 lutego 1936 r., wtorek 
Wydział leśny Politechniki lwowskiej  
winien być utrzymany

Opinja publiczna zaalarmowana została 
projektem likwidacji wydziału leśnego poli-
techniki lwowskiej.

Prasa podawała już o tem informację, 
a  w tych dniach przyjęta została w tej spra-
wie przez ministra oświaty prof. Świętosław-
skiego specjalna delegacja w składzie: rektora 
politechniki lwowskiej prof. Nadowskiego, 
prezydenta miasta Drojanowskiego i profeso-
rów pp. Romera i Roszkowskiego. Delegacja 
przyjęta została również przez min. Ponia-
towskiego.

Podkreślić należy, że nie idzie tu o  jakieś 
lokalne ambicje Lwowa. Za utrzymaniem wy-

działu leśnego przemawiają ściśle rzeczowe 
względy, który sprowadzają się do następują-
cych punktów:

1). Polska posiada 9 miljonów ha lasów  
i trzy wydziały leśne o poziomie akademickim. 
Zagranicą (Niemcy, Czechosłowacja, Rumun-
ja) przypada jedna uczelnia na dwa miljony ha.  
W Polsce jedna uczelnia na trzy miljony ha.

2). Wydział lwowski jest najtańszy, prawie 
samowystarczalny, bo koszt utrzymania wy-
działu wynosi 105.000 zł., a  opłaty studenckie 
103.000 zł.

3). Hiperprodukcja leśników z  akademic-
kim wykształceniem nie grozi, bo zapotrzebo-
wanie wynosi rocznie około 110 absolwentów, 
których projektowana jedna uczelnia wykształ-
cić nie może. Wedle statystyki dawała dotąd 
każda uczelnia 30–35 absolwentów rocznie. 
Redukcja uczelni nie zmniejszy ilości ewentu-
alnych bezrobotnych, tylko ich przesunie do in-
nych zawodów. Mimo rzekomej hiperprodukcji 
zatrudniają Lasy państwowe szereg niewykwa-
lifikowanych ludzi na odpowiedzialnych stano-
wiskach.

4). Szkoły średnie lub licea (których progra-
mów i rezultatów pracy jeszcze nie znamy), są 
dla leśnictwa nieodpowiednie, bo lasy małe nie 
mogą być zagospodarowane, brak więc małych 
warsztatów pracy.

5). Uczelnia lwowska ma za sobą 60-letnią 
tradycję i najlepsze rezultaty pracy. W latach (od 
1890–1908) opublikowano według bibliografji 
Pomera we Lwowie 69 prac naukowych leśnych, 
a w całej pozostałej Polsce 27 prac. W latach 
1930–1935 wyszło ze Lwowa 99 leśnych prac na-
ukowych, a w reszcie Polski 145 prac.

6). Lwów ma najkorzystniejsze położe-
nie geograficzne, bo grawituje do niego około  
3 miljony ha lasów o wszystkich typach wystę-
pujących w Polsce (lasy mieszane wołyńsko-po-
dolskie, lasy niżowe z przewagą sosny i – szpil-
kowe górskie lasy karpackie), co daje możność 
najlepszego zapoznania studentów z  różnemi 
metodami gospodarki.

7). Zjazd naukowy leśniczy w  Białowieży 
w roku 1935 odbyty przy udziale administracji 
lasów państwowych oświadczył się jednogło-
śnie za koniecznością utrzymania wydziałów 
leśnych zarówno w Warszawie, jak we Lwowie 
i w Poznaniu. Pozatem stwierdzono, że jedna 
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wyższa uczelnia, jaka pozostałaby po zlikwi-
dowaniu lwowskiego i poznańskiego wydziału 
leśnego nie zdoła zaspokoić potrzeb leśnictwa 
polskiego.

8). Redukcja uczelni pogorszy stan lasów, 
ważny ze względu na obronność Państwa  
i niebezpieczeństwa powodzi i  uzależni nas 
pod względem ekonomicznym od Niemców.

9). Za utrzymaniem uczelni lwowskiej 
przemawiają też względy natury politycznej.

¿ 13 lipca 1937 r., wtorek 
Odznaka S.G.G.W. orzeł akademicki

[druga strona gazety]
Ministerstwo spraw wew. udzieliło pozwo-

lenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
na ustanowienie i używanie odznaki w kształ-
cie polskiego orła akademickiego wykonanego 
z oksydowanego srebra, na emaliowanym czer-
wonym tle w srebrnym otoku wieńca z kłosów  
i gałęzi drzew, spiętego monogramem S. G. G. W.

Budynek szkoły leśnej w Zagórzu, w której kształcono przyszłych leśniczych

Szkoła leśna w Zagórzu. Z prawej strony widać krzyż postawiony w 1927 roku ku czci 
poległych leśników
Zdjęcia i opisy ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Orzeł akademicki trzyma w szponach 
skrzyżowane: gałązkę oliwną i palmę aka-
demicką, a w czerwonym tle emaliowanym 
umieszczone są z  błyszczącego srebra trzy 
sześcioramienne gwiazdy odpowiadające 
trzem wydziałom, składającym się na całość 
uczelni.

¿ 17 października 1937 r., niedziela 
W 30-lecie S.G.G.W. promocja 
Pana Prezydenta Rzplitej 
na doktora honoris causa

[pierwsza strona gazety]
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie obchodziła wczoraj uroczyście 
święto 30-lecia swego istnienia.

Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo  
w kościele Św. Piotra i Pawła na Koszykach, 
które odprawił ks. Biskup dr. A. Szlagowski. Na 
nabożeństwie był obecny senat S.G.G.W. oraz 
liczni byli i obecni wychowańcy szkoły.

Po nabożeństwie odbyło się złożenie wień-
ca na grobie Nieznanego Żołnierza, a następ-
nie udała się delegacja do Wawrzyszewa, pod 
Warszawą, gdzie złożyła wieniec na grobie  
ś. p. prof. Michała Oczapowskiego, wielce za-
służonego uczonego i pedagoga, z którego na-
zwiskiem związała się trwale Szkoła Gospodar-
stwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie.

Kulminacyjnym punktem wczorajszych 
uroczystości była wielka akademia jubileuszo-
wa, połączona z  uroczystym aktem promocji 
Pana Prezydenta Rzplitej prof. I. Mościckiego 
na doktora nauk rolniczych h. c.

Pana Prezydenta Rzplitej, niedysponowa-
nego, reprezentował na akademii p. minister 
oświaty prof. W. Świętosławski

¿ 27 kwietnia 1938 r., środa 
Wyrok na studentów okradających  
laboratorium S.G.G.W.

Sąd okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok 
skazujący dwu studentów oskarżonych o sys-
tematyczne okradanie laboratoriów Szkoły 
Gł. Gospodarstwa Wiejskiego, a mianowicie 
Jana Sampławskiego i Samuela Jabłońskie-
go po 2 lata więzienia, podżegacza Tadeusza 
Kempę na 3 lata więzienia, pośredniaków 
Tad. Bacgueta, Samuela Kona i Irenę Czajkę 
po 6 miesięcy więzienia.

CZAS ŚWIĄT
¿ 18 grudnia 1932 r., niedziela 
Stołeczne migawki sądowe
Przy choinkach
Sztuka nabywania drzewek – felieton

Wśród lasu choinek krzątał się ich wła-
ściciel p. Hilary Kostka i władczym głosem 
rzucał rozkazy swym podwładnym.

– Szmaja, ten krzak trzeba poprawić, 
krzywy jak nagła krew. Franek małe sztucz-
ki na front!

W tym momencie podszedł do niego 
jakiś przyzwoicie ubrany klient i zagadnął:

– Może mi pan dobierze choinkę.
– Służę, panu szanownemu „do sufitu”, 

czyli też ze średniaków ma być, a może 
mały pętak za 3 złote na stół.

– No, nie, chciałbym taką sporą!
– Już się robi. Może ta – krzak jak pan-

na, zaraz go się obrychtuje i dorobiem pod-
stawkie.

– Taka jakaś rzadka.
– Jak to rzadka panie szanowny? Choinka 

musi mieć swoją reprezentacje i luz, żeby moż-
na było bombków, srebra, złota, a takżesamo 
zimnego ognia nawieszać do cholery i trochę.

Weźmie szanowny pan krzak nabity jak 
beczka, co to z tego będzie. Wilja się zaczyna, 
choinkę trza ubierać, a tu nie wiadomo jak – 
nima co gdzie powiesić. Dzieciaki w krzyk.

Kto winien – tata. I co pana czeka?
Szanowna małżonka weźmie szanownego 

pana za mordę, zacznie kołować po pokojach 
i razem z krzakiem na zbity łeb z zamieszka-
łego lokalu wyrzuci, przed samem opłatkiem 
na frontowej klatce schodowej zamieszanie 
publicznego spokoju uskuteczniając.

Jeszcze od podgazowanych sąsiadów swo-
iem porządkiem może pan szanowny też po 
krzyżu oberwać z powodu znieważenia dnia 
świątecznego.

A przy rzadkiem krzaku tego wszystkiego 
nie będzie!

– Ale co mi pan za historyjki opowiada, tak 
choinka prócz wszystkiego jest zupełnie żółta.

– Jak to żółta? Wczoraj dopiero z lasu 
przywieziona, ale chojak musi mieć swój ko-
lor. Zielony jest szczypiorek, ale ja warzywem 
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handlujący nie jestem, to szanowny pan dosta-
nie troszkie dalej w hali. A może to drzewo?

– Nie, gałązki za słabe.
– A może pan szanowny, nie choinkie tylko 

Herkulesa potrzebuje do cyrku. Garkowienkie 
pan tu przyszedł szukać! To są za słabe ga-
łązki? Flachę wódki stawiam, że sam się pan 
możesz za anioła na tem krzaku powiesić i też 
wytrzyma!

– Cóż za chamstwo! Gbur! Idiota!
– Franek odstaw gościa od krzaków, bo 

mnie zdenerwuje i dam mu takie trafne, że 
całe święta w łóżku przeleży! Łachudra, czasu 
kupca i przemysłowca nie szanująca!

Na dany znak zausznik pana Kostki 
p. Franciszek Sieczkowski chciał wyprowadzić 
grymaśnego klienta ze sztucznego lasu, ale na-
trafił na opór i odgrażanie się sądem.

Wobec czego pryncypał zmuszony był dać 
gościowi owe przyobiecane „trafne” w posta-
ci przepisowej fangi w nos.

Spisano protokół. Sprawa wlokła się bli-
sko 12 miesięcy i dopiero dziś w  rocznicę 
ujrzała światło dzienne. Ponieważ wyszło na 
jaw, że handel na mrozie wymaga podtrzy-
mywania sił przy pomocy czterdziestopię-
ciostopniowego alkoholu, poczytano to panu 
Kostce za okoliczność łagodzącą i wyrok wy-
niósł tylko 1 miesiąc aresztu. Pochłania go 
zresztą amnestia.

Stąd morał na czasie, że nie należy się 
upierać, aby choinka była taka znów zielona, 
gęsta i silna!

 Wiech

[Felieton powtórzono w piątek 28.12.1934 r. 
Ukazał się wtedy pod tytułem „Boże drzewko” 
– przyp. J.K.].

¿ 27 grudnia 1933 r., środa
Słaby ruch przy choinkach

Jak można było zaobserwować – w roku 
bieżącym dowóz choinek był niemniejszy, niż 
w latach poprzednich. Pomimo stosunkowo 
niskich cen – frekwencja kupujących była 
bardzo mała. Zawiedli się również bezro-
botni, którzy kręcili się na placach, rynkach 
i ulicach koło miejsc sprzedaży drzewek, spo-
dziewając się, iż odnosząc drzewka do domu, 
zarobią coś niecoś. Większość bowiem ku-
pujących sama odnosiła nabyte drzewka do 

domu i tylko w nielicznych przypadkach po-
sługiwano się tragarzami. W dodatku wyna-
grodzenie za odnoszenie drzewek było bar-
dzo niskie.

¿ 7 grudnia 1935 r., sobota 
Boże Narodzenie bez choinek

RZYM, 6.12. 
Sekretariat partii faszystowskiej wydał za-

rządzenie, aby na nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia nie wycinano choinek.

Jako motyw tego zakazu podano – nie-
odzowność ochrony drzewostanu, a także i to, 
że choinka wigilijna jest obyczajem obcym,  
a nie narodowym – włoskim.

¿ 19 grudnia 1937 r., niedziela 
Choinka 

Choinka, która ma nam umilić święta 
Bożego Narodzenia, powinna być wstawiona 
do ciepłego pokoju najwcześniej w przedwie-
czór Gwiazdki. Aby jaknajdłużej zachowała 
swą świeżość, należy u dołu cięcie powtórzyć,  
a drzewko na co najmniej jeden dzień ustawić 
w chłodnym miejscu (na balkonie) w wiadrze 
z wodą, do której dodano dwie łyżki stołowe 
gliceryny. Gdy pień drzewka nassał wilgoci, 
macza się nacięty koniec w  stearynie dla za-
mknięcia porów.

Drzewko należy zaimpregnować rozpyla-
jąc odczyn z jednej części chlorku amonowe-
go i dziewięć części wody. Wilgotne drzewko 
można posypać sproszkowanym azbestem lub 
brokatem, przez co uzyskuje się ładną imitację 
śniegu. Do ozdoby drzewka należy użyć tylko 
waty specjalnie impregnowanej.

Świeczki wystarczy zanurzyć końcem  
w gorącej wodzie, a będzie je można bez trudu 
włożyć do każdego lichtarzyka.

Za każdą choinką należy ustawić wiaderko 
z wodą. Choinkę należy ustawić w najchłod-
niejszym pokoju. Racjonalnie pielęgnowana 
choinka powinna dotrwać do Trzech Króli  
w pełnej krasie.

 M. s. s. 

¿ 27 grudnia 1937 r., poniedziałek 
Walery Wątróbka ma głos – Choinka

Święta, święta i po świętach. Natyrał się 
tylko człowiek jak nieboskie stworzenie, nawet 
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dobrego słowa za to nie usłyszał, spokoju ani 
za grosz nie użył.

W ogóle zapędziła mnie Gienia do ubiera-
nia choinki.

Ano jak ubierać to ubierać.
Elegancko pozawieszałem wszystkie bomb- 

ki, anielskie włosie i złocone orzechy na gałąz-
kach i ma się rozumieć zgłaszam się do żony 
po kielicha w charakterze nagrody i na zachętę 
do dalszej pracy.

– Zaraz – mówi Gienia – tylko zobaczę ja-
kieś się wywiązał.

Idzie ma się rozumieć do pokoju i od razu 
na progu niezadowolnione mine robi na to 
konto, że anioła na szpicu nie ma.

Faktycznie, co do ubioru choinek jestem 
niefachowiec i powiesiłem anioła na najniższej 
gałęzi tak, że skrzydłamy o podłogie zawadzał, 
a jego duchowne prawo pod sufitem fruwać  
z dzwonkiem w ręku.

Niema rady, trzeba go przewiesić. Przynie-
słem ma się rozumieć stół, postawiłem na nie-
go krzesło, a na to jeszcze stołeczek, anioła za 
ondulację i taskam się do góry.

Bardzo mnie się nawet ładnie udało go 
przyczepić. Na samem czubku sobie wisiał jak 
żywy i dzwonkiem machał. Ale cóż w pewnej 
chwili jakem już zamiarował schodzić straci-
łem równowagie.

Łapałem się sufitu, powietrza, ale nic nie 
pomogło, widzę że lece na zbity łeb razem ze 
stołkiem i krzesłem.

Czego człowiek nie robi jak mu niebez-
pieczeństwo życia zagraża. Tonący podobnież 
brzytwy się łapie, złapałem anioła za skrzydła 
i ma się rozumieć sfrunąłem z całem nabojem 
na podłogie, a choinka na mnie.

Anioł jako osoba lotnicza ocalał i nic mu 
się nie zrobiło, ale oprócz niego wszystko  
w drobny mak się potłukło.

Świeczki byli zapalone i w taki sposób 
anielskie włosy się od nich zajeli i zaczęli fru-
wać po mieszkaniu.

Jeden anielski loczek usiadł Gieni na gło-
wie, a drugi wpadł za kołnierz szwagrowi 
Piekutoszczakowi, co jak raz na wilje do nas 
przyszedł. Szwagier wyskoczył z mieszkania  
i na środku podwórka do naga się rozebrał.

Ja z ledwością z pod choinki wylazłem, ła-
pie kubeł wody żeby żonę gasić. Chlusnąłem 

na nią raz, a ona jak się nie odwinie jak mnie 
gwizdnie stoczkiem od świeczek na kiju od 
razu żem wszystkie gwiazdy zobaczył, chociaż 
do wilji było jeszcze daleko.

Całe święta przeleżeliśmy w łóżkach. Gie-
nia i szwagier wapienne okłady sobie robili i na 
poty, żeby kokluszu nie dostać brali, a ja surowe 
mięso do oka zmuszony byłem sobie przykła-
dać, a i to małżonka trudności mnie z początku 
robiła, że post w wigilijny wieczór łamie.

 Wiech

¿ 29 grudnia 1938 r., czwartek
Bezsensowna rzeź drzewostanu
10000 choinek w Warszawie 
wywieziono na opał

Za dużo choinek zwieziono na święta do War-
szawy. 50 tysięcy sztuk (120 wagonów) zalegało 
wysokimi stertami place miejskie i prywatne.

Tak dużej ilości drzewek przerastającej ze-
szłoroczną podaż o 40 proc. Warszawa nie mo-
gła wykupić. Zakład Oczyszczania Miasta mu-
siał uprzątnąć przeszło 20 wagonów choinek 
i odpadków drzewnych zaśmiecających place 
stolicy. Około 10  tys. sztuk młodych drzewek 
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poszło na opał, licząc z tymi, które zabrały wozy 
chłopskie.

27 wozów konnych, 28 samochodów przez 
dwie noce (z 24 na 25 i z 25 na 26 bm.) pra-
cowało nad usunięciem porzuconych choinek. 
W roku zeszłym pracę te wykonało zaledwie 
parę wozów konnych w przeciągu jednej nocy.

Ale nie tylko w Warszawie notowano tego 
rodzaju marnotrawstwo młodego drzewosta-

nu. W większych miastach wywieziono rów-
nież znaczny procent niesprzedanych drzewek.

Rokrocznie wyrąbuje się w Polsce przeszło 
3 miliony choinek.

Przyjmując, że tylko 10 procent z tego nie 
zostaje wykupiona, 300.000 świerków pada 
niepotrzebnie pod ciosem siekiery.

Na takie marnotrawstwo nie pozwala sobie 
żadne z państw na świecie. W niektórych kra-
jach np. w Italii i w Rumunii w ogóle zakazano 
wyrębu choinek.

W Anglii młodzież tańczy i całuje się tra-
dycyjnym zwyczajem pod jemiołą.

Nawet w ojczyźnie lasów iglastych, Skan-
dynawii wyrąb młodych drzewek podlega 
ścisłej kontroli. Jedynie w Polsce niszczy się 
bezmyślnie świerkowe drzewka w wielu lasach 
prywatnych, trzebiąc je ukradkiem, bez planu 
i systemu.

Racjonalny wyrąb choiny, jaki prowadzą 
lasy państwowe, jest uzasadniony i gospo-
darczych szkód nie przynosi. Należy wycinać 
pewną ilość drzew, by ułatwić wzrost innym.

Wychowawczo jednak i moralnie taka jak 
w roku bieżącym „rzeź” choinek wcale nie 
jest korzystna. Zwłaszcza dla młodzieży, któ-
rej harcerskie zasady dyktują ochronę drzew 
i roślin, a doroczne „Święto Lasu” propaguje 
zalesienie kraju, a nie marnotrawstwo drzewo-
stanu, jakiego jesteśmy świadkami w okresie 
świąt zimowych.

Nauczeni doświadczeniem tego roku po-
winniśmy na przyszły rok bardziej zracjonali-
zować podaż rynkową na drzewka do popytu.

DOCHÓD CORAZ 
WIĘKSZY 
¿ 9 sierpnia 1926 r., poniedziałek 
Lasy państwowe dają coraz większy dochód
Wpływ do skarbu wzrósł o 64 proc.

[druga strona gazety]
Według wyznaczonych przez minister-

stwo skarbu budżetów miesięcznych Lasy 
państwowe winne były wpłacić do Central-

Sprzedaż choinek i gałązek choinkowych przed 
Sukiennicami w Krakowie (grudzień 1931 r.)

Sprzedaż choinek na Rynku Głównym w Kra-
kowie (grudzień 1932 r.)

Przedświąteczne zakupy 
(Kraków, grudzień 1932 r.) 

Zdjęcia i opisy ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego
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nej kasy państwowej tytułem czystego do-
chodu za pierwsze półrocze roku bieżącego 
kwotę zł. 16,800,000.

W rzeczywistości za czas od 1 stycznia do 
30 czerwca r. b. włącznie Lasy wpłaciły do 
Centralnej kasy państwowej sumę 22,335,570 
zł. 77 gr., czyli o 5,535,570 zł. 77 gr. wię- 
cej od sumy, wyznaczonej przez minister-
stwo skarbu. W porównaniu z kwotą złotych 
13,635,186 gr. 46, wpłaconą do Centralnej 
kasy państwowej tytułem czystych dochodów 
z lasów państwowych za pierwsze półrocze 
roku ubiegłego – dochody za pierwsze półro-
cze roku bieżącego wzrosły o 64 proc.

¿ 11 października 1926 r., poniedziałek 
Dochody z lasów państwowych wzrosły 
o 125 procent
W roku bieżącym dały dotychczas skarbowi
państwa 42 miliony złotych

[druga strona gazety]
Lasy państwowe przekazały we wrześniu 

b. r. do Centr. Kasy Państwowej tytułem czy-
stego dochodu sumę 6.700.000 zł., co łącznie

z sumą 35.881.638 zł, 40 gr. Przekazaną do  
1 września b. r. czyni 42.581.638 zł. 40 gr.  
W porównaniu z sumą 18.902.150 zł. 40 gr., 
wpłaconą w tym samym okresie roku ub., 
dochody z lasów państwowych wzrosły o 125 
proc.

¿ 23 listopada 1927 r., środa 
Dochody z lasów państwowych 
wzrosły dwukrotnie
W ciągu 7 miesięcy 70 miljonów zysku

Dochody z lasów państwowych dały 
w  ciągu 7 miesięcy budżetowych o 24 pro-
centy dochodu więcej, niż preliminowano 
na całe 12 miesięcy roku budżetowego. Od 
kwietnia bowiem do października tytułem 
czystych dochodów z lasów wpłacono do 
skarbu państwa górą 69 i pół miljona złotych, 
podczas gdy całoroczny budżet przewidywał 
tylko 56 milj. zł.

W tym samym okresie roku ubiegłego 
Lasy państwowe wpłaciły do kas skarbowych 
tylko 25 miljonów złotych.

¿ 6 stycznia 1928 r., piątek 
Wzrost dochodów z lasów państwowych 
o 45 ml. zł. w porównaniu
z rokiem poprzednim

[druga strona gazety]
Według obliczeń ministerstwa rolnic-

twa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  
1927 r. wpłacono do centralnej kasy skarbowej 
tytułem dochodów z lasów państwowych oko-
ło 112.243.000 złotych, z których 108.243.000 
na poczet dochodów budżetowych i 4.000.000 
na rachunek sum obrotowych.

Ponadto z dochodów lasów państwowych 
zapłacono w powyższym okresie 8.000.000 zł. 
na poczet należności za nabyte przez skarb 
państwa tereny leśne. W porównaniu z ro-
kiem 1926, kiedy dochody z lasów państwo-
wych wynosiły zaledwie około 73.000.000 zł., 
w r. 1927 zwiększyły się blisko o 45.000.000 
zł., czyli o 61 proc.

¿ 25 marca 1928 r., niedziela 
Dochodowość lasów i majątków 
państwowych w dwójnasób większa, 
niż preliminowano

[druga strona gazety]
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Dochody z lasów państwowych na dzień 
1 marca b. r. wynoszą 121.750.000, gdy pre-
liminowane były na rok bieżący w  wysoko-
ści 56.000.000. Dochód zaś z  majątków pań-
stwowych za r. 1927/28 preliminowany był na 
7.694.000, do dnia zaś 1 marca osiągnięto już 
11.398.800 zł.

¿ 8 kwietnia 1937 r., czwartek 
Wpłaty z lasów Państwowych  
do Skarbu Państwa

[druga strona gazety]
W ciągu ubiegłego roku budżetowego 

Lasy Państwowe wpłaciły do Skarbu Państwa 
31,600,000 zł – o 4,600,000 więcej, niż preli-
minowano.

Rozpoczynający się rok budżetowy przy-
niesie z tego źródła skarbowi państwa ponad 
43,700,00 zł., taką bowiem sumę prelimi-
nowano w budżecie. Na wzrost dochodów  
z lasów państwowych składa się wzrastający 
eksport drewna przerobionego, jak tarcicy, 
klepek, podkładów, dykty, słupów, kopalnia-
ków itp.

Drewno polskie eksportowane jest do 
dwudziestu kilku krajów i stanowi najpoważ-
niejszy obiekt naszego eksportu, ponieważ 
pod względem wartości zajmuje pierwsze 
miejsce przed węglem i naftą, a drugie miej-
sce pod względem jakości.

¿ 28 listopada 1937 r., niedziela 
Większe dochody – większe wydatki  
projekt nowego preliminarza  
budżetowego

[Fragment artykułu: Dochody lasów 
państwowych – przyp. J.K.]
[druga strona gazety]
Projekt preliminarza, złożony wczoraj do 

laski marszałkowskiej […]
[…]
Dochody przedsiębiorstw państwowych
Dochody przedsiębiorstw państwowych 

opierają się na trzech największych przedsię-
biorstwach, tj. koleje, Lasy i poczta. Koleje  
w roku 1936–37 wpłaciły do skarbu niespełna 
10 mil zł., na rok przyszły wpłata ta zwiększa się 
do 42 mil. zł. Lasy państwowe mają wpłacić wię-
cej o 15 mil. zł., poczta, telegraf i telefon wpłacić 
mają 32 mil. (w roku bież. 24 miliony). […]

DRZEWA – DZIEŁA 
PRZYRODY
¿ 6 kwietnia 1928 r., piątek
Pięćsetna jodła tatrzańska obalona przez 
wiatr halny w Dolinie Cichej

ZAKOPANE, 5.4. 
Szalejący w dniach ostatnich w Tatrach wiatr 

halny powyrywał z korzeniami wiele starych 
drzew. Wicher powalił też jeden z najstarszych 
smreków w Tatrach, w  dolinie Cichej. Smrek 
ten liczył przeszło 500 lat. Pień jego mogło objąć  
z trudem 3-ch ludzi, wziąwszy się za ręce.

¿ 14 kwietnia 1929 r., niedziela
Zwyciężczyni zimy polskiej

Piękna jodła grecka w Ogrodzie Botanicznym 
uporała się zwycięsko z dotkliwymi mrozami, 
które w rodzimej Grecji są bajkami dla nie-
grzecznych dzieci
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¿ 5 kwietnia 1934 r., czwartek 
Konkurs na najokazalsze drzewo

W związku ze zbliżającem się „Świętem 
Lasu” redakcja „Rynku Drzewnego” w War-
szawie rozpisała konkurs pod hasłem „Naj-
okazalsze drzewo w Polsce”.

Konkurs rozgrywać się będzie w 5 gru-
pach, a mianowicie: 1) dla sosny pospolitej, 
2) dębu szypułkowego, 3) jodły, 4) świerku,  
5) modrzewia polskiego.

Porównywane będą: wysokość, obwód, bu-
dowa korony – ponadto kwestionariusz zawie-
ra szereg pytań, mających znaczenie naukowe, 
lub krajoznawcze, jak wiek, otoczenie, trady-
cje historyczne, względnie podania ludowe 
oraz warunki dojazdu.

Spośród nadesłanych zgłoszeń z każdej gru-
py, wybranych zostanie po 7 okazów, wśród 
których po zbadaniu wyznaczony zostanie 
najokazalszy przedstawiciel danego gatunku  
w Polsce. Wybrane drzewa otrzymają artystycz-
nie wykonane plakiety ze stosownym napisem, 
zaś właściciele i hodowcy – dyplomy honorowe.

¿ 16 stycznia 1935 r., środa 
Sosna olbrzym nad polskiem morzem

Poza drzewem mamutowcem, znajdują-
cem się w szkółce leśnej w Helu, swego ro-
dzaju atrakcję polskiego wybrzeża stanowi ol-
brzym-sosna, jakiej w żadnym lesie, ani borze 
w kraju spotkać nie można.

Sosna swemi konarami zajmuje olbrzy-
mią przestrzeń 230 metrów kwadratowych 
powierzchni. Wspaniały ten zabytek flory ka-
szubskiej stoi wolno w rezerwacie leśnym. Ol-
brzymi pień sosny dzieli się u podstawy w pęk 
potężnych konarów. Środek zaś bardzo rozło-
żysty pnie się ku górze.

GAJOWY W OGNIU
26 lipca 1923 r., poniedziałek 
Krwawe widmo Szeli wiodło chłopską 
tłuszczę do zbrodni
Siekiera zawisła nad głową ofiary 
Nagle pojawiła się policja 

Chłopi wsi Ossów pow. Radzymińskiego 
już od dłuższego czasu byli we wrogich sto-

sunkach z dworem i jego dziedziczką p. Renie-
wiecką, oraz z gajowym p. Wiśniewskim, któ-
ry tępił niemiłosiernie kradzieże leśne. Dzikie 
chłopstwo wydało wyrok  śmierci na obie te 
osoby.

Wyjąca tłuszcza ruszyła na dwór i  splą-
drowała go. P. Reniewiecka w porę ostrzeżona 
uciekła. Schwytano natomiast gajowego Wi-
śniewskiego i powleczono do lasu.

Nieszczęśliwy błagał, aby mu darowano 
życie, gdyż drobne dzieci zostawi sierotami. 
Śmiechem i cynicznemi obelgami przyjęto te 
błagania. Biedną ofiarę przywiązano do drze-
wa, znęcano się długo, bito, kopano aż wresz-
cie postanowiono dokonać mordu. Niemal 
w  tej chwili, gdy wznosiły  się siekiery, nad 
głową nieszczęśliwca wpadła policja na pola-
nę. Zawrzała bójka policji z chłopami, którzy 
postanowili stawiać opór przy aresztowaniu. 
Głównym prowodyrem był miejscowy sołtys. 
Reszta zbirów to: [...] [tu  wypisano 12 imion  
i nazwisk, w tym jedna kobieta – przyp. J.K].

¿ 27 lipca 1923 r., wtorek 
Zemsta za kanał graniczny
DZIEDZICZKĘ I GAJOWEGO:  
„Na śmierć!”

Zaalarmowani zatrważającym objawem 
anarchji i bolszewizmu, za jaki uważać należy 
samosąd chłopski pod Warszawą wysłaliśmy 
natychmiast przedstawiciela redakcji naszej 
na miejsce do wsi Bagno, Gm. Renczaje pod 
Wołominem, aby zebrał szczegółowe informa-
cje o wszystkiem.

Kością niezgody miedzy chłopami i dwo-
rem był kanał, przekopany miedzy grunta-
mi obu stron. Chłopi zakopali ten kanał sa-
mowolnie w  czasie wojny, gdy dziedziczka, 
p.  Hryniewicka wyjechała i woda zatopiła 
jej torfowiska. Po powrocie p. R. uzyskała od 
starosty rozkaz do wójta, aby kanał odkopa-
no. Wójt i sołtys ociągali się z  wykonaniem 
rozporządzenia swej władzy, wreszcie mu-
sieli zwołać chłopów z  łopatami nad kanał 
niezgody. Chłopi zebrali się o godz. 8-ej rano. 
Przybył sołtys, lecz zamiast dać hasło do pracy, 
wystąpił z przemową podburzającą chłopów.

– Dziedzicka, jaśnie pani cholera zatracona 
z pola nas będzie spędzać, jakieś „Reich” rowy 
zakopywać. Nie dajta się, chłopy!
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Taka mniej więcej była treść sołtysowego 
przemówienia. Odniosła ona nieoczekiwa-
ny wręcz skutek. Jeszcze jeden, drugi chłop 
przemówił coraz ostrzej, bardziej kwieciście 
i  wreszcie zbudziły się okrutne instynkty. 
Sołtys porwany rolą chłopskiego trybuna, 
objął przewództwo nad chłopami.

Zamordować dziedziczkę! 
Rzucił bestialski pomysł, a podjudzone 

chłopstwo potrząsnęło groźnie siekierami 
i  łopatami. Ruszyli do dworu. Na szczęście  
w porę uprzedzono właścicielkę mająt-
ku. Obecny wtedy we dworze gość p. Józef 
Szweykowski, b. inspektor więziennictwa, 
pomógł ukryć się jej, a sam popędził do po-
sterunku  policji, odległego o 2 klm. od 
dworu.

Rozbestwiona tłuszcza przybyła do dwo-
ru, splądrowała go dokładnie, i nie znalazł-
szy dziedziczki wywlokła z mieszkania ga-
jowego p. Wiśniewskiego Antoniego, który 
jest „prawą ręką” właścicielki i  spełnia role 
administratora majątku.

– Utopić go w kanale! padła komenda. 
Próżno opierał się nieszczęśliwy, próżno bła-
gał o litość. Któryś z mężczyzn, były żołnierz 
wojska rosyjskiego, wydarł teraz sołtysowi 
władzę nad tłuszczą.

– Wiązać go! rozkazał i sam pierwszy ru-
szył po powrozy.

Skrępowanego nieszczęśliwca powleczo-
no do lasu, nad kanał.

Tutaj rozegrały się nowe wstrząsające sce-
ny. Skazany na śmierć rzucił się na kolana  
i szlochającym głosem błagał o litość. Tło-
maczył przytem, że jest to czarną nie-
wdzięcznością płacić mu śmiercią za tyle 
dobroci, jaką okazał chłopom.

– Kto wam pozwolił kraść drzewo z lasu, 
gdy dziedziczka wyjechała? Tak  mi  teraz 
płacicie, niewdzięcznicy? – pytał, zalewając 
się łzami.

Niewiadomo, jakby się to skończyło, gdy-
by nie to, że nagle ukazała się woddali poli-
cja. Chłopi rzucili się do ucieczki, puszczając 
wolno swą ofiarę. Komendant posterunku,  
p. Al. Konieczny, który nadbiegł z pomocą 
niezwykle szybko, bo w 10 minut po otrzy-
maniu zawiadomienia sprowadził sołtysa  
i rozkazał zebrać wszystkich chłopów, którzy 

brali udział w samosądzie, poczem ich aresz-
tował.

Chłopi stawili opór, doszło do krwawej 
bójki. Zauważywszy, że chłopi posłali jedne-
go ze swoich po pomoc do sąsiedniej wsi,  
p. komendant Konieczny zdecydował się 
użyć broni i siłą doprowadził aresztowanych 
na posterunek.

Wszyscy oddani zostali do dyspozycji sę-
dziego śledczego i chwilowo zwolnieni za wy-
sokiemi kaucjami.

¿ 9 października 1924 r., czwartek
Kiej ten pies strzegł pańskiego lasu, 
więc go opadli kupą i obili kijami

[druga strona gazety]
Dawno już szedł po wsi szmer niezado-

wolenia. Aż nastał dzień odwetu. Stało się to 
onegdaj. Mieszkańcy wsi Łazy, gm. Falenty, 
Władysław i Stanisław bracia Wojchowscy, 
Franciszek i Aleksander bracia Pokrzywińscy, 
Stanisław i Jan bracia Witkowscy oraz Paweł 
Gajewski, podczas kradzieży drzewa w lesie 
napadli na gajowego lasów sękocińskich, Mi-
chała Jaworskiego i pobili go kijami, zadając 
kilka ran.

Napadu dokonano przez zemstę za to, że 
Jaworski nie pozwalał kraść drzewa. Napad-
nięty Jaworski, broniąc się użył rewolweru  
i zranił w nogę jednego z napastników, Alek-
sandra Pokrzywińskiego.

Organizatorem wyprawy po drzewo oraz 
napadu na gajowego okazał się Paweł Gajew-
ski. Wszystkich aresztowano.

¿ 20 marca 1925 r., piątek 
Wypady bandyckie w gąszczu 
Puszczy Białowieskiej 

Post. P.P. [posterunkowy Policji Pań-
stwowej – przyp. J.K.] w Białymstoku otrzy-
mał wiadomość, że dnia 14.III. br. o godz. 17 
na szosie Białowieża Prużany w odległości  
8 klm. od wsi Kliwaczyno na terenie gm. Su-
chopol na przechodzącego gajowego Dulko 
Pawła, zam. we wsi Biały Lasek wspomnia-
nej powyżej gminy napadło 2-ch nieznanych 
osobników uzbrojonych w karabin i rewol-
wer, którzy żądali od gajowego Dulki pienię-
dzy, lecz w tym samym momencie nadjechały 
szybko 3 furmanki, które spłoszyły bandytów 
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zaś gajowy Dulko korzystając z tego umknął 
do wsi Biały Lasek.

Policja zarządziła pościg.

¿ 23 lipca 1925 r., czwartek 
Strzał kłusownika w puszczy Augustowskiej
Zbrodnia na tle walki o zwierzynę – ukarana 
6 latami więzienia

[druga strona gazety]
Warszawski sąd apelacyjny rozpatrzył 

wczoraj sprawę Jana Studzińskiego, oskarżo-
nego o usiłowanie zabójstwa. Zajście powstało 
na tle kłusowniczych upodobań podsądne-
go i miało miejsce w puszczy Augustowskiej,  
w pow. włodawskim.

Gajowy tych lasów Turowicz wraz z prak-
tykantem Nasiłowskim, w czasie obchodu 
swego rejonu – usłyszeli jakieś dziwne od-
głosy, dochodzące z gęstwiny. Okazało się, że 
między krzakami szamocze się potężny dzik, 
który wpadł w żelazną łapkę zastawioną jakąś 
tajemniczą ręką.

Gdy leśnicy przybliżyli się by uśmiercić be-
stję, nagle między drzewami błysnęła lufa fuzji 
i huknął strzał. Obaj zostali lekko ranni jedną 
i tą samą kulą. Turowicz w rękę Nasiłowski zaś 
w biodro. Poszkodowani zdołali zaobserwo-
wać jakiegoś nieznajomego, który po strzale 
przemknął się między gęstwiną.

Dochodzenie policyjne, podjęte w tej spra-
wie, doprowadziło do ujęcia Jana Studzińskie-
go znanego kłusownika.

Wobec poznania przez poszkodowanych 
w osobie Studzińskiego tajemniczego napast-
nika sąd okręgowy skazał go na 6 lat ciężkiego 
więzienia za usiłowanie zabójstwa. Wczoraj 
wyrok ten zatwierdzony został przez sąd ape-
lacyjny, któremu przewodniczył sędzia Dut-
kiewicz.

¿ 6 lutego 1926 r., sobota 
Kradzież leśna tragicznie zakończona
Gajowy pod zarzutem zabójstwa  
złodzieja leśnego

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że miesz-
kańcy pow. Bielskiego i Wołkowyskiego trud-
nią się przeważnie kłusownictwem i uprawia-
ją kradzieże drzewa z lasów państwowych 
i prywatnych. Ostatnio w pow. Wołkowyskim 
gm. Pieski, rozegrała się na tem tle tragedja.

Mieszkańcy wsi Łady, Michał Kiejko 
i Aleksy Dawidzik, udali się w celu dokona-
nia kradzieży drzewa do lasu maj. Jedlinki. 
Nie znaleźli tam materjału odpowiedniego  
i przekoczowali do maj. Mosty. Gdy zagłę-
bili się do leśnego gąszczu posłyszeli głos 
wzywający do zatrzymania się. Wezwania 
prawdopodobnie nie usłuchali. W tej chwili 
padł strzał, który śmiertelnie poraził Mi-
chała Kiejko. Dawidzik uciekł. Kto strzelał 
nie widział.

Chcąc ustalić sprawcę zabójstwa Kiej-
ko policja skontrolowała broń, posiadaną 
przez okolicznych mieszkańców. Karabin  
u gajowego Siergieja Józefa miał wszelkie 
ślady po świeżym strzale. Podczas badania 
gajowy zeznał, że w przeddzień zabił wie-
wiórkę. Skórkę wiewiórki sprzedał w  mia-
steczku Pieski niejakiemu Jankielowi.

Policja odszukała Jankiela, którego ze-
znania miały charakter rewelacyjny. Jankiel 
skórki nie kupił. Co więcej w  przeddzień 
odwiedził go brat gajowego, który namawiał 
go, aby na wypadek dochodzenia policji zło-
żył zeznanie fałszywe policji, że nabył skórkę.

Naskutek tych zeznań cień podejrzenia 
pada już wyraźnie na gajowego. Śledztwo 
prowadzone jest w dalszym ciągu w tempie 
energicznem.

Oby ta ponura tragedia była przykładem 
odstraszającym dla rabusiów leśnych i stra-
ży leśnej.

¿ 8 kwietnia 1926 r., czwartek 
Trup gajowego w lesie

W dniu 7 b. m. rano włościanie okolicznych 
wsi znaleźli w lesie, w pobliżu wsi Szafranki, 
gm. Trzcianne, trupa gajowego. Dotychcza-
sowe śledztwo wykazało, iż został uderzony 
tępem narzędziem, wskutek czego zmarł. Na 
miejsce zbrodni wyjeżdża lekarz powiatowy 
celem dokonania sekcji zwłok.

¿ 16 kwietnia 1926 r., piątek 
Postrzelony przez pomyłkę

Dnia 10 b.m. o godz. 22-ej około wsi Ka-
czany, w puszczy Białowieskiej, przez gajo-
wego Wierzbickiego Zacharjusza, wystrza-
łem z dubeltówki został zraniony w  bok  
i rękę mieszkaniec wsi Krynica gm. Sucho-

KsiazkaCZ2IIKOREKTA.indd   59 2011-02-23   11:59:05



60

GAJOWY W OGNIU

pol, Szumski Grzegorz. Pierwszej pomocy 
udzielił lekarz Kasy Chorych w  Białowieży. 
Dotychczasowe dochodzenia ustaliło, że ga-
jowy Wierzbicki spotkał w lesie Szumskie-
go. Myślał, że jest kłusownikiem. Chciał go 
zatrzymać, lecz kiedy Szumski rzucił się do 
ucieczki, Wierzbicki strzelił i zranił uciekają-
cego. Dochodzenie w toku.

¿ 5 sierpnia 1926 r., czwartek 
Postrzelenie gajowego

Dnia 31 lipca r.b. o godz. 16 gajowy la-
sów państwowych gm. Białaszewo, pow. 
Szczuczyńskiego, Bronisław Gorawski, pod-
czas obchodu swojego rewiru w miejscowo-
ści „Warszawka”, postrzelony został z karabi-
nu w okolice podudzia.

¿ 4 września 1926 r., sobota 
Zamach na gajowego 
w puszczy Białowieskiej

W dniu 2 b. m. o godz. 5 rano w 546 
kwartale puszczy Białowieskiej został po-
strzelony w czasie poszukiwania swych 
krów w lesie w lewe ramię gajowy lasów 
państwowych Mikołaj Dulko. Stan rannego 
jest poważny. Przewieziono go do szpitala 
powiatowego w Bielsku. Podług jego zeznań 
po oddaniu strzałów zbiegło 2 osobników.

¿ 18 września 1926 r., sobota 
W obronie zwierzostanu
śmierć z ręki kłusowników

[druga strona gazety]
Ze Stryja, w Małopolsce Wschodniej, 

donoszą, iż ubiegłej nocy w lesie Grabów-
ka, pod Kałuszem, zastrzelony został Mi-
chał Jaglarz, gajowy lasów państwowych. 
Padł ugodzony jedną kulą w  brzuch, dru-
gą w udo. Przeprowadzone dochodzenie 
ustaliło, iż śmierć poniósł z ręki kłusowni-
ków leśnych. Aresztowano domniemanego 
sprawcę zabójstwa, niejakiego Michała Mał-
kowica.

¿ 14 lutego 1927 r., poniedziałek 
Zabójstwo gajowego

W tych dniach w lesie Koszowo pow. 
grodzieńskiego uderzeniem siekiery w gło-
wę został zabity gajowy tego lasu Aleksy 

Mikulicz. Obecnie przeprowadzone do-
chodzenie stwierdziło, że zabójstwa doko-
nali mieszkańcy wsi Poniżany gm. Łunna, 
pow. grodzieńskiego, których Mikulicz ujął 
w  nocy w lesie na gorącym uczynku kra-
dzieży drzewa.

¿ 15 lutego 1927 r., wtorek 
Szczegóły potwornej zbrodni

Znane jest już naszym czytelnikom za-
bójstwo gajowego Mikulicza w lesie. Obecnie 
podajemy szczegóły tej potwornej zbrodni.

Aleksy Mikulicz w dniu krytycznym 
wyszedł do lasu, aby odnaleźć sosny, które 
zostały ścięte przez złodziei. Szukając tego 
drzewa, natrafił na Kozłowskiego i Bućko, 
którzy ścinali czwartą sosnę. Mikulicz padł 
rażony cięciem siekiery w głowę. Siekierę ze 
śladami krwi znaleziono przy rewizji. Ko-
złowskiego i  Bućkę aresztowano. Do winy 
nie przyznali się.

¿ 18 marca 1927 r., piątek 
Kłusownik zabójcą

Sąd apelacyjny w Warszawie rozpatry-
wał sprawę kłusownika Malinowskiego ska-
zanego przez sąd Okręgowy w Białymstoku 
na 10 lat ciężkiego więzienia za zabójstwo 
gajowego Grabowskiego w dobrach hr. 
Bnińskiego.

Sprawa przedstawiała się następująco: 
od dłuższego już czasu Malinowski groził 
Grabowskiemu zemstą za zaskarżenie go 
o kłusownictwo. Pewnego dnia spotkali się 
w oddaleniu od leśniczówki i wtedy kłusow-
nik zabił wystrzałem z dubeltówki gajowe-
go. Sąd Apelacyjny wyrok Sądu Okręgowe-
go zatwierdził.

¿ 27 września 1927 r., wtorek 
W walce ze złodziejem leśnym

Dnia 22-go bm. o godz. 16 min. 30 gajo-
wy dóbr maj. Skidel Jan Podak podczas ob-
chodu powierzonego mu lasu, przyłapał na 
gorącym uczynku kradzieży sosny miesz-
kańca wsi Gołowacze Józefa Żuka, który 
rzucił się na gajowego z siekierą.

Gajowy w obronie własnej strzelił do 
Żuka z rewolweru, raniąc go w ramię. Żuka 
umieszczono w szpitalu w Skidlu.
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¿ 25 stycznia 1928 r., środa 
Pod ciosami kolb padł gajowy
Obu morderców ujęto

Dziś rano na polach jamolińskich w ma-
jątku Złotopolice pod Warszawą znaleziono 
zwłoki gajowego Antoniego Kłosińskiego. 
Obdukcja lekarska wykazała, że Kłosiński 
zastrzelony był z dubeltówki, a następnie 
dobity kolbami. Na głowie jego widniały 
krwawe rany pochodzące od uderzeń. Na 
miejsce bestialskiego mordu wyjechali nie-
zwłocznie wywiadowcy warszawskiego wo-
jewódzkiego urzędu śledczego, gdzie prze-
prowadzili dochodzenie. Dało ono nadspo-
dziewane wyniki.

Okazało się, że gajowego zabili dwaj kłu-
sownicy bracia Czesław i Władysław Filipia-
kowie, mieszkańcy sąsiedniej wioski. Wzię-
ci w krzyżowy ogień pytań przyznali się oni 
do popełnienia krwawego morderstwa. Obu 
drabów przekazano do dyspozycji sędziego 
śledczego.

¿ 9 marca 1928 r., piątek 
Zamach na życie gajowego

Nieznany sprawca wystrzelił z broni my-
śliwskiej w okno domu mieszkalnego, usiłu-
jąc pozbawić życia gajowego lasów państwo-
wych – Jana Kondrackiego zam. w gajówce 
w Bielach. Kondracki obrażeń żadnych nie 
odniósł.

Poszkalowanym o usiłowanie zabójstwa 
jest mieszkaniec wsi Orzechowska, gm. 
Pruska pow. grajewskiego Romuald Sobo-
lewski.

¿ 14 stycznia 1929 r., poniedziałek
Bestialska zbrodnia bandy kłusowników
Gajowy umarł w strasznych mękach

W lasach państwowych nadleśnictwa 
Bielsk-Podlaski rozegrał się krwawy dramat, 
który był ponurym epilogiem cichej, ale za-
ciętej walki, trwającej od dawna między 
wielkim służbistą gajowym Piotrem Wie-
liczko, a bandą kłusowników. – Wieliczko 
był największym wrogiem leśnych rabusiów 
i tępił ich, jak szkodliwe robactwo. Cały-
mi dniami błądził po lasach, tropiąc swych 
przeciwników. Stał się zamknięty w sobie  
i gotów w każdej chwili stoczyć zaciętą wal-

kę. Nie mogąc w żaden sposób dać sobie rady  
z tak zawziętym wrogiem, kłusownicy wydali 
nań wyrok śmierci. Jak zwykle w godzinach 
rannych Wieliczko wyszedł patrolować las.

Przenikliwą ciszę, panującą śród drzew, 
okrytych w całuny śnieżne, przerwał na-
gle suchy trzask złamanej gałęzi. Wieliczko 
zwrócił się w tył i ujrzał sześciu zbrojnych 
drabów. Błyskawicznie dobył rewolweru  
i zmierzył. Niestety w ostatnim momencie 
rewolwer zaciął się… Zaraz potem rozległ 
się huk wystrzału. Gajowy runął. Struga 
krwi zarumieniła śnieg. 

Zbrodniarze strzelili doń loftkami, t.j. 
niesłychanie ostremi odłamkami żelaza. 
Cały nabój został wrażony w plecy. Trzy lo-
ftki przeszły przez ciało gajowego na wylot.

Umierał, wijąc się z bólu. Tymczasem 
z krzaków wyskoczyli zbrodniarze. Okrop-
ny widok nie zaspokoił ich zemsty. Zaczęli 
w bestialski sposób torturować umierające-
go. Zdarli zeń ubranie i w nagie ciało zaczęli 
wbijać trzy drewniane stemple od fuzji.

Przebili mu płuca i uszkodzili serce.
Na odgłos strzałów i krzyk torturowa-

nego nadbiegł drugi gajowy, lecz zastał 
już Wieliczkę w ostatnich chwilach agonii. 
O  strasznej zbrodni zawiadomiono na-
tychmiast policję. Dochodzenie ustaliło, 
że zbrodniarzy było sześciu. Dotychczas 
aresztowano już trzech za pozostałymi trwa 
pościg.

 Z.

¿ 16 stycznia 1929 r., środa 
Echa zabójstwa gajowego 
w Nadleśnictwie Bielskim

W związku z zabójstwem gajowego Pio-
tra Wieliczki o czem pisaliśmy w numerze 
poniedziałkowym, dowiadujemy się, że Nad-
leśnictwo Bielskie wysłało do Zakładu Ubez-
pieczeń od wypadków we Lwowie, doniesie-
nie o zabójstwie, celem wypłacenia rodzinie 
odszkodowania. Odpis doniesienia przesła-
no Inspektorowi Pracy w Białymstoku.

¿ 17 stycznia 1929 r., czwartek 
Straszne odkrycie w zaspie śnieżnej
Dwaj gajowi w lesie pod Ciechanowem 
zastrzeleni przez kłusownika
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W lesie pod wsią Gołotami pod Ciecha-
nowem znaleziono zagrzebane w zaspie śnie-
gu zwłoki dwu młodych mężczyzn.

Na twarzach ich widniały krwawe rany. 
Okoliczni mieszkańcy poznali w  zamordo-
wanych Konstantego i Józefa Pyszniewskich 
synów miejscowego gajowego Stanisława 
Pyszniewskiego, którzy zniknęli przed dwo-
ma dniami. Przypuszczano, że młodzi ludzie 
udali się do stolicy.

Na miejsce strasznego odkrycia przy-
byli przedstawiciele władz. Stwierdzono, że 
obu gajowych zabito strzałami z dubeltówki, 
danymi z bliskiej bardzo odległości, bowiem  
w twarzach obu ofiar tkwiły ziarenka nieopa-
lonego prochu. W pobliżu znaleziono nie-
wielki kawałek gazety pomięty i nadpalony. 
Służył on jako t. zw. „przybitka”, oddzielająca 
proch od śrutu. Papier ten wydał mordercę  
w ręce sprawiedliwości.

Nie ulega wątpliwości, że braci zabił jakiś 
kłusownik, którego ścigali w lesie, to też poli-
cja rozpoczęła dochodzenie w tym kierunku.

Przeprowadzono badania kilku okolicz-
nych mieszkańców podejrzewanych o kłu-
sownictwo. Wreszcie policjanci przybyli do 
chaty Henryka Zmorzyńskiego we wsi Kom-
naty Borowe.

– Gdzie fuzja? – zapytano kłusownika.
– Ja nie mam żadnej fuzji – odpowiedział 

butnie Zmorzyński.
Wobec tego w chacie przeprowadzono re-

wizję. W pierzynie na łóżku znaleziono kol-
bę dubeltówki. Po chwili jeden z policjantów 
wyciągnął z pieca lufy w których tkwiły na-
boje. W kieszeni palta Zmorzyńskiego znale-
ziono kapiszony, rożek z prochem i pudełko 
śrutu. Kapiszony zawinięte były w gazetę. 
Kawałek papieru był oddarty. 

Przyłożone do siebie oba kawałki gazety 
tworzyły całość. „Przybitkę” znalezioną na 
miejscu zbrodni, zrobiono z kawałka papie-
ru oddartego od opakowania kapiszonów. 
Widząc niezaprzeczalny dowód Zmorzyński 
nie próbował się zapierać i przyznał się do 
zamordowania Konstantego i Józefa Pysz-
niewskich.

Bracia spotkali go w lesie, gdy strzelał do 
zajęcy i zaczęli go ścigać, chcąc odebrać mu 
strzelbę.

Widząc, że im nie umknie Zmorzyński 
odwrócił i z odległości trzech kroków dał 
dwa strzały, celując w głowy ścigających. 
Następnie zwłoki zagrzebał w śniegu. Kłu-
sownika – mordercę osadzono w więzieniu.

¿ 17 maja 1929 r., piątek 
Niebezpieczni kłusownicy przed sądem

Jan i Kazimierz Ołyńscy oraz Michał 
Kozłowski, mieszkańcy Nowej-Wsi, gm. 
Trzcianne, należą do kłusowników tej kate-
gorii, którzy na widok straży leśnej nie ratu-
ją się, jak zwierzyna przez nich niszczona – 
ucieczką, lecz zachowują się agresywnie, jak 
w danym wypadku dn. 24 grudnia 1927 r. 
Dotkliwie pobili gajowego Henryka Malew-
skiego i zrabowali mu dubeltówke służbo-
wą, za to, iż chciał jednego z kłusowników 
odprowadzić do leśniczówki.

Dnia 16 bm. trójka hultajska stawała 
przed Sądem Okręgowym oskarżona o opór 
czynny gajowemu i kradzież dubeltówki 
skarbowej posiadanej przez gajowego.

Po rozpoznaniu sprawy Sąd skazał Jana 
i Kazimierza Ołyńskiego oraz Michała Ko-
złowskiego na dwa lata więzienia (d.p.) każ-
dego, zmniejszając karę o jedną trzecią na 
mocy ustawy Amnest.

¿ 14 marca 1933 r., wtorek 
Strzały do gajowych

Obchodząc swój rewir leśny z gajowym 
Franciszkiem Metysem, gajowy lasów ra-
fałowskich Stefan Kodecki, natknął się na 
4-ch osobników, kradnących drzewo. Na 
widok gajowych złodzieje poczęli uciekać, 
przyczem jeden z nich, strzelił z odległości 
40 m. w kierunku gajowych z karabinu, lecz 
chybił.

Złodziei leśnych poszukuje policja.

¿ 13 czerwca 1933 r., wtorek 
Gajowy skazany za zabójstwo kłusownika

Spostrzegłszy w dn. 30 grudnia ub. r. 
w  lesie państwowym Dąbrówka gm. Kuźni-
ca pow. sokólskiego kłusownika, Józefa Bła-
żewicza, 36-letni gajowy Adolf Kuczyński, 
strzelił doń z floweru. Kula uszkodziła nerkę, 
żołądek, krezkę ślepej kiszki i wątrobę. Błaże-
wicz zmarł po upływie kilku godzin wskutek 
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krwotoku wewnętrznego. Sąd okręgowy ska-
zał Kuczyńskiego na 8 lat więzienia.

¿ 7 lipca 1933 r., piatek 
Kłusownicy

Gajowi nadleśnictwa Czolskiego w pow. 
bielskim, Szerszunowicz Marcin, Deptała Pa-
weł i Żukowski Leon, natknęli się w oddziale 
192 puszczy Białowieskiej na dwu nieznanych 
kłusowników, uzbrojonych w karabiny.

W czasie pościgu pomiędzy gajowym 
Szerszunowiczem i kłusownikami nastąpiła 
wymiana strzałów. Kule chybiły. Kłusownicy 
zbiegli. Pościg trwa.

¿ 23 lipca 1933 r., niedziela 
Napad w lesie

Na pełniącego służbę obchodową w lasach 
Hasbacha gajowego Michała Szyszko napadli 
nieznani sprawcy i zadali mu ostrem narzę-
dziem ciężkie uszkodzenia ciała powodując 
pęknięcie kości czołowej. Nieprzytomnego 
Szyszkę odwieziono do szpitala św. Rocha  
w Białymstoku.

¿ 24 lipca 1933 r., poniedziałek 
Zielona armia na posterunku
(Niedocenieni bohaterowie lasów) 

Olbrzymie przestrzenie lasów, któremi 
chlubi się nasze państwo, mają dla miesz-
kańców miast i miasteczek nieodparty urok. 
Szumiący bór z jego polanami jasnemi uro-
czyskami, swoistą grozą i majestatyczną do-
stojnością jest niezakłamaną poezją, którą 
upajamy się niewiedząc nieraz, skąd płynie 
prąd ożywczy, obiegający nasze jestestwo.

Są to skarby, których właściwie nie doce-
niamy i z których korzystamy w niezmiernie 
małym stopniu.

Jeszcze w mniejszym stopniu ogół zdaje 
sobie sprawę z tego, że to potężne królestwo 
drzew rozpadające się na tysiące mniejszych  
i większych wysp – oprócz poezji kryje w sobie 
pospolitą prozę życia i wstrząsające tragedje.

Rządzi tem królestwem, czuwa nad niem 
i hoduje je liczna armja urzędników, leśników 
i gajowych. Oprócz prywatnych leśników, nie 
należących do żadnego stowarzyszenia, ist-
nieje Związek zawodowy leśników, który sku-
pia w sobie w 23 oddziałach 1212 leśników 

i 2271 gajowych. Praca ich ciężka, żmudna  
i bardzo niebezpieczna. W łonie lasów to-
czy się nieustanna walka miedzy strażą leśną 
a bardzo liczną masą kłusowników i grabież-
ców drzewa.

Nie są to zwykli złodzieje, któremi pogar-
dza ich otoczenie. Bynajmniej. Jedni i drudzy 
cieszą się wziętością i uznaniem – ba, są na-
wet otoczeni nieraz aureolą romantyczności  
i bohaterstwa. Idą na wyprawę z bronią w ręku  
– z bronią nabitą! Tej broni nie oddają – przy-
najmniej rzadko kiedy. Tropią zwierzynę i 
tropią straż leśną. Wolą nie wejść jej w dro-
gę, lecz gdy wejdą, błyska strzał i gaśnie życie 
ludzkie.

Kłusownicy polują na zwierzynę cudzą, 
aby zarobić, lecz proceder płynie bardzo czę-
sto z namiętności myśliwskiej, która dyktuje 
im nieraz najstraszliwsza zemstę, jeśli leśnik 
lub gajowy zbyt gorliwie pełnią swe obowiąz-
ki i likwidują ich myśliwskie harce bez par-
donu.

Koło borów naszych snuje się nieustanna 
masa procesów. Skargi na ujętych kłusowni-
ków i defraudantów drzewa są na porządku 
dziennym w sądach położonych w pobliżu 
większych obszarów leśnych. Kary, które sądy 
wymierzają za różne leśne przestępstwa, nie 
tylko nie łagodzą stosunków miejscowych, 
przeciwnie zaogniają je. Nienawiść tli w ser-
cach nieposkromionych kłusowników i  wy-
twarza ponurą atmosferę, w której pragnienie 
odwetu i zemsty dojrzewa całymi latami, aby 
w pewnym momencie wybuchnąć, potworną 
tragedią.

Nie miejmy żadnych złudzeń. Trzeba, aby 
młode pokolenia dojrzały na wsi, i dopiero, 
gdy one nadadzą ton życiu miejscowemu, 
może wytworzą się stosunki lepsze i serdecz-
niejsze między wsią a obrońcami lasów.

Tak jak dziś, jest to walka nieustanna i nie-
ubłagana.

W całym szeregu większych borów po-
żary leśne w lecie są na porządku dziennym. 
Wywoływane są one w znacznym procencie 
umyślnie w jednym punkcie rezerwatu leśne-
go, aby w oddalonym innym ułatwić ścięcie  
i wywiezienie upatrzonego drzewa. Czynią to 
systematycznie, z przebiegłością i zręcznością 
niesłychaną.
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Kiedy straż leśna i część zwołanej ludno-
ści usiłuje położyć tamę szalejącemu żywio-
łowi, po drugiej stronie boru wre praca go-
rączkowa, huczą siekiery i  w  pośpiesznem 
tempie domorośli drwale przeprowadzają 
wyrąb na własną rękę.

Najzwyklejszym sposobem stosowanym 
wobec straży leśnej jest terror. Uprawia się 
go w wielu rejonach na wielką skalę. Leśnik  
i gajowy żyją w nieustannej obawie, że coś im 
zagraża, że ktoś w zasadzce czycha na ich ży-
cie. Ani służba, ani odpoczynek, ani zabawa 
nie są bezpieczne. Niewidzialny wróg krąży 
wkoło. Im gorliwiej pełniona jest służba, tem 
większa nienawiść otacza straż leśną. Spotka-
nie w cztery oczy w lesie kłusownika i defrau-
danta z leśniczym, gdy daleko są ludzie, jest 
dla tego ostatniego momentem decydującym 
o jego życiu.

Zabójstwa i okaleczenia ciężkie leśników 
i  gajowych przez kłusowników lub defrau-
dantów leśnych są tak liczne, iż Związek Le-
śników musiał utworzyć specjalny „Fundusz 
zapomogowy dla wdów i sierot po zabitych 
leśnikach”. W lesie rządzi prawo dżungli: 
„Albo tobie śmierć albo mnie” – mówi sobie 
kłusownik, gdy spotka leśnika w lesie. Pod 
tym względem kronika żałobna jest obfita. 
Statystyka tych morderstw, nie jest prowadzo-
na, choć byłaby bardzo potrzebna i oddałaby 
duże usługi.

W tych warunkach praca leśników i ga-
jowych jest naprawdę cichem bohaterstwem. 
Rząd i społeczeństwo powinni zwrócić bacz-
niejszą uwagę na zieloną, szczupłą armję 
leśników i  gajowych, którzy z prawdziwem 
poświęceniem życia stoją na straży dobra 
publicznego. Należałoby wprowadzić obo-
wiązkowe ubezpieczenie na życie, gdyż czę-
sto rodzina zabitego leśnika lub gajowego 
popada w najstraszniejszą nędzę, gdy jej ży-
wiciel jeszcze w młodym wieku pada na po-
sterunku, nie mając dostatecznej lat wysługi.

„Fundusz zapomogowy dla wdów i sie-
rot po zabitych leśnikach”, jaki wprowadził 
w życie oddział poznański, powinien być 
rozciągnięty na wszystkie inne oddziały. 
Ale zapomogi takie są tylko kroplą w mo-
rzu. Tylko ustawowe ubezpieczenia na życie 
wyrównają tę olbrzymią krzywdę, jaka dzie-

je się armji zielonej, płacącej obfity haracz 
śmierci na posterunku. Ta Ko

¿ 29 września 1933 r., piątek 
Wyrok na kłusowników

Obchodząc swój rewir gajowy leśnictwa 
Osowiec, Edward Pracki, znalazł na tere-
nie twierdzy około 70 sztuk wnyków, zasta-
wionych na sarny i zające. Zbadawszy ślady 
ludzkie, a stwierdziwszy, że prowadziły one 
do kolonji sąsiadującej z  terenem twierdzy 
wszczęto dochodzenie w tym kierunku i za- 
trzymano znanych kłusowników, Albina  
i Witolda Lewkowskich.

Podczas rewizji w ich zabudowaniach 
znaleziono ślady służące za dowód, że prze-
chowywano tam zabite sarny. Sąd okręgowy 
skazał każdego na 6 miesięcy aresztu i na  
200 zł. grzywny.

¿ 18 października 1933 r., środa 
Zbrodniczy strzał w lesie

Mieszkaniec wsi Klinczany w pow. sokól-
skim, znany kłusownik, Józef Błażewicz udał 
się w końcu grudnia ub. r. wraz ze swym sąsia-
dem, Józefem Januszkiewiczem, na polowa-
nie do pobliskiego lasu państwowego. Kiedy 
obaj kłusownicy znajdowali się w części lasu 
zwanej „Dąbrówka”, spotkali się oko w  oko 
z gajowym, Adolfem Kuczyńskim. Wówczas 
Januszkiewicz krzyknął do Błażewicza: „Ucie-
kaj, bo Kuczyński”, poczem sam zaczął ucie-
kać, a w ślad za nim pobiegł Błażewicz. Nagle 
padł strzał. Kula ugodziła Błażewicza, uszka-
dzając mu nerkę, żołądek, krezkę ślepej kiszki 
oraz wątrobę. Wskutek krwotoku wewnętrz-
nego – ranny po upływie kilku godzin zmarł.

W stan oskarżenia o dokonanie zabój-
stwa postawiony został gajowy Kuczyński, 
który podczas rozprawy w sądzie okręgo-
wym do winy się nie przyznał, twierdząc, 
że gdy zauważył kłusowników, począł ścigać 
Błażewicza, Januszewicz zaś pozostał za nim  
w tyle. Kiedy od Błażewicza z tyłu dzielił go 
tylko krok, chwycił go ręką za ramię, usłyszał 
strzał. Kto strzelał nie widział. Strzał padł  
z tyłu z prawej strony, na ukos. Ponieważ je-
dynym świadkiem zajścia był drugi kłusow-
nik, który mocno obciążał oskarżonego, sąd 
skazał gajowego na 8 lat więzienia.
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Obrońca skazanego, adw. S. Andrze-
jew, założył skargę apelacyjną. Na rozprawę 
w  sądzie apelacyjnym został wezwany nowy 
świadek, niejaki Bronisław Gryszko, który 
krytycznego dnia udał się po gałęzie do lasu 
i widząc gajowego, schował się w  krzakach, 
obserwując całe zajście. Według słów tego 
świadka – gajowy Kuczyński nie strzelał, lecz 
ktoś inny z boku. Opierając się na zeznaniach 
Gryszka, sąd apelacyjny uwzględnił skargę  
i Kuczyńskiego uniewinnił.

¿ 23 stycznia 1934 r., wtorek 
Spłoszeni złodzieje leśni

Gajowy lasów Zacherta Radziwanowski 
Jan natknął się w czasie obchodu swojego 
rewiru w lesie na 4 osobników, którzy ścięli  
4 brzozy. Widząc gajowego poczęli uciekać, 
a gdy ten począł ich ścigać, jeden ze złodziei 
Kopczewski Eugeniusz, przezwiskiem „Zeń-
ka”, mieszkaniec wsi Dąbrówka gm. Wasil-
ków strzelił do gajowego z dubeltówki, czy też  
z karabina, lecz chybił.

Ścigani osobnicy zbiegli do wsi Dąbrówka.

¿ 26 stycznia 1934 r., piątek 
Usiłowanie przekupstwa

W lesie państwowym na terenie pow. 
sokólskiego w marcu ub. r. [1933 r. – przyp. 
J.K] gajowy Rafał Zacharewicz przyłapał na 
kradzieży drzewa wieśniaka, Alfonsa Stefa-
nowicza, sporządzając protokół karny. Dnia 
następnego Stefanowicz przyjechał do gajów-
ki Sokoła i podczas nieobecności gajowego 
pozostawił 25 kg. owsa, jako prezent za umo-
rzenie protokółu, o czem mu następnie przy 
spotkaniu powiedział. Wskutek doniesienia 
gajowego Stefanowicz został pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej i skazany na 6 mie-
sięcy więzienia i 50 zł. grzywny.

¿ 7 marca 1934 r., środa 
Obili kijami

Na podwórze mieszkańców wsi Strękowi-
zna pow. augustowskiego, Józefa Sobkowskie-
go i Zygmunta Slużynskiego przybył gajowy 
lasów państwowych w Nowince, 60-letni Jó-
zef Ostrowski, celem zakwestionowania przy-
wiezionego wówczas z lasu, a pochodzącego 
z kradzieży drzewa. Rzucili się obaj na pełnią-

cego swe obowiązki gajowego, odebrali mu 
rewolwer służbowy i obili kijami po głowie, 
plecach i nogach. Następnie zwrócili rewol-
wer i wypchnęli za płot.

¿ 23 maja 1934 r., środa 
Strzały w lesie

Patrolujący swój obchód, gajowy leśnic-
twa Chwijnik w nadleśnictwie Białowieskiem 
– Taranek Konstanty, natknął się w oddz. 608 
na trzech złodziei, którzy spiłowali 4 kloce  
i stoczyli je na przyległe łąki. Gdy wezwał 
ich, aby się zatrzymali – poczęli oni uciekać 
w kierunku wsi Babiniec, a oddaliwszy się na 
odległość 50 mtr. – jeden z nich strzelił dwu-
krotnie do gajowego chybiając. Taranek odpo-
wiedział dwoma strzałami, również chybiając.

¿ 18 września 1934 r., wtorek 
Morderczy strzał przez okno
Usiłowanie zabójstwa gajowego

Trzej nieznani osobnicy z Rutkowskim 
Władysławem ze wsi Szafranki gm. Trzcian-
ne pow. białostockiego usiłowali na tle zemsty 
dokonać zabójstwa Stefana Mrozowskiego ga-
jowego lasów Szelągówka, stanowiących wła-
sność Stanisława Mińskiego.

Do znajdującego się w swej gajówce 
w Grzęczycach Mrozowskiego oddano przez 
okno jeden strzał z karabina, a następnie wy-
bito kamieniami 8 szyb w oknach. Mrozowski 
wyszedł cało, gdyż kula chybiła.

Policja wszczęła dochodzenie aresztu-
jąc Wład. Rutkowskiego oraz podejrzanego  
o współudział w zamachu Edmunda Zajkow-
skiego. Obaj zostali przekazani sądowi grodz-
kiemu w Knyszynie. Dwaj pozostali osobnicy 
są poszukiwani, dochodzenie trwa.

¿ 14 listopada 1934 r., środa 
Spotkanie z kłusownikami i strzały

Bedąc na czatach w 844 oddz. puszczy 
Białowieskiej, gajowi Lewkowicz Paweł, Sy-
tyk Aleksander, Protasiewicz Grzegorz i Ga-
panowicz Jerzy, natknęli się na dwu kłusow-
ników, za którymi podczas pościgu gajowi 
Lewkowicz i Gapanowicz oddali dwa strzały. 
Porzuciwszy posiadaną broń: nabity kara-
bin i nabitą dubeltówkę kłusownicy zbiegli.  
W trakcie dochodzenia ustalono, iż jeden  

Praca ich ciężka, żmudna i bardzo niebezpieczna. W łonie lasów toczy się nieustanna walka miedzy strażą leśną a bardzo liczną 
masą kłusowników i grabieżców drzewa.
Nie są to zwykli złodzieje, któremi pogardza ich otoczenie. Bynajmniej. Jedni i drudzy cieszą się wziętością i uznaniem – ba, są 
nawet otoczeni nieraz aureolą romantyczności i bohaterstwa.
Idą na wyprawę z bronią w ręku – z bronią nabitą! Tej broni nie oddają – przynajmniej rzadko kiedy. Tropią zwierzynę i tropią straż 
leśną. Wolą nie wejść jej w drogę, lecz gdy wejdą, błyska strzał i gaśnie życie ludzkie.
Kłusownicy polują na zwierzynę cudzą, aby zarobić, lecz proceder płynie bardzo często z namiętności myśliwskiej, która dyktuje 
im nieraz najstraszliwsza zemstę, jeśli leśnik lub gajowy zbyt gorliwie pełnią swe obowiązki i likwidują ich myśliwskie harce bez 
pardonu.
Koło borów naszych snuje się nieustanna masa procesów. Skargi na ujętych kłusowników i defraudantów drzewa są na porządku 
dziennym w sądach położonych w pobliżu większych obszarów leśnych. Kary, które sądy wymierzają za różne leśne przestępstwa, 
nie tylko nie łagodzą stosunków miejscowych, przeciwnie zaogniają je. Nienawiść tli w sercach nieposkromionych kłusowników 
i wytwarza ponurą atmosferę, w której pragnie odwetu i zemsty dojrzewa całymi latami, aby w pewnym momencie wybuchnąć, 
potworną tragedią.
Nie miejmy żadnych złudzeń. Trzeba, aby młode pokolenia dojrzały na wsi, i dopiero, gdy one nadadzą ton życiu miejscowemu, 
może wytworzą się stosunki lepsze i serdeczniejsze między wsią a obrońcami lasów.
Tak jak dziś, jest to walka nieustanna i nieubłagana.
W całym szeregu większych borów pożary leśne w lecie są na porządku dziennym. Wywoływane są one w znacznym procencie 
umyślnie w jednym punkcie rezerwatu leśnego, aby w oddalonym innym ułatwić ścięcie i wywiezienie upatrzonego drzewa. Czynią 
to systematycznie, z przebiegłością i zręcznością niesłychaną.
Kiedy straż leśna i część zwołanej ludności usiłuje położyć tamę szalejącemu żywiołowi, po drugiej stronie boru wre praca gorącz-
kowa, huczą siekiery i w pośpiesznem tempie domorośli drwale przeprowadzają wyrąb na własną rękę.
Najzwyklejszym sposobem stosowanym wobec straży leśnej jest terror. Uprawia się go w wielu rejonach na wielką skalę. Leśnik i 
gajowy żyją w nieustannej obawie, że cos im zagraża, że ktoś w zasadzce czycha na ich Zycie. Ani służba, ani odpoczynek, ani zaba-
wa nie są bezpieczne. Niewidzialny wróg krąży wkoło. Im gorliwiej pełniona jest służba, tem większa nienawiść otacza straż leśną.
Spotkanie w cztery oczy w lesie kłusownika i defraudanta z leśniczym, gdy daleko są ludzie, jest dla tego ostatniego momentem 
decydującym o jego życiu.
Zabójstwa i okaleczenia ciężkie leśników i gajowych przez kłusowników lub defraudantów leśnych są tak liczne, iż Związek Leśni-
ków musiał utworzyć specjalny „Fundusz zapomogowy dla wdów i sierot po zabitych leśnikach”.
W lesie rządzi prawo dżungli: „Albo tobie śmierć albo mnie” – mówi sobie kłusownik, gdy spotka leśnika w lesie.
Pod tym względem kronika żałobna jest obfita. Statystyka tych morderstw, nie jest prowadzona, choć byłaby bardzo potrzebna i 
oddałaby duże usługi.
W tych warunkach praca leśników i gajowych jest naprawdę cichem bohaterstwem. Rząd i społeczeństwo powinni zwrócić bacz-
niejszą uwagę na zieloną, szczupłą armję leśników i gajowych, którzy z prawdziwem poświęceniem życia stoją na straży dobra 
publicznego. Należałoby wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie na życie, gdyż często rodzina zabitego leśnika lub gajowego 
popada w najstraszniejszą nędzę, gdy jej żywiciel jeszcze w młodym wieku pada na posterunku, nie mając dostatecznej lat wysługi.
„Fundusz zapomogowy dla wdów i sierot po zabitych leśnikach”, jaki wprowadził w życie oddział poznański, powinien być rozcią-
gnięty na wszystkie inne oddziały. Ale zapomogi takie są tylko kroplą w morzu. Tylko ustawowe ubezpieczenia na życie wyrównają 
tę olbrzymią krzywdę, jaka dzieje się armji zielonej, płacącej obfity haracz śmierci na posterunku.
Ta Ko

29 września 1933 r., piątek 
Wyrok na kłusowników
Obchodząc swój rewir gajowy leśnictwa Osowiec, Edward Pracki, znalazł na terenie twierdzy około 70 sztuk wnyków, zastawio-
nych na sarny i zające. Zbadawszy ślady ludzkie, a stwierdziwszy, że prowadziły one do kolonji sąsiadującej z terenem twierdzy 
wszyto dochodzenie w tym kierunku i zatrzymano znanych kłusowników, Albina i Witolda Lewkowskich.
Podczas rewizji w ich zabudowaniach znaleziono ślady służące za dowód, że przechowywano tam zabite sarny. Sąd okręgowy skazał 
każdego na 6 miesięcy aresztu i na 200 zł. grzywny.

18 października 1933 r., środa 
Zbrodniczy strzał w lesie
Mieszkaniec wsi Klinczany w pow. sokólskim, znany kłusownik, Józef Błażewicz udał się w końcu grudnia ub. r. wraz ze swym są-
siadem, Józefem Januszkiewiczem, na polowanie do pobliskiego lasu państwowego. Kiedy obaj kłusownicy znajdowali się w części 
lasu zwanej „Dąbrówka”, spotkali się oko w oko z gajowym, Adolfem Kuczyńskim. Wówczas Januszkiewicz krzyknął do Błażewicza: 
„Uciekaj, bo Kuczyński”, poczem sam zaczął uciekać, a w ślad za nim pobiegł Błażewicz. Nagle padł strzał. Kula ugodziła Błażewi-
cza, uszkadzając mu nerkę, żołądek, krezkę ślepej kiszki oraz wątrobę. Wskutek krwotoku wewnętrznego – ranny po upływie kilku 
godzin zmarł.
W stan oskarżenia o dokonanie zabójstwa postawiony został gajowy Kuczyński, który podczas rozprawy w sądzie okręgowym do 
winy się nie przyznał, twierdząc, że gdy zauważył kłusowników, począł ścigać Błażewicza, Januszewicz zaś pozostał za nim w tyle. 
Kiedy od Błażewicza z tyłu dzielił go tylko krok, chwycił go ręką za ramię, usłyszał strzał. Kto strzelał nie widział. Strzał padł z tyłu 
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z nich Szachalewicz Michał (Ława gm. Biało-
wieża) został lekko postrzelony w lewe ramię.

¿ 28 listopada 1934 r., środa 
Postrzeleni gajowi w płonącej leśniczówce

[pierwsza strona gazety]
ŁUCK, 27.11.
W leśniczówce pod wsią Gradzie wybuchł 

w niedzielę pożar.
Po wyłamaniu drzwi, znaleziono w  leśni-

czówce dwu ciężko rannych gajowych postrze-
lonych w czasie snu.

Sprawcami zbrodni są prawdopodobnie 
włościanie ze wsi Gradzie, którzy zemścili się 
na gajowych za występowanie w  charakterze 
świadków w procesie przeciwko chłopom, 
oskarżonym o kradzieże w lesie.

¿ 28 listopada 1934 r., środa 
Gajowy zastrzelił kłusownika
Staje w piątek przed sądem okręgowym

Obchodząc dn. 2 stycznia rb. o godz.  
9 wiecz. swój rewir na terenie lasów państwo-
wych w okolicy Choroszczy, gajowy Antoni 
Adamski, spotkał kłusownika, mieszkańca wsi 
Kościuki gm. Choroszcz pow. białostockiego, 
Antoniego Gogola, który polował na zające. 
Widząc Adamskiego, zaczął uciekać w kierunku 
swej wsi. Ścigający gajowy strzelił do kłusowni-
ka, który otrzymał postrzał w klatkę piersiową  
i został odstawiony do szpitala gdzie zmarł.

Przed śmiercią Gogol został zbadany przez 
posterunkowego posterunku P.P. w  Chorosz-
czy i na podstawie tych zeznań urząd prokura-
torski postawił gajowego Adamskiego w stan 
oskarżenia.

Sprawa ta będzie tematem rozpraw w pią-
tek, dn. 30 b. m. Przewodniczyć na rozprawie 
będzie prezes sądu okręgowego p. Ostruszka, 
oskarżać zaś wiceprokurator Bartoszewicz. 
Obrony Adamskiego podjął się mec. Szwarc. 
W imieniu rodziny zmarłego powództwo cy-
wilne popierać będzie mec. Gruszkiewicz.

¿ 1 grudnia 1934 r., sobota 
Zabójstwo w obronie własnej kłusownika

Sąd okręgowy rozpatrywał wczoraj spra-
wę gajowego lasów państwowych, Antoniego 
Adamskiego. Akt oskarżenia zarzucał podsąd-
nemu, iż, obchodząc swój rewir, spotkał kłusow-

nika, mieszkańca wsi Kościuki gm. Choroszcz, 
Antoniego Gogola, który polował na zające  
i ciężko go zranił, wskutek czego Gogol zmarł.

Oskarżony wyjaśniał, że kłusownik do 
niego strzelał. Po zbadaniu świadków i wysłu-
chaniu stron sąd skazał Adamskiego na 2 lata 
więzienia, zawieszając wykonanie kary na okres 
5 lat. Obronę wnosił mec. Szwarc. Powództwo 
cywilne wniesione przez mec. Gruszkiewicza 
imieniem rodziny zastrzelonego kłusownika, 
sąd uwzględnił w całości.

¿ 3 grudnia 1934 r., poniedziałek 
Strzały kłusownika do ścigającego gajowego

Gajowy dóbr „Mazury” Michał Wróbel 
i  inni napotkali w lesie kłusowników, miesz-
kańców wsi Kalinowo-Stare gm. Wys. Maz., 
Kuleszę i Urzyńskiego, którzy poczęli uciekać. 
Puszczono się za nimi w pogoń, pierwszy ukrył 
się w lesie. Kiedy Wróbel dopędzał Urzyńskie-
go – ten odwrócił się i z odległości 6 mtr. strze-
lił do niego trzykrotnie z karabinu niemieckie-
go, trafiając go jedną kulą w lewe ramię nad 
obojczykiem. Kula nie naruszyła kości. Lekarz 
szpitala w Wys. Mazowieckiem stwierdził lek-
kie uszkodzenie ciała.

¿ 4 grudnia 1934 r., wtorek 
Spotkanie ze złodziejami leśnymi
Strzał położył jednego z nich trupem

Podczas obchodu lasów, stanowiących wła-
sność Bohdana Zalutyńskiego, właściciela ma-
jątku Złogowszczyzna gm. Gudziewicze pow. 
grodzieńskiego, gajowy Wołyniec Antoni spo-
tkał złodziei leśnych: Boguckiego Jana i Marci-
sza Jana ze wsi Trzcianki gm. Ejsmonty-Wiel-
kie, którzy usiłowali wywieźć z lasu skradzione 
2 sosny.

Według oświadczenia gajowego, defraudan-
ci z siekierami rzucili się na niego. Wówczas 
gajowy – w obronie własnej – z odległ. 4 mtr. 
strzelił z fuzji – pojedynki w kierunku napast-
ników, kładąc trupem na miejscu Boguckie-
go Jana. Zwłoki zabezpieczono do dyspozycji 
władz sądowych, gajowego zatrzymano.

Aresztowani kłusownicy
W związku z postrzeleniem gajowego Wró-

bla Michała kłusownicy: Roman Uszyński ze 
wsi Kalinowo-Stare i Wiktor Kulesza ze wsi 
Grodzkie-Stare zostali ujęci i przekazani wła-
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dzom sądowym. W czasie rewizji w ich miesz-
kaniu broni nie znaleziono. Uszyński do po-
strzelenia Wróbla się nie przyznaje.

¿ 22 marca 1935 r., piątek 
Śmiertelny strzał 

Na przechodzącego obok mostu przez Na-
rew od strony wsi Kaszewce gm. Goworowo 
pow. ostrołęckiego gajowego lasów prywatnych 
dóbr Szczawin, Antoniego Zawadzkiego – na-
padło trzech osobników, którzy rzucili się nań, 
usiłując go pobić. W obronie własnej Zawadzki 
wystrzelił z rewolweru, raniąc ciężko jednego 
z napastników, znanego recydywistę, Kazimie-
rza Kalinowskiego Różan, którego towarzysze 
zabrali do domu. Rannego, któremu pierwszej 
pomocy udzielił dr. Gon z Różany, przewiezio-
no w stanie beznadziejnym do szpitala w Pułtu-
sku, gdzie zmarł.

¿ 22 marca 1935 r., piątek 
Pomyłka w mrokach puszczy

Patrolując w 659-ym oddziale puszczy Bia-
łowieskiej, praktykant leśny, Aleksy Lisiecki 
(Zabagonie gm. Białowieża pow. bielskiego), 
usłyszał jakieś szmery i głosy ludzkie. Ukryty 
za drzewem, zauważył, że zbliżają się doń jacyś 
dwaj ludzie. Wówczas z okrzykiem „Stój, kto 
idzie” wyskoczył – niedoświadczony – zza drze-
wa. Zanim jednak głos się rozszedł – usłyszał 
dwa strzały i poczuł gorąco w  prawem udzie  
i obu rękach. Począł wówczas uciekać. Kiedy się 
odwrócił – z przerażeniem stwierdził, że ktoś go 
goni. Pobiegł ostatkiem sił, czując, że ścigający 
depce mu po pietach. Padł wreszcie osłabiony, 
myśląc, że przyszła ostatnia godzina. Jakież było 
zdziwienie, gdy prześladowca – widocznie za-
niepokojony – począł go prosić o przebaczenie 
i tłómaczyć, że ojciec jego, gajowy Ziemkiewicz, 
wziął go za kłusownika lub złodzieja leśnego  
i w obronie własnej użył nagana. Ale wyjaśnie-
nie nie polepszyło doli niedoświadczonego 
młodzieńca. Leży w szpitalu w Bielsku.

¿ 22 października 1935 r., wtorek 
Przygoda leśnych ludzi 

Ludzie, którym przypadło pełnić służbę 
w  lasach, których życie mocnemi więzami 
złączyło z lasem, którzy stykają się z lasem co 
dzień i często co noc – znają tajemniczą potę-

gę lasu. Nikt tak, jak oni, nie potrafi zrozumieć 
fantastycznego piękna puszczy, nikt tak nie 
potrafi odczuć jej tajemniczej grozy i nikt tak 
nie potrafi przeciwstawiać się jej niebezpie-
czeństwom. Potrafią to tylko leśni ludzie, dla 
których las jest terenem codziennego życia.

Puszcza jest groźna. Człowiek lasu musi 
mieć czujność i zręczność leśnego zwierzęcia, 
aby nie dać się podejść z zasadzki.

Ale nie boi się on bynajmniej.
Za dobrze zna las, aby się miał bać jego 

mieszkańców, których najczęściej otacza tro-
skliwą opieką. Boi się jednak drugiego czło-
wieka. Bo w lasach poza łagodnemi zwierzę-
tami, któremi opiekuje się człowiek, grasują 
również ludzie, którymi przeważnie nikt się 
nie opiekuje. I tych leśni ludzie boją się najgo-
rzej, oni są najniebezpieczniejszym elementem 
lasu. Na widok takiego człowieka poczciwy 
gajowy nie waha się wywalić z dwurury, aby 
postrzelić go w nogę jak zająca. Tym ludziom 
wypowiedziano w lasach walkę bezpardono-
wą, nieubłaganą, ostateczną. Są niepotrzebni. 
Zdarzają się jednak chwile, kiedy role dziwnie 
się mieszają, kiedy niewiadomo, kto na kogo 
poluje, kto kogo goni i kto przed kim ucieka. 
Dzieje się to szczególnie pod osłoną nocy.

Wypadek taki miał miejsce w Puszczy Bia-
łowieskiej. Było to w połowie marca b. r. póź-
nym wieczorem w oddziale 659. W głębi pusz-
czy panowała niezmącona leśna cisza. Rzadko 
rozlegały się jakieś przytłumione odgłosy ży-
cia. Na krętych ścieżynach leśnych pełnili ci-
chą, niebezpieczną służbę gajowi.

Wówczas to nocny dyżur w Puszczy wy-
padł również praktykantowi nadleśnictwa 
Starzyńskiego, Lisickiemu. Młody człowiek 
uzbroił się w dubeltówkę i poszedł w las. Przez 
całą noc miał czatować czy ktoś nie okradnie 
Puszczy. Czuwał. Przyczaił się w cieniu nocy 
i lasu. Nasłuchiwał. Aż nagle rozległ się tur-
kot wozu i głuche uderzenia siekiery. Rąbali. 
Okradali Puszczę. Lisicki przyczaił się jeszcze 
mocniej za drzewem. Wytężył wzrok i słuch.

W pewnym momencie, w cieniu, zamaja-
czyły sylwetki dwóch ludzi. Lisicki dłużej nie 
mógł wytrzymać. Wyskoczył gwałtownie zza 
drzewa: Krzyknął: – „Stój! Kto idzie?!”

I wtem, głuchą nocną ciszę przerwał łoskot 
strzałów. Jakaś tajemnicza ręka wyładowa-
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ła cały magazyn rewolweru. Lisicki krzyknął 
rozpaczliwie, ale pod wpływem lęku zebrał 
jeszcze wszystkie siły i rzucił się do ucieczki. 
Był ciężko ranny. Trafiły go 3 strzały. W nogę 
i w rękę. Uciekał, wzywając przeraźliwie ra-
tunku i  zdziwił się ogromnie, gdy w pewnej 
chwili, usłyszał za sobą głos:

– Panie praktykancie, proszę nie uciekać, 
to swój!...

Rzeczywiście, wkrótce wyjaśniła się fatalna 
pomyłka gajowego Ozimkowicza, który ob-
chodząc swój rewir natknął się na kolegę Lisic-
kiego i, sądząc, że jest to kłusownik, przywitał 
go serią rewolwerowych strzałów.

Sąd okręgowy na sesji wyjazdowej w Biel-
sku skazał Ozimkiewicza na 6 mies. aresztu  
z zawieszeniem na 2 lata.

¿ 13 kwietnia 1935 r., sobota 
Walka gajowego ze złodziejami leśnymi

W dniu 10 b. m. o godz. 20 gajowy lasów 
państwowych Leśnictwa Ruda, Nadleśnictwa 
Grajewskie – Józef Zyskowski, natknął się  
w lesie państwowym przy wsi Sojczyn-Borowy 
gm. Ruda, na 3 defraudantów leśnych, mieszk. 
wyżej wym. wsi – Ruszczyka Józefa, Kalinę 
Wacława i Szymkiewicza Zygfryda, którzy 
na widok gajowego schwycili za kołki i wy-
stąpili agresywnie przeciwko niemu. Gajowy 
Zyskowski w obronie własnej użył broni pal-
nej pistoletu, raniąc Szymkiewicza Zygfryda 
w okolicę klatki piersiowej. Pierwszej pomocy 
rannemu udzielił lekarz powiat. z Grajewa dr. 
Sienkiewicz, który stwierdził, iż stan rannego 
jest ciężki i zagraża życiu.

¿ 16 kwietnia 1935 r., wtorek 
Sam się postrzelił

W dniu 12 b. m. o godz. 22 na szosie, w od-
legł. 3 klm. od wsi Biały-Lasek, gm. Białowie-
ża, w kierunku osady Białowieża w oddz. 687 
Puszczy Białowieskiej został postrzelony przez 
nieznanego sprawcę przechodzący szosą Tatu-
ra Wacław w lewą rękę. Patrol policyjny stwier-
dził, że gajowy Tatura rzeczywiście ma ranę 
postrzałową lewej ręki, lecz przy ranie znać  
ślady prochu i osmalenia. Gajowy na tę oko- 
liczność przyznał się, iż postrzelił się sam  
przez nieostrożność, manipulując rewolwe-
rem systemu „Nagan”, a nie chcąc skompro-

mitować się przed swoją władzą nieumiejęt-
nością obchodzenia się z bronią palną, za-
meldował w nadleśnictwie o  rzekomym na 
niego zamachu.

¿ 10 maja 1935 r., piątek 
Kradzież i gwałt

Do wsi Szafranki pow. białostockiego 
dnia 28 grudnia ub. r. przybył gajowy Stefan 
Mrozowski w towarzystwie kilku robotników 
celem odebrania drzewa, zdefraudowanego 
przez wieśniaka Wacława Grabowskiego. Ten, 
widząc gajowego, wybiegł z mieszkania i kil-
ka razy uderzył go drągiem, łamiąc mu lewą 
rękę. Został za to skazany na 1 rok więzienia.

¿ 30 maja 1935 r., czwartek 
Bitwa chłopów z gajowymi
Od chrabąszczy do rozlewu krwi 

Na polach wsi Niesułowiece, koło Ol-
kusza doszło onegdaj z błahej przyczyny 
do groźnego starcia pomiędzy służbą leśną 
a miejscową ludnością, w rezultacie którego 
cztery osoby odniosły rany.

Przebieg zajścia przedstawia się następu-
jąco: Praktykant leśny Sołtysik oraz gajowi 
Borek i Wadas z lasów gorenickich T-wa Ko-
palń „Saturn” z Sosnowca spotkali na skraju 
lasu trzech chłopców strząsających z drzew 
chrabąszcze.

Chłopcy na widok służby leśnej poczęli 
uciekać, a gajowi ścigając ich znaleźli się na 
polu rolnika Barana, który wybiegł z domu, 
protestując przeciw niszczeniu mu zasiewów.

Powstała sprzeczka, a następnie zbiegowi-
sko, przyczem tłum chciał się rzucić na gajo-
wych. Ci ostatni w obronie własnej oddali 10 
strzałów z rewolwerów i fuzyt, raniąc Włady-
sława Jedynaka, Antoniego Tylnickiego, An-
toniego Knapczyka i Franciszkę Krzemień.

Na odgłos strzałów przybiegło ze wsi 
około 150 osób, które przybrały groźną po-
stawę wobec gajowych i poczęły napierać na 
nich. Gajowi ostrzeliwując się schronili się 
do lasu.

¿ 31 lipca 1935 r., środa 
Uwięzienie kłusownika 

Gajowy nadleśnictwa Starzyńskiego (pow. 
bielsko-podlaski) Mikołaj Ozimkiewicz udał 
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się onegdaj na patrol w swoim obchodzie i w re- 
wirze 594 natknął się na nieznanego kłusow-
nika z bronią myśliwską w ręku, który na wi-
dok gajowego zaczął uciekać. Gajowy strzelił 
w górę i wezwał kłusownika do zatrzymania 
się. W tej chwili kłusownik odwrócił się i wy-
strzelił w stronę gajowego z dubeltówki, lecz 
chybił. Gajowy Ozimkiewicz poznał w  kłu-
sowniku Włodzimierza Sajewicza (lat 20) ze 
wsi Wilki gm. Białowieża, notowanego zło-
dzieja leśnego. Kłusownika po meldunku 
gajowego policja zatrzymała i przekazała go 
do dyspozycji Sądu Grodzkiego w Białowie-
ży, którego decyzją Sajewicz osadzony został  
w więzieniu w Białymstoku.

¿ 14 sierpnia 1935 r., sobota 
Napad na gajowego

Gajowy L.P. Michał Dobrowolski zamiesz-
kały w gajówce pod wsią Lipina pow. sokól-
skiego udał się onegdaj wieczorem do Lipiny 
po swe dzieci, które były tam na zabawie. Po 
drodze gajowego zaczepiło kilku pijaków, któ-
rzy go dotkliwie pobili. Sprawcami napaści 
okazali się: Michał Filonowicz ze wsi Wir-
chlesie (gm. Szudziałowo) Władysław i Feliks 
Sadanowicze, Edward Line ze wsi Lipiny i Mi-
chał Kolędo z kolonji Pogidło. Wszyscy oni 
wracali z zabawy.

Pobitemu gajowemu jeden z napastników 
– Feliks Sadanowicz – zabrał służbowy rewol-
wer marki „Konstable” z nabojami. Przepro-
wadzone dochodzenie ustaliło, że napad na 
gajowego był przygotowany i miał za podłoże 
zemstę. Skradziony rewolwer policja odnala-
zła u Michała Filonowicza, który wraz z Sada-
nowiczami został zatrzymany. Stan pobitego 
gajowego jest dość poważny.

¿ 26 września 1935 r., czwartek 
Pościg gajowych za kłusownikami  
w Puszczy Białowiesk.
Jeden z kłusowników niebezpiecznie  
postrzelony

W dn. 20 bm. o godz. 5 rano, gajowi lasów 
państw.: Wokosz, Głowacz, Rosiak, Kwiatkow-
ski, Kresko, Dzik, Klimiuk, Konwerski, Poto-
ka i Sawicki, obchodząc 795 oddział Puszczy 
Białowieskiej, natknęli się na 2 kłusowników 
– Jana Rumula ze wsi Stołpowyski i Kiendysia 
Józefa ze wsi Mszanka (gm. Białowieża), któ-
rzy na widok gajowych rzucili się do ucieczki. 
W czasie pościgu gajowi strzelili do uciekają-
cych. Jedna z kul ugodziła Rumla Jana w lewą 
łopatkę. Który z  gajowych postrzelił Rumla 
– nie ustalono, gdyż strzelali wszyscy razem. 
Rana Rumla – niebezpieczna.

¿ 2 grudnia 1935 r., poniedziałek
Śmiertelny strzał do kłusownika
na pograniczu polsko-niemieckiem

W pobliżu miejscowości Kośmider i Za-
wask na pograniczu polsko-niemieckiem  
w odległości 50 m. od granicy, polska straż 
graniczna znalazła zwłoki nieznanego męż-
czyzny. Jak się następnie okazało zabitym był 
Teodor Kałuża, obywatel niemiecki, znany  
w tamtych stronach kłusownik.

Ostatnio Kałuża polował w lasach po 
stronie polskiej i przekradając się przez gra-
nicę z ubitym jeleniem, natknął się na nie-
mieckiego Inspektora lasów, Langischa, 
który wezwał Kałużę do zatrzymania się. 
Kłusownik porzucił jelenia i zaczął uciekać  
w las, wówczas Langisch strzelił za nim, ra-
niąc go śmiertelnie.

Zajście to rozegrało się nad samą granicą. 
Mimo ciężkiego postrzału Kałuża brocząc ob-
ficie krwią, zaczołgał się do pobliskiego słu-
pa granicznego i tam, już po stronie polskiej 
padł martwy. Zwłoki Kałuży zabezpieczono 
do czasu przybycia komisji sądowo-śledczej.

¿ 9 stycznia 1936 r., czwartek 
Pościg za kłusownikiem

Dnia 6 bm. gajowy lasów zabłudowskich 
Jan Korkus natknął się w lesie na włóczącego 
się z dubeltówką kłusownika ze wsi Sokole, 
Juljana Grzesia. Na wezwanie Korkusa, by się 

KsiazkaCZ2IIKOREKTA.indd   69 2011-02-23   11:59:08



70

GAJOWY W OGNIU

zatrzymał i broń oddał, kłusownik strzelił do 
gajowego, lecz na szczęście chybił, poczem za-
czął uciekać. Korkus dopędził go, odebrał du- 
beltówkę i złożył ja na posterunku P. P. w Mi- 
chałowie. Grzesia dotychczas nie aresztowano.

¿ 26 stycznia 1936 r., niedziela 
W obronie skradzionego drzewa

Dnia 24 b. m. gajowy Radziszewski z nad-
leśnictwa Knyszyn zauważywszy, że mieszkań-
cy wsi Koty (gm. Obrubniki) bracia Michał  
i Walerjan Kamińscy przywieźli potajemnie 
furę drzewa z lasu, udał się wraz z sołtysem 
na ich podwórze. Wtedy Kamińscy rzucili się 
na gajowego, wyrwali mu rewolwer i ciężko 
go potłukli odważnikiem. Sołtys przerażony 
napadem – zbiegł.

¿ 25 lutego 1936 r., wtorek 
W pościgu za złodziejami leśnemi

Teodor Klimkow gajowy z majatku Je-
dlinka (pow. Wołkowyski), obchodząc las, 
zauważył braci: Stanisława i Feliksa Lisajów, 
wywożących na saniach skradzioną dębinę. 
Na okrzyk gajowego; „Stój!” wieśniacy zrzuci-
li drzewo z sań i  zaczęli uciekać w kierunku 
majątku Mosty. Kiedy Klimkow puścił się za 
nimi w pogoń, wówczas Feliks Lisaj, skrywszy 
się za sosnę strzelił do niego z karabinu, lecz 
na szczęście chybił. Gajowy wobec niebezpie-
czeństwa utraty życia zaprzestał pościgu.

¿ 26 lutego 1936 r., środa 
Kradną i strzelają

Kazimierz Kurczewski, gajowy z majątku 
Pawłowicze (pow. sokólski) podczas nocnego 
obchodu natknął się w lesie na dwóch wło-
ścian z Kulowiec – Bronisława Gajdela i Pawła 
Koryckiego, którzy ścinali brzozy i ładowali 
je na sanie. Gajowy z obawy, by go nie pobi-
li, skrył się za drzewo, lecz zdradził go kaszel. 
Wówczas złodzieje strzelili dwukrotnie w jego 
kierunku i zmusili Kurczewskiego do ucieczki. 
Nazajutrz policja odnalazła w  Kulowcach 25 
ściętych brzóz, lecz broni nie znalazła.

¿ 27 lutego 1936 r., czwartek 
Postrzelenie złodzieja leśnego

Niejaki Mojsa wiozący skradzione w lesie 
państwowym drzewo do Białegostoku, w po-

bliżu Sofipola spotkał trzech gajowych, któ-
rzy go chcieli zatrzymać. Mojsa zamierzył się 
siekierą na gajowego Romualda Kulpowicza, 
który w obronie własnej postrzelił go w nogę.

¿ 20 sierpnia 1936 r., czwartek 
Rozbrojeni gajowi

¿ 16 września 1936 r., środa 
W pościgu za kłusownikiem

Leśniczy z leśnictwa Sokołda (nadleśnic-
two sokólskie) Jerzy Szybkowski oraz gajowy 
Wincenty Puciłowski, czatując przy drodze 
koło wsi Borki (Gm. Szudziałowo), zauważy-
li kłusownika ze strzelbą myśliwską w ręku. 
Ponieważ na wezwanie ich nie zatrzymał się, 
Szybkowski strzelił z pistoletu w górę. Gajowy 
Puciłowski, ścigając kłusownika, upadł, przez 
co spowodował mimowolnie drugi wystrzał  
z rewolweru. Kłusownik zbiegł.

Tegoż dnia zgłosił się do posterunku P.P. 
w Szudziałowie mieszkaniec wsi Borki Euge-
niusz Nalewajko i zameldował, iż na drodze 
do wsi Borki został postrzelony w nogę przez 
dwóch nieznanych mu osobników. Policja 
wszczęła dochodzenie.

¿ 3 listopada 1936 r., wtorek 
Zbrodnia, której nie było,  
przyczyną zamachu samobójczego

Gajowy lasów Kotłubaja w pow. barano-
wickim Izydor Płudowski, siedząc w kawiar-
ni przy ul. Kopernika 1 w  Baranowiczach, 
wszczął kłótnię z właścicielką lokalu, Filome-
ną Krupową, do której strzelił z rewolweru. 
Krupowa upadła na ziemię.
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Płudowski będąc pewnym, że ją zabił, sam 
sobie wymierzył karę strzelając do siebie z  re-
wolweru dwukrotnie w pierś.

W stanie bardzo ciężkim odwieziono go do 
szpitala międzykomunalnego w Baranowiczach.

Jak się później okazało, strzał Płudowskiego do 
Krupowej chybił celu. Sprytna niewiasta, upadłszy 
na podłogę symulowała, iż została zabita.

¿ 2 grudnia 1936 r., środa 
Gajowy pobity przez złodziei leśnych

Gajowy nadleśnictwa Ostrów-Mazowiecka 
Marjan Jutrzenka zatrzymał znanych złodziei 
leśnych braci: Czesława i  Tadeusza Radom-
skich wiozących furmanką drzewo. Stawili oni 
jednak opór gajowemu, pokaleczyli mu twarz, 
połamali mu flower oraz rower. Obu braci 
aresztowano.

¿ 16 grudnia 1936 r., środa 
W pościgu za złodziejami leśnymi

Gajowy lasów państwowych Nadleśnictwa 
Sokólskiego, Zacharjasz Wincko, ścigając ja-
dących na furmankach złodziei leśnych, wyjął 
rewolwer i począł krzyczeć: „stój”. Nagle upadł 
i spowodował podobno przez nieostrożność wy-
strzał, który zranił jednego z furmanów w głowę.

Poszkodowanego odwieziono do szpitala 
św. Rocha w Białymstoku. Postrzelonym jest 
Józef Wróblewski zam. w kol. Pieczonka.

¿ 24 i 25 grudnia 1936 r., czwartek i piątek
Oko w oko z kłusownikami

Gajowi lasów państwowych Józef Janiuk 
i  Włodzimierz Skierko, w oddziale 15-tym 
Puszczy Białowieskiej (nadleśnictwo Brow-
skie) natknęli się onegdaj na zawodowych 
kłusowników, w których poznali Aleksandra 
Szymaniuka i Konstantego Zasima ze wsi Sie-
mianówka. Obaj kłusownicy mieli karabiny, 
przyczem Szymaniak strzelił do gajowego Ja-
niuka, co wywołało wzajemna strzelaninę. Na 
szczęście strzały chybiły. Szymaniuka zatrzy-
mano, drugi kłusownik zdołał zbiec.

¿ 25 stycznia 1937 r., poniedziałek  
Kłusownicy pobili gajowego

Podczas pościgu za kłusownikami Mi-
kołajem Iwaniukiem, Aleksandrem Iwaniu-
kiem, Władysławem Chmielem i  Tymofiejem 

Chmielem ze wsi Witowo (Gm. Hajnówka) zo-
stał pobity gajowy lasów państwowych Ignacy 
Piskorz, któremu kłusownicy zabrali rewolwer.

¿ 10 lutego 1937 r., środa 
Niebezpieczna służba nocna

Na posterunek P. P. w Kozince zgłosił się 
wczoraj gajowy z nadleśnictwa białostockie-
go Jan Kruk i zameldował, że pełniąc służbę 
nocną w lesie państwowym w pobliżu wsi 
Kopisko, zauważył dwóch mężczyzn, idących 
obok furmanki, naładowanej skradzionem 
drzewem. W jednym z nich poznał Waleriana 
Kamińskiego z Kopiska.

Na okrzyk gajowego: „stać!” – Kamiński 
zagroziwszy rewolwerem, kazał mu się zatrzy-
mać. Kruk w obawie o życie spełnił rozkaz,  
a tymczasem towarzysz Kamińskiego odjechał 
szybko z drzewem w stronę wsi. Za chwilę 
udał się również w  tym kierunku Kamiński, 
lecz nagle odwrócił się i strzelił do idącego  
z tyłu gajowego. Na szczęście kula poszła bo-
kiem. Przestraszony Kruk zbiegł do lasu.

¿ 21 lipca 1937 r., środa 
6 miesięcy więzienia za pobicie gajowego

W nocy na 27 marca rb. w lesie majątku 
Królowy Most gm. Gródek, nieznani sprawcy 
ścięli 20 świerków, które następnie ukryli w le-
sie koło Zabłudowa.

Gajowi lasów Krylowego Mostu, Jan Rud-
nik i Bazyli Mikicha, odnalazłszy ścięte świer-
ki, postanowili przy nich czatować, by w od-
powiednim momencie ująć szkodników.

W dniu 30 marca około godz. 3 rano przy-
jechali po świerki Jan i Piotr Jurowcy, którzy 
ułożyli je na dwa wozy i mieli je już wywieźć  
z lasu, kiedy nagle wyszli z ukrycia obaj gajowi, 
by zatrzymać złodziei. Piotr Jurowiec uciekł, 
zaś Jan chwycił z  woza gruby drąg i uderzył 
nim gajowego Rudnika w głowę.

Wczoraj Sąd Okręgowy w Białymstoku 
skazał Jana Jurowca na 6 miesięcy więzienia.

¿ 2 września 1937 r., czwartek 
O znieważenie gajowego

Na terenie 101 oddziału puszczy Białowie-
skiej gajowy Aleksander Jancewicz odebrał od 
mieszkanki wsi Janowo (gm. Masiewo), Alek-
sandry Rusakowej koszyk z jagodami.
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Dowiedziawszy się o tym Władysław Ru-
sak udał się do gajowego i znieważył go czyn-
nie oraz słownie. Za to stanie przed Sądem 
Okręgowym w Białymstoku.

¿ 3 października 1937 r. niedziela 
Gajowy nie dał się przekupić 

Z lasu nadleśnictwa Kumiałka skradzio-
no 3 metry sześcienne papierówki. Gajowy 
Piotr Łopateczki w drodze wywiadu dowie-
dział się, iż część drzewa sprzedano w Sokół-
ce niejakiemu Chaimowi Sobolowi. Kiedy 
Łopateczki je znalazł, Sobol, prosząc o nie-
sporządzanie protokółu wręczył mu butelkę 
wódki.

Łopateczki wódkę zabrał i doniósł o tym 
swojej władzy przełożonej.

¿ 15 października 1937 r., piątek 
Krwawy napad ośmiu bandytów 
na zagrodę gajowego pod Opocznem

[pierwsza strona gazety]
TOMASZÓW MAZ., 14.10
We wsi Dęborzyczka, pow. opoczyńskie-

go, dokonano napadu rabunkowego na za-
grodę gajowego J. Sulimowskiego.

Ośmiu uzbrojonych w rewolwery i zama-
skowanych zbirów wtargnęło do mieszkania 
gajowego z żądaniem wręczenia im pienię-
dzy. Gdy Sulimowski kategorycznie odmó-
wił, bandyci sterroryzowali go i dotkliwie 
pobili. Jęki Sulimowskiego obudziły resztę 
domowników, którzy podnieśli alarm.

Na krzyk dzieci nadbiegli sąsiedzi, którzy 
usiłowali bandytów obezwładnić. Próby te 
jednak okazały się bezskuteczne, gdyż bandy-
ci po daniu do domowników kilku strzałów, 
z których jeden zranił ciężko Sulimowskiego 
– pod osłoną nocy zbiegli w niewiadomym 
kierunku.

Policja wszczęła pościg za opryszkami. 
 (k)

¿ 24 października 1937 r., niedziela
Złodzieje zranili gajowego

Gajowy lasów państwowych Leśnictwa 
Podwaśki, Szymon Iwaniuk, przyłapał 2-ch 
osobników na kradzieży drzewa w lesie. Je-
den ze złodziei zadał gajowemu cios siekierą 
w głowę, powodując ciężkie uszkodzenie cia-

ła. W obronie życia Iwaniuk strzelił 2-krot-
nie z rewolweru, jednak chybił.

Złodzieje odjechali furmanką w kierunku 
wsi Kapitańszczyzna (pow. bielski).

¿ 31 października 1937 r., niedziela 
Ujęcie złodziei leśnych

Przed kilku dniami donosiliśmy, że ga-
jowy z nadleśnictwa Podwaśki Szymon 
Iwaniuk przyłapał 2 włościan na kradzieży 
drzewa. Jeden ze złodziei zadał mu cios sie-
kierą w głowę, powodując ciężkie uszkodze-
nie ciała.

W wyniku dochodzenia ustalono, iż na-
padu i pobicia gajowego dokonali mieszkań-
cy wsi Lewkowo – Stare (pow. wołkowyski) 
Teodor i Konstanty Suchodołowie, którzy do 
winy przyznali się, oświadczając, iż działa-
li w obronie własnej, gdyż rzekomo gajowy 
pierwszy do nich strzelał, raniąc Teodora 
Suchodołę w szyję, zaś Konstantego w łokieć.

¿ 31 października 1937 r., niedziela
Gajowy postrzelił złodzieja

Hr. Witold Krasicki zawiadomił poste-
runek P.P. w Wyszkach, że gajowy lasów 
majątku Pietkowo Franciszek Otap złapał 
w lesie złodzieja, mieszkańca wsi Osówka, 
Kazimierza Kurysia. Kiedy gajowy usiło-
wał odebrać Kurysiowi siekierę, wówczas  
ten uderzył go siekierą w prawe ramię, na 
co gajowy wystrzelił z rewolweru i trafił Ku-
rysia w pachwinę. Złodzieja odwieziono do 
szpitala w  Brańsku, a gajowego do lekarza 
w Łapach.

¿ 12 grudnia 1937 r., niedziela 
Walka ze złodziejem leśnym

Gajowy Franciszek Ostap podczas ob-
chodu lasu przyłapał na wycinaniu drzewa 
Kazimierza Kurysia ze wsi Osówka (gm. 
wyszkowska, pow. bielski) i  usiłował ode-
brać mu siekierę. Ponieważ Kuryś oddać jej 
nie chciał gajowy zagroził użyciem broni  
i zmierzył się doń z rewolweru. Wówczas Ku-
ryś uderzył Ostapa obuchem siekiery w rękę, 
aby mu broń wytrącić, lecz w tej chwili padł 
strzał i kula ugodziła Kurysia w pachwinę.

Ostap od uderzenia siekiery jest lekko 
ranny.
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¿ 24 i 25 grudnia 1937 r., piątek i sobota
Oko w oko z kłusownikami

Gajowi lasów państwowych Józef Janiuk 
i  Włodzimierz Skierko, w oddziale 15-tym 
Puszczy Białowieskiej (nadleśnictwo Brow-
skie) natknęli się onegdaj na zawodowych 
kłusowników, w których poznali Aleksandra 
Szymaniuka i  Konstantego Zasima ze wsi 
Siemianówka.

Obaj kłusownicy mieli karabiny, przy-
czem Szymaniak strzelił do gajowego Janiu-
ka, co wywołało wzajemną strzelaninę. Na 
szczęście strzały chybiły. Szymaniuka zatrzy-
mano, drugi kłusownik zdołał zbiec.

¿ 3 lutego 1938 r., czwartek 
Walka gajowego z wieśniakami

Gajowy prywatnych lasów majątku Góry 
(pow. ostrołęcki) Aleksander Zapieśniajew, 
tropiąc złodziei leśnych, doszedł ich śladami 
do wsi Góry, gdzie napadli go miejscowi wie-
śniacy uzbrojeni w szpadle i kamienie. Kiedy 
jeden z nich Franciszek Kuśmierczyk uderzył 
gajowego motyką po głowie, Zapieśniajew  
w obronie własnej wystrzelił z pistoletu, tra-
fiając w  łokieć podsołtysa Antoniego Ka-
czyńskiego, a Kuśmierczyka w pachwinę.

¿ 19 lutego 1938 r., sobota 
2 gajowych śmiertelnie postrzelonych 
w czasie obławy na kłusowników  
pod Częstochową

[pierwsza strona gazety]
CZĘSTOCHOWA, 18.2.
Do szpitala N. Marii Panny w Częstocho-

wie przywieziono z majątku Koniecpol pod 
Częstochową 2 gajowych – Stefana Ćwikłę  
i Jana Suwalskiego, którzy zostali ciężko ran-
ni podczas obławy na kłusowników, urzą-
dzonej wspólnie z policją.

Kłusownicy, otoczeni ze wszystkich stron 
zasypali gajowych strzałami.

Ćwikła zmarł w szpitalu na skutek upływu 
krwi, stan Suwalskiego jest bardzo poważny.

¿ 5 kwietnia 1938 r., wtorek 
Walka z kłusownikiem

Kiedy gajowy lasów państwowych Alek-
sander Narewski pełniąc służbę w 28 oddzia-
le leśnictwa Rybnik, nadleśnictwa białostoc-

kiego, spotkał Jana Rybnika, niosącego pod 
kurtką dubeltówkę i chciał mu ją odebrać, 
Rybnik wyjął scyzoryk i uderzył nim kilka-
krotnie w głowę gajowego, wobec czego ten 
zaniechał swojego zamiaru.

Podczas rewizji u Rybnika dubeltówki nie 
znaleziono. Rybnik tłumaczył się, że posiadał 
nie dubeltówkę, a siekierę. Rybnika areszto-
wano.

¿ 12 maja 1938 r., czwartek 
Pościg za kłusownikami pod Surażem

Strażnicy łowieccy, bracia Michał i Anto-
ni Laskowscy, przechodząc obok nor lisich 
w  pobliżu Suraża, zobaczyli wychodzącego 
z zarośli kłusownika, zmierzającego w stro-
nę lasów Borowskich. Wówczas Michał La-
skowski udał się niezwłocznie do Suraża po 
pomoc policji, zaś brat jego Antoni został na 
miejscu, na obserwacji.

Po pewnym czasie przybył z Suraża kon-
no Michał Laskowski wraz z posterunkowy-
mi PP Władysławem Popławskim i  Fran-
ciszkiem Półtorakiem. Stojący na czatach 
Michał Laskowski, poinformował przyby-
łych, że kłusowników jest dwóch i że skoro 
go zobaczyli, strzelili kilka razy i ukryli się 
w bagnie.

Posterunkowy Półtorak pozostał przy 
koniach, zaś Laskowski wraz z post. Popław-
skim puścili się w pogoń za kłusownikami, 
którzy uciekali w stronę toru kolejowego.  
W chwili, gdy Michał Laskowski wysunął 
się naprzód, jeden z kłusowników strzelił do 
niego. Wówczas post. Popławski odpowie-
dział kilku strzałami, od których padł zabity 
kłusownik Antoni Walczuk. Niebawem ujęto 
drugiego – Stanisława Kozioła, który przeby-
wa obecnie w areszcie prewencyjnym.

¿ 17 lipca 1938 r., niedziela 
Epilog śmiertelnego pościgu  
za kłusownikami rozegra się w dniu  
30 sierpnia przed Sądem Okręgowym

Dnia 11 lutego rb. dwaj kłusownicy – 
Antoni Walczuk i Stanisław Kozioł udali się 
na polowanie w okolice Suraża, gdzie spo-
strzeżeni przez strażników łowieckich, braci 
Antoniego i Michała Laskowskiego oraz za-
wiadomionego przez nich posterunkowego 
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Popławskiego, zaczęli uciekać w kierunku 
Uhowa. Podczas pościgu kłusownicy strze-
lili kilkanaście razy w kierunku policjanta  
i strażników, lecz chybili.

Na polu miedzy wsiami Turośń Dolna 
a Dobrowoda ścigani kłusownicy rozdzielili 
się, przyczym Kozioł zbiegł w kierunku wsi 
Barszczówka, zaś Walczuk położył się na 
śniegu i strzelał do ścigających go. Wówczas 
post. Popławski wystrzelił do Walczuka z ka-
rabinu i trafił go, zabijając na miejscu.

Zbiegły Stanisław Kozioł, mieszkaniec 
wsi Turośń Dolna ukrywał się przed policją 
w  ciągu 10 dni, poczym sam zgłosił się do 
sądu, oświadczył jednak, że nie strzelał do 
policjanta, lecz do kłusowników. Śledztwo 
natomiast niezbicie ustaliło, że Kozioł, za-
równo, jak i zabity Walczuk, strzelali do ści-
gających go strażników.

W dniu 30 sierpnia Kozioł stanie przed 
Sądem Okręgowym w Białymstoku.

¿ 1 września 1938 r., czwartek 
Surowy wyrok na kłusownika

Strażnicy łowieccy, bracia Michał i Anto-
ni Laskowscy, przechodząc obok nor lisich 
w  pobliżu Suraża, zobaczyli wychodzącego  
z zarośli kłusownika, zmierzającego w stronę 
lasów Borowskich. Wówczas Michał Laskow-
ski udał się niezwłocznie do Suraża po pomoc 
policji, zaś brat jego Antoni został na miejscu 
na obserwacji.

Po pewnym czasie przybył z Suraża konno 
Michał Laskowski wraz z posterunkowymi 
P.P. Władysławem Popławskim i  Francisz-
kiem Półtorakiem. Stojący na czatach Michał 
Laskowski poinformował przybyłych, że kłu-
sowników jest dwóch i że skoro go zobaczyli, 
strzelili kilka razy i ukryli się w bagnie.

Posterunkowy Półtorak pozostał przy 
koniach, zaś Laskowski wraz z post. Popław-
skim puścili się w pogoń za kłusownikami, 
którzy uciekli w stronę toru kolejowego.  

Gajowy z Nagłowic (maj, 1933 r.)
Zdjęcie i opis ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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W chwili, gdy Michał Laskowski wysunął 
się naprzód, jeden z kłusowników strzelił do 
niego. Wówczas post. Popławski odpowie-
dział kilku strzałami, od których padł zabity 
kłusownik Antoni Walczuk. Niebawem ujęto 
drugiego – Stanisław Kozioła.

Onegdaj Stanisław Kozioł stanął przed 
Sądem Okręgowym, który po zbadaniu sze-
regu świadków i wysłuchaniu stron skazał go 
na 7 lat więzienia.

¿ 7 września 1938 r., środa 
Gajowy zastrzelił złodzieja leśnego

[druga strona gazety]
ŁÓDŹ, 6.9. – Tel. wł.
Gajowy Stanisław Smolarz, obchodzący 

las majątku Braszków w pow. sieradzkim, na-
tknął się na Antoniego Kasperka, który ścinał 
dębczaki. Gdy gajowy wezwał Kasperka do 
oddania siekiery, ten w odpowiedzi rzucił się 
na niego.

Smolarz w obronie własnej strzelił do Ka-
sperka, który trafiony w brzuch poniósł śmierć 
na miejscu. Do czasu wyjaśnienia sprawy ga-
jowego osadzono w więzieniu.

¿ 18 września 1938 r., niedziela 
Napad na gajowego

W lesie majątku Pietkowo (gm. Wyszki, 
pow. bielski) Kazimierz Kuryś rzucił się na ga-
jowego Franciszka Otapa i zranił go siekierą. 
Sąd Okręgowy skazał go za to na 6 miesięcy 
aresztu.

¿ 25 lutego 1939 r., sobota
Chybione strzały

W obrębie leśnictwa państwowego Pod-
niemczyn (Gm. Korycin, pow. sokólski) nie-
jaki Jan Matel trzykrotnie strzelił do gajowego 
Józefa Charlińskiego, lecz chybił. Władze śled-
cze prowadzą dochodzenie.

¿ 2 marca 1939 r., czwartek 
Gajowy ofiarą zemsty

Podczas kontrolowania furmanek z  drze-
wem przez gajowego lasów państwowych Jó-
zefa Bohomulskiego, zam. we wsi Ruda So-
wiecka, gm. Gawrychy, Tadeusz Betner ude-
rzył Bohomulskiego pięścią w głowę i nożem 
w piersi, poczym zbiegł.

Była to zemsta za to, że gajowy zabrał jego 
bratu drzewo, podejrzewając, że jest skradzio-
ne z lasu państwowego.

¿ 20 marca 1939 r., poniedziałek 
5 lat więzienia za strzały do gajowego

¿ 24 maja 1939 r., środa 
Walka gajowego ze złodziejami

Gajowy lasów państwowych Stanisław  
Olechowicz z leśnictwa Lebiedzie (pow. sokól-
ski) zatrzymał dwóch mieszkańców wsi Bach-
matówka – braci Kazimierza i Józefa Wasilew-
skich, wiozących dwa wozy skradzionego drze-
wa. Wasilewscy stawiali gajowemu czynny 
opór i pobili go kijem. Olechowicz w obronie 
własnej użył rewolweru i przestrzelił Kazi-
mierzowi Wasilewskiemu dłoń.

¿ 3 czerwca 1939 r., sobota
Pobił gajowego

W poszukiwaniu skradzionego drzewa 
z lasów państwowych gajowy Michał Szemiot 
(osada Jasionicha, pow. sokólski) udał się do 

sąsiedniej wsi Janowszczyzna, celem doko-
nania rewizji w zabudowaniach Juliana Ka-
rolczuka. Podczas tych czynności Karolczuk 
pobił Szemiota.

Gajowy 
Michał Szemiot
Źródło: Echa Leśne
nr 17, 1937 r.
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¿ 7 czerwca 1939 r., środa 
Kłusownik postrzelił gajowego

W lesie państwowym w obrębie gminy Ko-
rycin (pow. sokólski), gajowy Józef Charliński 
podczas obchodu swego odcinka spotkał kłu-
sownika Antoniego Chorążego, z kolonii Lu-
biańskie strzelającego do zwierzyny.

Podczas pościgu Chorąży wystrzelił do 
gajowego, trafiając go w nogę. Postrzelony 
gajowy Charliński został karetką pogotowia 
odwieziony do szpitala św.  Rocha w Białym-
stoku. Kłusownika zatrzymano w lesie.

GOSPODARKA LEŚNA
¿ 15 maja 1919 r., czwartek 
Obrady R.O. Robota w lasach

Wczoraj w południe w Białymstoku od-
był się zjazd przedstawicieli gmin w celu 
obrad nad rozdziałem produktów; zdania 
sprawy z potrzeb gmin i td. Obradom prze-
wodniczył p. F. Filipowicz. W sprawie zorga-
nizowania pracy przemawiali przedstawicie-
le gminnych Rad Opiekuńczych.

Ks. Nawrocki z Zabłudowa zawiadomił, 
że w okolicy Zabłudowa szosy są fatalne, ale 
możnaby zaraz przystąpić do naprawy, gdyż 
potrzebne kamienie przygotowali okupanci. 
W takim samym stanie znajdują się szosy  
w Choroszczy, gdzie nadto uszkodzone są 
mosty np. na Narwi i koło Dobrzyniewa.

Robota w Lasach
Omawiano także sprawę robót w lasach 

rządowych, przyczem stwierdzono, że oku-
panci zbudowali w puszczy Białowieskiej 
tartaki i około 300 domów dla robotników. 
Możnaby zatem uruchomić kilkanaście tar-
taków i dać pracę tysiącom robotników i ura- 
tować drzewo, gniją tam bowiem tysiące 
kloców.

Tak samo w puszczy Knyszyńskiej (21 000 
morgów) można dać pracę tysiącom. Wie-
le roboty znaleźć można w gm. Choroszcz 
przy karczowaniu pni. Co do fabryk sprawa 
przedstawia się inaczej, gdyż w wielu z nich 
brak maszyn, ich części składowych, pasów 

np. w  Antoniuku w fabryce brak maszyn. 
W  Dobrzyniewie fabryka spłonęła. [Dalej 
tekst o fabrykach – przyp. J.K.].

¿ 17 grudnia 1919 r., czwartek 
Zamknięcie lasów

Na ostatnim posiedzeniu Tow. Kom. Roz. 
Drzewa uchwalono zamknąć lasy prywatne, 
właściciele, których pomimo wielokrotnych 
napomnień o ostatnim terminie 15 grudnia, 
nie przyszykowali wyznaczonego im kontyn-
gentu opału i wziąć je pod przymusową eks-
ploatację. Pierwszym z kolei ulegnie tej opera-
cji les. Majątku „Królowy Most”.

¿ 28 grudnia 1919 r., niedziela 
Gospodarka leśna

Nadleśnictwo Czarnowiejskie nadesłało 
nam pismo, które poniżej zamieszczamy.

W Nr 210 „Dziennika Białostockiego” 
z dn. 17-XII b. r. w kor. wł. z Sokółki ukazała się 
wzmianka, dotycząca gospodarki władz leś- 
nych w Nadleśnictwie Czarnowiejskiem.

Nie uważając za stosowne odpowiadać 
na ogólnikowe zarzuty o wadliwości gospo-
darki leśnej, Nadleśnictwo pragnie wyświe-
tlić sprawę utrudniania jakoby przez Zarząd 
sprzedaży okolicznym włościanom materja-
łów drzewnych:

(1) W 12 miejscowościach, położonych 
na krańcach lasów Nadleśnictwo wyznaczyło  
2 dnie wydatkowe (wtorki i piątki) na sprze-
daż gałęzi i leżaniny dla okolicznej ludności. 
Cena sprzedażna fury gałęzi-jednokonnej  
4 mk. parokonnej 6 mk., leżaniny 20 mk. 

[„Mk” to marka polska – jednostka  
monetarna w  Polsce od uzyskania nie-
podległości do czasu reformy pieniężnej  
w 1924 roku, kiedy została zastąpiona 
przez polskiego złotego. Marki polskie 
były emitowane przez Polską Krajową  
Kasę Pożyczkową – przyp.  J.K.].

(2) Na asygnacje wydawane przez biało-
stocką i sokólską Powiatowe Komisje Roz-
działu Drzewa Nadleśnictwo pozwoliło przy-
gotować w lesie przeszło 15.000 m drzewa 
budulcowego, pomimo, że powiaty sokolski  
i białostocki należą do mniej zniszczonych  
wypadkami wojennymi i  mimo, że ludność 
okoliczna, korzystając z  braku opieki nad la-
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sami po wyjściu okupantów bezprawnie wyrą-
bała i wywiozła około 50.000 mp najpiękniej-
szego budulca według dotąd przez Nadleśnic-
two zebranych danych.

(3) Z uruchomionych przez Nadleśnictwo 
tartaków w dużej mierze korzystają włościanie 
z pp. Sokolskiego i białostockiego, którym po 
cenach minimalnych i bez żadnych formalno-
ści sprzedaje się materiał tarty na budowę.

Włościanie, więc okoliczni wątpliwe, 
czy mogą narzekać na brak opału i budulca. 
Inaczej prawdopodobnie ludność miejska. 
Potrzeby opałowe pow. Białostockiego ma 
zaspokajać Nadleśnictwo Knyszyńskie, so-
kolskiego – Sokolskie, Nadleśnictwo Czar-
nowiejskie rozporządzające zorganizowaną 
dostawą do kolei, do kwietnia przyszłego 
roku ma dostarczyć Wydziałowi Zaopatry-
wania m. stoł. Warszawy 100.000 mp. drzewa 
opałowego i nie może przeto wyrobionego 
w metry drzewa opałowego nikomu więcej 
sprzedawać, z uwagi na brak robotnika, któ-
rego zachęcić nie można do pracy w lesie na-
wet tak wysoką płacą jak 6 mk. za mr [chyba 
„za mp.” (błąd drukarski) – przyp. J.K.].

Jeśliby Zarządy miast zdołały zorganizo-
wać własne partje robotników do wyróbki 
opału, a przytem zapewniły im aprowizację, 
Nadleśnictwo chętnie przyszłoby z pomocą 
(ze względu i na własny interes jak najszyb-
szego oczyszczenia lasu); wydzieliło pewne, 
dalej od kolejek położone, kwartały i zapew-
niło robotnikom mieszkania. – W rozmowie 
z kilku członkami Zarządów Miejskich, Za-
rząd Nadleśnictwa nie… [Dalej brak tekstu 
– przyp. J.K.].

¿ 16 stycznia 1920 r., piątek 
Z miasta 
Ochrona lasów

(m) Kancelarię ochrony lasów otwarto przy 
ul. Warszawskiej nr 97.

Interesanci będą przyjmowani tylko w piątki.

¿ 29 maja 1920 r., sobota 
Brak drzewa dla kopalń

Kopalnie rudy żelaznej w okręgu górni-
czym, Częstochowskim uskarżają się na brak 
drzewa niezbędnego do odbudowy kopalń. Przy 
eksploatacji bogactw ziemnych drzewo stanowi 

niezbędny i  prawie niezastąpiony materiał, to 
też brak jego wpływa bardzo ujemnie na wydo-
bycie rudy żelaznej, której rozporządzalne ilości 
stają się u nas coraz mniej wystarczające.

Zdawałoby się, że duże lasy rządowe, znaj-
dujące się w okręgu Częstochowskim, powin-
ny w zupełności pokryć to zapotrzebowanie; 
jednakże, według słów tychże kopalń, mają 
one niezmiernie trudne zadanie przy wydo-
stawaniu drzewa bezpośrednio od nadleśnic-
twa, które woli sprzedawać je handlującym.

A przecież w Polsce drzewa nie brak!
Nie umiemy wyzyskać darów przyrody 

polskiej.

¿ 5 stycznia 1921 r., środa 
Ceny drzewa opałowego

Rozporządzenie, dotyczące sprzedaży drze- 
wa opałowego, zajętego w lasach prywatnych, 
do dyspozycji Komisji Rozdziału Drzewa na 
okres zimowy 1920–21 r, zalicza powiaty Wo-
jewództwa Białostockiego: Augustowski, Bia-
łostocki, Bielski, Kolneński, Ostrołęcki, Sej-
neński, Sokólski, Suwalski i Szeruczyński do 
kategorii (trzeciej) najtańszej, zaś Łomżyński, 
Ostrowski i Wysoko-Mazowiecki – do drugiej 
(średniej) pod względem cen za to drzewo  
w stanie wyrobionym w lesie.

Według tych cen metr drzewa w szczapach 
kosztuje: sośniny 235 i 260 zaś jedliny lub 
świerczyny – 210 i 235 mk.

¿ 22 sierpnia 1922 r., wtorek 
O zaopatrzenie ludności w drzewo opałowe

Podczas dyskusji w Sejmie nad wnioskiem 
o zaopatrzenie ludności w drzewo opałowe, 
poseł Zmitrowicz wniósł rezolucję treści na-
stępującej:

„Sejm wzywa Rząd, by natychmiast zajął 
się zużytkowaniem ogromnej ilości ściętego 
przez Niemców drzewa, od kilku lat leżące-
go, gnijącego i zarażającego kornikiem duże 
przestrzenie przedewszystkiem w rządowych 
lasach białowieskich, czarnowiejskich i augu-
stowskich. W tym celu Rząd winien:

a) wydać zarządzenie, udostępniające lud-
ności nabywanie drzewa budulcowego i opa-
łowego,

b) zużytkować pozostałe po okupantach 
kolejki dla wywozu leśnego materiału, któ-
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ry przedstawia miliardową, ale niszczącą się 
wartość,

c) zawrzeć na dogodnych warunkach 
umowy z prywatnymi przedsiębiorcami, o ile 
nie będzie się czuł w możności szybkiego 
przeprowadzenia eksploatacji zawału i posu-
szu kornikowego własnemi siłami.”

Z powodu tego, że poruszona w tej rezolu-
cji boląca i tak ważna sprawa wymagała bliż-
szego omówienia i  porozumienia z Rządem,  
a tego niepodobna było uskutecznić na ple-
num Sejmu, na wniosek Marszałka Sejm ode-
słał rezolucję do Komisji Opałowej.

Długotrwałe przesilenie rządowe przyczy-
niło się do tego, że rezolucja w Komisji rozpo-
znana nie była; załatwić sprawę będzie mógł 
dopiero przyszły Sejm.

¿ 19 października 1922 r., czwartek 
Dział Kronika
Po drzewo z Niemiec

Z Niemiec przyjechali do Białegostoku 
kupcy po zakup drzewa na wywóz do Niemiec.

¿ 14 kwietnia 1923 r., sobota 
Białostoczanie!
Park Zwierzyniecki zagrożony
„Komisja tępienia lasów” 
planuje zamach na Zwierzyniec

Istniejąca przy Województwie Komisja 
Ochrony lasów zdobyła sobie z dawien dawna 
w opinji publicznej miano „Komisji tępienia 
lasów”. Komisja ta dzielnie przysłużyła się Bia-
łostocczyźnie, ogałacając ją z lasów wytrwale 
i systematycznie.

Komisja bez liku, bez namysłu wydała tysią-
ce zezwoleń na wycięcie w pień lasów na proś-
bę spekulantów i marnotrawnych właścicieli. 
Wreszcie w zapale niszczycielskim komisja 
gotowa jest nakazać wyrąb lasu tym nawet, 
którzy sobie tego nie życzą. Oto decyzja nr. 
182. Woj. Komisja Ochrony lasów przyszła 
do wniosku, iż park w Zwierzyńcu winien być 
również eksploatowany. Wyrąb miałby objąć 
rocznie 1 ha 1997 m2. 

O decyzji tej swojej Komisja zakomuniko-
wała Pow. Biuru Odbudowy, aby to ostatnie 
ściągnęło w Rb. od powyższej masy drzewnej, 
przysługujący mu 30 procentowy kontyngens 
na cele odbudowy.

Trudno sobie wystawić, jakie wrażenie na 
naszych ojcach miasta wywarł list Pow. Biura 
Odbudowy, które powołując się na decyzje Ko-
misji Ochr. Lasów, zwróciło się do Magistratu 
z niewinnem żądaniem ścięcia drzewa budul-
cowego w Zwierzyńcu i dostarczenia kontyn-
gentu, zawiadamiając, iż w przeciwnym razie 
podejmie eksploatację „we własnym zakresie”.

Biedny Samorząd Miejski zasadził parę 
tysięcy drzewek z tego pewna ilość w  Zwie-
rzyńcu, sprowadza drzewo dla swoich potrzeb  
z dalekich krańców powiatu… a tu masz ci los 
każą wycinać drzewa w parku miejskim.

W obronie Zwierzyńca interweniuje od 
kilku dni osobiście p. wiceprezydent miasta, 
Łuszczewski, starając się odwrócić klęskę i wy-
tłumaczyć, że drzewa na odbudowę nie brak, 
że w każdym razie nie należy go szukać w mie-
ście naszem, tembardziej, że akt darowizny 
Zwierzyńca, na użytek miasta stawia warunek 
kardynalny, iż parku wycinać nie wolno.

Nie wiemy czem się skończy sprawa Zwie-
rzyńca, lecz już sam fakt wysunięcia jej przez 
Komisję Ochr. Lasów jest zatrważający. Nie 
możemy być pewni, czy jutro nie przyjdzie 
kolej na park Wojewódzki, potem na ogród 
miejski ks. Poniatowskiego.

Zlituj się nad nami Prześwietna „Komisjo 
tępienia lasów” o to cię błagają białostoczanie.

¿ 3 stycznia 1924 r., czwartek 
Wymiar daniny leśnej w 1924 

Właściciele lasów pierwszej kategorji 
(dęby) obowiązani będą do uiszczenia daniny 
leśnej w 1924 r. w ilości 100 metrów sześcien-
nych, drugiej kategorji (sosny) 333 metrów 
sześć., trzeciej kategorji (świerk) 66 mtr. sześć. 
czwartej kategorji (wszystkie inne drzewa)  
50 mtr. sześć. Odpowiednie dyrekcje ustalą 
wykaz osób, które będą uprawnione do otrzy-
mywania materjałów.

¿ 17 stycznia 1924 r., czwartek 
Żubry chcą się wykpić  
od podatku majątkowego

W dniu wczorajszem prezes Rady mini-
strów, p. Władysław Grabski, przyjął byłego 
prezesa komisji rządzącej Litwy środko- 
wej, a obecnie prezesa Banku wileńskiego, 
Aleksandra Meysztowicza, który przed-
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stawił premjerowi ciężkie położenie kresów 
wschodnich wobec problemu podatku ma-
jątkowego. Trudne położenie kresów, spo-
wodowane jest przez wojnę i jej konsekwen-
cje, niedostateczną odbudową i trudnościa-
mi kredytowymi.

¿ 19 stycznia 1924 r., sobota 
Wykup dóbr krotoszyńskich

W kołach sejmowych mówią, że posłowie: 
Korfanty, Pluciński i Zygmunt Sejda, oraz kil-
ku obywateli z Wielkopolski zakupili za sumę 
8 miljonów dolarów z rąk ks.  Hohenlohego 
dobra Krotoszyn (w  Poznańskiem) obszaru 
80 000 ha, w tem połowa lasu dębowego. Cena 
kupna ma być zapłacona z wyrębu dębiny.

[Dolar w tym czasie kosztował ok. 10  000 
marek polskich – przyp. J.K.].

¿ 27 lutego 1924 r., środa 
Sprawa daniny lasowej 

Jedną z podstawowych danin, mających 
wpłynąć do Skarbu dla jego naprawy w ciągu 
roku bieżącego, jest nadzwyczajna danina la-
sowa, którą ponoszą prywatne obszary leśne, 
przestrzenią wzwyż 50 hektarów. Momentem 
prekluzyjnym ostatecznego określenia ilości 
masy drzewnej 3/10 porębów w drzewie użyt-
kowem ma być moment określenia z planów  
i opisów drzewostanów, jakie posiada właści-
ciel lub przy braku takowych na podstawie 
zeznań płatnika, które są bazą przyszłego ob-
rachunku i  orzeczenia Komisji fachowej na 
miejscu w  razie wniesionego rekursu. Arty-
kuł 8 Ustawy o daninie przewiduje i udziela 
swobody płatnikowi w razie niezadowolenia  
z cen, za metr sześcienny masy drzewnej ozna-
czonych, wydać drzewo naturą w ilości, jaka 
z określenia wypadła. W pierwszych dniach 
lutego roku bieżącego grupa ziemian powia-
tu Wołkowyskiego, mając w gronie swojem 
jednego z poważniejszych przemysłowców 
leśnych w Województwie, inżyniera W.  Szy-
rajewa, pertraktowała z p. Wojewodą w spra-
wie cen, wyznaczonych na drzewo z daniny, 
przedstawiając wyczerpujący i ściśle życiowo 
opracowany memorjał p. Wojewodzie, w któ-
rym wskazanem było: że ceny płatnicze prze-
noszą wielokrotne ceny rynkowe, dla oceny 
masy drzewnej odległość do spławy przyjęta 

jest równoznaczną tej, że odległości do kolei 
i nie rachując się z kosztami przewozu i, że do 
daniny lasowej są włączone kategorje drzewa, 
które wyraźnej i zachęcającej ceny dla kupców 
nie przedstawiają (papierówka i stempelhole).

Na podstawie tegoż memorjału wypada, 
że Skarb postawiony będzie w konieczności 
sprzedaży po lasach prywatnych, drobnych  
i różnorodnych obiektów masy drzewnej, po-
nosząc zwłokę we wpływach z daniny lasowej 
w gotówce w warunkach wysoce trudnych sta-
gnacji na rynku drzewnym obecnie, którą się 
odczuwa dotkliwie.

Wychodząc z punktu widzenia czysto oby-
watelskiego – chęci spełnienia koniecznego 
obowiązku względem Skarbu i dla uniknię-
cia możliwych komentarzy i  niewłaściwych  
w przyszłości i pod adresem ziemiaństwa, jako 
klasy posiadającej tę sprawę złożonego me-
morjału poruszam, a z punktu widzenia czy-
sto życiowego, jeśli władze stały na straży po-
godzenia prawa z życiem, pożądanem byłoby, 
aby pertraktacje, jakie w Województwie miej-
sce miały odniosły skutek realny nie zaś powi-
kłanie ważnej sprawy bez chęci rachowania się 
z warunkami ekonomicznemi w kraju i szyb-
szą płatnością daniny. Oby sprawa cen daniny 
lasowej była ponownie więcej oględnie i przy 
większym współudziale zainteresowanych po-
nownie rozpatrzoną w Komisji mieszanej.

� Inżynier�Leon�Bechowiec.

¿ 3 sierpnia 1925 r., poniedziałek 
Wypalanie węgla drzewnego  
w puszczy Białowieskiej

Dość prymitywny sposób „fabrykacji” wę-
gla drzewnego przedstawia się w sposób na-
stępujący:

Kopiec złożony z polan drzewnych zasypu-
je się ziemią i wykłada mchem, poczem od we-
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wnątrz podkłada się ogień. Drzewa płoną bar-
dzo wolno i nie mogą buchnąć płomieniem, 
dając w rezultacie węgiel drzewny.

¿ 14 października 1925 r., środa 
Lasy redutą obrony państwa
Ważne strategicznie kompleksy leśne 
nie będą wycinane

[druga strona gazety]
Sejmowa komisja rolna rozważała projekt 

ustawy o lasach, mających znaczenie dla obro-
ny państwa. Dążeniem projektu ustawy jest, 
aby lasy, których szczególnie ochrona jest nie-
zbędna ze względu na obronę państwa, podle-
gały ograniczeniu w  użytkowaniu i zagospo-
darowaniu.

Projekt oparty jest na wzorach francuskich 
i ma na celu np. zakaz wyrębu kompleksów 
leśnych zwłaszcza podmokłych, dalej wyrąb 
zalesionych przesmyków między jeziorami 
biegnącemi zwłaszcza z północy na południe, 
odlesienie brzegów rzecznych od strony nie-
przyjaciela itp.

Projekt, referowany przez posła Gawli-
kowskiego (Piast), przekazano specjalnej pod-
komisji do szczegółowego opracowania. Do 
podkomisji weszli, prócz referenta, posłowie 
Badjan (P.P.S), Łuszczewski (Chn.), Malinow-
ski (Wyzw.) i Manterys (Z.L.N.).

¿ 1 stycznia 1926 r., piątek 
Ceny polskiego drzewa na eksport 
nie będą podwyższone

[druga strona gazety]
Dowiadujemy się, że rząd sprzeciwił się 

projektowi podniesienia cen drzewa sprze-
dawanego na eksport z lasów państwowych. 
Decyzję tę powzięto po naradzie w komitecie 
ekonomicznym ministrów. Rząd w polityce 
cen trzyma się zasady niepodwyższania cen na 
wyroby, na które składają się wyłącznie mate-
riały krajowe.

Należy zaznaczyć, ze projekt podniesienia 
cen za drzewo z lasów państwowych został 
zgłoszony do ministerstwa skarbu przez de-
partament leśny ministerstwa rolnictwa.

¿ 25 stycznia 1926 r., poniedziałek 
Rząd wywołuje wilka – drożyznę z lasu
Nowy cennik drzewa w lasach państwowych

Dyrekcje lasów państwowych nieoczeki-
wanie wprowadziły podwyższenie cenników 
drzewa. Siedlecka dyrekcja lasów podniosła 
ceny o 20 proc., Wileńska o 25 proc., a Łuc-
ka aż o 35 proc. Różnica w tych podwyżkach 
wskazuje na pewien pośpiech i brak współ-
działania między dyrekcjami leśnemi.

Ponieważ 70 proc. drzewa z lasów pań-
stwowych nabywa ludność jako opał i  bu-
dulec, więc zwyżka cen da się wszystkim we 
znaki.

W związku z tem firmy leśne wstrzymały 
się ostatnio od zakupu drzewa w lasach pań-
stwowych. Zachodzi obawa, że w ciągu bie-
żącego sezonu, który kończy się w kwietniu, 
departament leśnictwa nie sprzeda przewidy-
wanych ilości drzewa.

¿ 15 czerwca 1926 r., wtorek 
Park zwierzyniecki, a nie las wyrębowy

Wojewódzki Komisarjat Ochrony lasów 
dał się w końcu przekonać, że miejski las, 
zwany „Zwierzyńcem” nie jest lasem do eks-
ploatacji drzewa budulcowego i  opałowego, 
lecz parkiem podmiejskim, w  którym oby-
watel białostocki szuka wytchnienia i pragnie 
zaczerpnąć świeżego powietrza. Przed kilku 
dniami sporządzono w komisarjacie ochrony 
lasów odpowiedni protokół o przemianowa-
niu lasu zwierzynieckiego na park.

W ten sposób zwolnione zostanie miasto 
od składania różnych danin leśnych, jak z la-
sów wyrębowych.

¿ 8 września 1926 r., środa 
Mechaniczny drwal

Piła do ścinania drzew poruszana motorkiem
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¿ 6 stycznia 1928 r., piątek 
Drzewo dla inwalidów wojennych

Na mocy zarządzenia władz wyższych in-
walidzi wojenni mogą nabywać drzewo opało-
we z lasów państwowych po cenach ulgowych 
na zaświadczenia, wydawane przez Starostwo, 
o ile stwierdzą, że są istotnie inwalidami wojen-
nymi, pobierającymi rentę inwalidzką, oraz że 
zachodzi potrzeba nabycia drzewa opałowego.

Po nabycie drzewa budulcowego należy 
zwracać się bezpośrednio do Dyrekcji Lasów 
Państwowych.

¿ 5 lutego 1928 r., niedziela 
Bijemy znów na alarm
Lasy polskie giną 

Przed paru dniami podniósł nasz dzien-
nik alarm w obronie lasów polskich. Niebez-
pieczeństwo ostatecznej zagłady zawisło nad 
resztkami odwiecznych puszcz i zwłaszcza na 
Kresach niezadługo pozostanie jedynie wspo-
mnienie po owych sosnach i dębach, które so-
bie podawały kiedyś echo rogu Wojskiego.

Pozostaną jeszcze olbrzymie obszary poro-
śnięte rzadka krzakami i chwastami leśnemi. 
Na papierze figurują one jako lasy i wystarcza-
ją do wykazów statystycznych i planów fikcyj-
nych gospodarstw leśnych. W rzeczywistości 
natomiast są te obszary beznadziejnym nie-
użytkiem, nadającym krajobrazowi charakter 
nędzy i biedoty.

Różne przyczyny złożyły się na smutny 
obecny stan lasów polskich.

Przedewszystkiem zniszczenie wojenne. 
Następnie powojenne groźby wywłaszczenio-
we podniecały właścicieli lasów do masowych 
wyrębów. Organy państwowe ochrony leśnej 
może nie zawsze umiały się przeciwstawić go-
rączce likwidacyjnej.

Przez palce patrzały na dewastacyjną go-
spodarkę i urzędy ziemskie, którym wyrąb  
i karczowanie lasów zapewniały na papierze 
obszary do parcelacji.

Tendencja do niszczenia lasów wzmoże 
się jeszcze w najbliższej przyszłości. Zawarty 
30 listopada r.  z. układ z Niemcami otwiera 
szeroko drzwi dla eksportu z  Polski drzewa 
zarówno surowego, jak tartego. – Rokowania 
z Litwą Kowieńską doprowadzić mogą w krót-
kim czasie do otwarcia żeglugi na Niemnie  

i ocalone dotychczas cudownie dzięki trudno-
ściom komunikacyjnym niedobitki leśne spły-
ną do tartaków kłajpedzkich.

Więc czas najwyższy dzwonić na alarm!
Dwie trzecie naszych lasów stanowią wła-

sność prywatną i konieczne są bezwzględne 
zarządzenia, aby je uratować.

Kategoryczny zakaz wszelkich nadetato-
wych cięć, ścisłe przestrzeganie przymusu 
zalesiania poręb i nieużytków, najdalej idą-
ce ograniczenia wywozu drzewa w surowym 
stanie – oto środki, które Rząd ma do swojej 
dyspozycji – niechże z nich skorzysta.

Teoretycznie lasy polskie zajmują 24 proc. 
ogółu przestrzeni, t. j. mniej niż w Niemczech 
(26.9 proc) lub Czechosłowacji (33 proc).  
W rzeczywistości jest znacznie gorzej i  jeżeli 
nie zdobędziemy się na konieczne w tej chwili 
ograniczenia, to w następnym pokoleniu bę-
dzie Polska skazana na import obcego drzewa 
i dotkliwą zależność od zapobiegliwszych są-
siadów.

Ostatnia mowa Mussoliniego, w której 
wskazał na zalesienia Włoch jako na jedno  
z pierwszych zadań rządu, stosować się może  
z całą ścisłością i do Polski. Z.

¿ 19 sierpnia 1928 r., niedziela 
Szlakiem huraganu

¿ 16 czerwca 1929 r., niedziela 
Zalesianie nieużytków

Ostatniemi czasy wytęża rząd swoje usi-
łowania w kierunku zalesienia wydm piasz-
czystych oraz wszelkiego rodzaju nieużytków 
rolnych. Na ten cel przeznaczone są bardzo 
znaczne kredyty. Wojewódzki Związek Kółek 

Las w Południowych Niemczech, 
skoszony uderzeniem huraganu, który szalał 
tam w dniach ostatnich
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Rolniczych w  Białymstoku, zorganizowawszy 
przy Wydziale Leśnym Instruktorjat zalesienia 
nieużytków, współdziałał lub sam organizo-
wał prace zalesieniowe w szeregu powiatów. 
Z powodu jednak gwałtownie postępującej 
wiosny i braku sił roboczych oraz materiałów 
sadzonkowych dokonano zalesień jedynie  
w Surażu powiatu Białostockiego oraz w Zale-
siu pow. Sokólskiego, Na terenie ośrodka sej-
mikowego w Sokółce założono szkółkę drzew 
leśnych. Dalsze prace przygotowawcze prowa-
dzone są przez Inspektorat zalesień nieużyt-
ków bardzo intensywnie.

¿ 11 stycznia 1932 r., poniedziałek 
Wywóz drzewa do Francji

Uzgodniono podział kontyngentu wywozu 
drewna do Francji na r. 1932. Z całości kon-
tyngentu, obejmującego 22.217 ton, admini-
stracja lasów państwowych dostarczy 40 proc., 
a przemysł prywatny oraz właściciele lasów 
prywatnych 60 proc.

Warunki wykonania dostaw są przedmio-
tem rokowań w Paryżu.

¿ 4 marca 1933 r., sobota 
Lasy prywatne w niebezpieczeństwie
Nieostrożna redukcja fachowców

Na „modne” bezkrytyczne redukcje fa-
chowców w leśnictwie prywatnym narzekają 
leśnicy z wyższem wykształceniem i biją na 
alarm z powodu niebezpieczeństwa, grożące-
go na dłuższą metę gospodarce leśnej.

W majątkach prywatnych przeprowadza 
się redukcje na ślepo, bez głębszego uzasad-
nienia, a jedynie z punktu widzenia doraźnych 
oszczędności. Oczywiście w pierwszej linji pa-
dają ofiarą licznych redukcji leśniczowie i nad-
leśniczowie z wyższem wykształceniem.

Niebezpieczeństwo tych wątpliwych osz- 
czędności wykazują „Echa leśne” w ostatnim 
numerze tego miesięcznika, stwierdzając, że 
„tą drogą doszlibyśmy na niwie gospodarstwa 
leśnego do jego pauperyzacji i wstecznictwa, 
które uczyniłoby absurdem problem kształce-
nia rolnika”. Rolnik ten zresztą już dziś prze-
stał utożsamiać swe wyższe wykształcenie 
i stanowisko służbowe z  przysługującą mu 
dawniej skalą uposażenia. Jak w wielu innych 
zawodach…

Obawy przed dyletancką i rabunkową go-
spodarką w lasach prywatnych są bardzo po-
ważną sprawą dotyczącą nie tylko właścicieli 
lasów i leśników fachowców. Las i leśna go-
spodarka są czynnikiem kulturalnym, zdro-
wotnym i turystycznym i  obchodzić musi 
całe społeczeństwo.

Pożytek z zalesionych terenów – to jedna 
sprawa. Umiłowanie lasów przez społeczeń-
stwo – w tem znaczeniu, w jakiem budzić je 
i wzmacniać starają się „Echa Leśne” przez 
literaturę, przyrodoznawstwo, kult piękna  
w naturze – to druga sprawa poruszająca głę-
bokie nurty wrodzonych człowiekowi instynk-
tów i potrzeb.

Ochrona lasów, ich obrona i utrzymanie 
gospodarki leśnej na wysokim poziomie musi 
być więc troską całego społeczeństwa.

¿ 7 kwietnia 1933 r., piątek 
Powołanie rady leśnej 
dla uzdrowienia stosunków w gospodarce

W najbliższym czasie powołana zostanie 
do życia rada leśna, która czuwać będzie nad 
przemysłem i handlem drzewnym, oraz repre-
zentować będzie interesy przemysłu drzewne-
go wobec władz państwowych. Rada leśna zaj-
mie się również sprawą eksportu drzewnego.

Sprawami temi w chwili obecnej żywo 
zajmuje się min. rolnictwa. W związku z tem 
odbyła się w tych dniach konferencja w mini-
sterstwie przemysłu i handlu.

W wyniku szeregu narad powołanych zo-
stanie kilka komisyj, m.in. komisja do roz-
patrzenia całokształtu gospodarki w  lasach 
państwowych. Na czele tej komisji stanąć ma 
wiceminister rolnictwa, p. Karwacki, człon-
kami zaś będą wiceministrowie Nakonieczni-
koff-Klukowski i Rożniewski.

¿ 19 lipca 1933 r., środa 
Niewykorzystane bogactwa naszych lasów 

Częste deszcze spowodowały urodzaj 
grzybów, jakiego nie było od kilku lat. To 
też spodziewany jest stosunkowo duży zbiór.  
W związku z rozpoczętym sezonem grzy-
bobrania znów staje się aktualną – jak co-
rocznie i dotychczas niestety nie załatwiona 
pomyślnie – sprawa wykorzystania bogactw 
lasów naszego województwa. Posiadamy 
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dwie puszcze: Augustowską i Białowieską,  
o rozległych terenach, o dużych możliwo-
ściach eksploatacji grzybów, które stanowią 
cenny materiał eksportowy, nabywany bar-
dzo chętnie przez Stany Zjednoczone, Kana-
dę, Anglię, Niemcy. Zorganizowanie w lasach 
państwowych miejsc zakupów pozwoliłoby 
wykorzystać dzieciarnię po wsiach, wolną 
od książki, a ludności dać pewien zarobek.  
W punktach tych trzebaby urządzić odpo-
wiednie suszarnie, ale wydatek ten pokryłby 
się w krótkim czasie. W ten sposób uzyska-
łoby się, dziś niedoceniane jeszcze należycie 
nowe źródło dochodu. A przecież nie należy 
zapominać, że obecna sytuacja w  międzyna-
rodowym obrocie towarowym każe nam ze 
szczególna starannością wykorzystać wszelkie 
możliwości eksportowe.

Pod tym względem służyć nam może przy-
kładem sąsiednie woj. Wileńskie, gdzie spra-
wa eksportu grzybów postawiona jest wcale 
nieźle. W tej chwili wykorzystywany jest w ca-
łej pełni sezon na smardze i lisiczki, które eks-
portowane są do państw Europy środkowej,  
a głównie do Niemiec, przyczem w porówna-
niu z rokiem ubiegłym, ceny lisiczek są wyż-
sze o 20%, a smardzów – o 50%.

A na terenie woj. białostockiego? Mar-
nujemy te bogactwa, a przynajmniej nie wy-
zyskujemy [sic!] ich w  takim stopniu jakby 
należało, bo nic o tem nie słychać. A może 
dyrekcje lasów państwowych wezmą tę spra-
wę pod uwagę?

¿ 15 kwietnia 1935 r., poniedziałek
Królowa puszcz polskich – Białowieża
Dostarcza prawie 500.000 m3 drzewa

[druga strona gazety]
Lasy państwowe podlegające dyrekcji 

w  Białowieży, obejmują łączną powierzchnię 
132.025, 04 ha i wchodzą w  skład 14 nadle-
śnictw kompleksu Puszczy Białowieskiej i Par-
ku Narodowego oraz nadleśnictw: Wołkowysk, 
Oszczep, Jałówka i części nadleśnictwa Zelwa.

Według sprawozdania wojewody biało-
stockiego, w roku gospodarczym 1933/4 w ob-
rębie dyrekcji pozyskano: drewna użytkowego 
– 216.285 m3, drewna opałowego 229.642 m3, 
drobnicy 6.582 m3, karpiny 10.342m3. Razem 
– 462.851 m3.

Produkcja była nastawiona na przerób 
we własnych tartakach i na zbyt zagranicę. 
W  roku gospodarczym przetarto w  Gród-
kach i Hajnówce 185 tysięcy m3 drewna; część 
drewna opałowego była przerabiana w fabryce 
chemicznej w  Hajnówce na produkty suchej 
destylacji (octany i pochodne).

Drewno opałowe sosnowe dzięki swej smo-
listości, było chętnie nabywane przez Warsza-
wę i Łódź do piekarń i na podpałki, karpinę zaś 
przerabiano w zakładach firmy Terebenthen.

Robotnikom leśnym i drobnym rolnikom, 
zamieszkałym na terenie Puszczy, płacono prze-
ciętnie za wyrób 1 m3 użytku – 80 gr., za wyrób 
1 m3 opału – 1,30 zł., za dowóz użytku i opału 
do kolejek 1,50 zł. W czasie kampanji zatrud-
niały tartaki do 1.800 robotników dziennie.

Zagospodarowanie i ochrona lasu
W okresie sprawozdawczym 1933/4 odno-

wiono sztucznie siewem i sadzeniem – 1.499,41 
ha, a naturalnie zalesiło się samosiewem i od-
roślowo – 247 ha. Nasiona i sadzonki drzew 
produkują nadleśnictwa we własnym zakresie, 
pokrywając nadmiarem częściowe zapotrzebo-
wanie lasów prywatnych i samorządowych.

Owady szkodliwe w okresie sprawozdaw-
czym nie wyrządziły znaczniejszych szkód. 
Jedynie chrabąszcz majowy dawał się w trzech 
nadleśnictwach we znaki. W maju, w roku bie-
żącym – 1935 projektuje dyrekcja zwalczanie 
tego szkodnika przez zarażanie go grzybkiem 
pasożytniczym, wyhodowanym w  laborato-
rium w Białowieży.

Za zniszczenie lasów, kradzieże i t. p. spo-
rządzono blisko 5.000 protokułów na sumę 
około 110.000 zł.

Pożarów zanotowano 23. Przyniosły one 
29.659 zł. straty. Dla ułatwienia ochrony przed 
ogniem projektuje się wybudowanie wież ob-
serwacyjnych.

Celem należytego wyszkolenia personelu 
administracyjnego lasów dyrekcja prowadzi 
bezpłatną szkołę dla leśniczych, w której na-
uka trwa 11 miesięcy.

Park narodowy
Park Narodowy obejmuje 4.692,86 ha, wy-

dzielonych w odrębną jednostkę administra-
cyjną. Przy parku narodowym w  Białowieży 
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znajduje się muzeum przyrodnicze groma-
dzące okazy fauny i flory puszczy. Posiada ono 
przeszło 700 okazów zwierzat, zbiór owadów 
– 2000 sztuk oraz zbiór przeszło 4500 roślin.

Na terenie parku jest schronisko turystycz-
ne na 100 łóżek. Przy dyrekcji jest pracownia 
bakteriologiczna, gdzie prowadzi się badania 
chorób zwierzyny.

Od 1.I do 30.IX 1934 r. Park Narodowy 
zwiedziło 15.262 osoby, w czem 907 gości za-
granicznych.

Łowiectwo
Białowieża, raj dla myśliwych, posiada jed-

ne z najbogatszych tereny łowieckie, które są 
dostępne dla miłośników myślistwa. Dyrekcja 
wydzierżawiła prawo polowania na obszarze 
8.736.86 ha, 90.295,63 ha zarezerwowano jako 
tereny reprezentacyjne, rezerwat łowiecki wy-
nosi 4.760,31 ha, resztę zaś użytkuje admini-
stracja puszczy.

Stan zwierzyny w przybliżeniu wynosi: 690 
jeleni, 3000 sarn, 900 dzików, 3.500 zajęcy, 30 
rysi, 80 wilków, 600 lisów, 160 borsuków, 1000 
głuszców, 1000 cietrzewi. Ponadto w zwie-
rzyńcu w dn. 27.IX 1934 r. było 14 żubrów,  
w tem 4 samce.

¿ 29 kwietnia 1935 r., poniedziałek
Ochrona lasów w województwie 
Białostockim

W całej Polsce obchodzono w ubiegłą so-
botę „Święto lasu”. Zainicjował je przed trze-
ma laty „Związek Leśników Rzeczypospoli-
tej Polski”, powołując całe społeczeństwo do 
ochrony jednego z  najcenniejszych skarbów 
mienia i gospodarstwa narodowego.

Ogół ludności wiejskiej i miejskiej powi-
nien nie tylko roztoczyć opiekę nad lasami, 
ale równocześnie uszanować ogrom pracy 
zawodowego leśnictwa włożonej w ich stałą 
ochronę. W województwie Białostockiem 
ochrona ta zaznacza się coraz wyraźniej i się-
ga coraz głębiej, wyzyskując udoskonalone 
metody walki z wszelakiego rodzaju szkod-
nikami i wrogami lasu.

Ogólny obszar lasów na terenie woje-
wództwa wynosi 784,192,28 ha, w tem lasów 
państwowych 335,432 ha. Procent lesistości 
województwa wynosi 24,3%, podczas gdy 

przeciętna lesistość całego państwa wykazu-
je 23 procent. Obszar terenu leśnego ulega 
z natury rzeczy ciągłym zmianom – ubywa 
go i przybywa. Ubytek jest zależny m. in. od 
procesu parcelacji. Według statystyki w roku 
1933 udzielono zezwoleń na zmianę rodza-
ju użytkowania gruntów leśnych w związku 
z parcelacją w  3 majątkach na przestrzeni 
400,58 ha, w związku z likwidacją służebno-
ści w 5 majątkach – 77,44 ha, z innych powo-
dów w 10 majątkach – 165,05 ha, na skutek 
ujawnienia zmniejszonej powierzchni w  542 
majątkach – 7.069,28 ha. Razem więc uby-
ło w 1933 r. gruntów leśnych – 7.711,8 ha. 
Natomiast przybyło w tym czasie 28.212,84 
ha, na skutek zalesienia gruntów nieleśnych  
w 37 majątkach (139,91 ha) i wskutek ujaw-
nienia większej powierzchni w 2.594 ma-
jątkach (gospodarskich). A więc nadwyżka 
przybytku leśnego jest bardzo widoczna.

Lasów ochronnych z końcem r. 1933 było 
w woj. Białostockiem 63.227.24 ha w 1744 ma-
jątkach, w dziedzinie zagospodarowania lasów 
widoczny jest znaczny postęp. W końcu 1933 r. 
184 objekty leśne (70.129,21 ha) posiadały pla-
ny i programy gospodarstwa leśnego z czego 
nasienno-zrębowych o powierzchni 65.232 ha, 
przerębowych o pow. 1.263 ha i odroślowych  
o pow. 3.639,84 ha.

Do roku 1932 przypadło do zalesienia 
11.926,34 ha halizn w 216 majątkach. W koń-
cu 1933 r. przypadło do zalesienia 10.671,34 
ha halizn i zrębów w 205 majątkach.

W ciągu roku 1933 dokonano niepraw-
nych wyrębów w 47 majątkach – 16.425,72 ha. 
Za nieprawny wyrąb ściągnięto karę dla skar-
bu państwa 21,517 zł.

Klęsk elementarnych, poważniejszych 
w  ostatnich dwóch latach nie było. W  ubie-
głym roku najwięcej stosunkowo pożarów 
było w puszczy Augustowskiej. Przy gaszeniu 
pożarów dawało niekiedy pomoc oprócz miej-
scowej ludności – wojsko i K.O.P.

Ważny dział w gospodarce leśnej stanowi 
zalesienie nieużytków, rozpoczęte na terenie 
województwa w 1927 r. Prowadzą je wydzia-
ły powiatowe pod nadzorem organów ochro-
ny lasów. Koszty tego zalesienia pokrywa  
w 75 proc. ministerstwo rolnictwa, w 25 proc. 
związki powiatowe: ogółem zalesiono nieużyt-
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ków do końca 1933 r. – 1.366,76 ha, jakkol-
wiek pomoc ministerstwa ustała, a  związki 
powiatowe bardzo niewiele dać mogły.

W zakresie łowiectwa do końca 1933 r. zare-
jestrowano 77 obwodów łowieckich własnych 
o powierzchni 149.032 ha oraz 136 obwodów 
ogólnych na pow. 282.645 ha. Zaprzysiężonych 
strażników łowieckich było około 48.

Głównym zadaniem czynników państwo-
wych w dziale ochrony lasów są usilne zabiegi 
w kierunku zalesienia i zrębów w celu zredu-
kowania zaległości w zalesieniach. Udzielanie 
pozwoleń na wyręby będzie uzależnione od 
intensywności zalesień, prowadzonych przez 
poszczególne majątki. Do minimum ma być 
ograniczone zezwolenie na zmianę rodzaju 
użytkowania i na podział lasów.

Zasadniczo będą uwzględniane te pro-
jekty, które są w związku z konieczną regu-
lacją ustroju rolnego. Likwidacja serwitutów, 
wpływająca dotychczas na zmniejszenie po-
wierzchni leśnej została już przeważnie ukoń-
czona. Wobec tego odpadnie teraz poważny 
motyw uszczuplania obszarów leśnych.

Kłopoty finansowe właścicieli majątków 
wpływają na zwiększenie wyrębów lub wy-
zbywanie się niedogodnych objektów leśnych 
w drodze parcelacji. W tym kierunku władze 
będą udzielały pozwoleń tylko wówczas, kiedy 
wojewódzkie biuro finansowe rolne wykaże, 
że projekt oddłużenia majątku kosztem części 
lasu jest konieczny.

Zalesienie nieużytków będzie szczegól-
nie forsowane mimo wstrzymania zasiłków 
ze strony ministerstwa rolnictwa. W zakresie 
łowiectwa będzie się dążyć do utworzenia naj-
większej liczby zarejestrowanych obwodów ło-
wieckich i zmniejszenia t. zw. dzikich terenów. 
Ograniczać się będzie nadal ilość zezwoleń na 
polowanie i zaostrzy się akcja przeciw kłusow-
nikom. Utworzona w Białymstoku Wojewódz-
ka Rada Łowiecka z oddziałami w poszczegól-
nych powiatach ma za zadanie uzdrowienie 
pod każdym względem stosunków łowieckich.

¿ 5 sierpnia 1935 r., poniedziałek 
Ochrona lasów prywatnych 
w woj. Białostockiem 

Obfitość bieżącego materjału kronikar-
skiego nie pozwala nam nieraz poruszać ob-

szerniej ogólniejszych problemów społecz-
nych i gospodarczych, dotyczących całego na-
szego województwa. Jednak od czasu do czasu 
znajdzie się miejsce i na te sprawy.

W swoim czasie omawialiśmy gospodar-
kę w lasach państwowych, uwzględniając 
związany z nią wcale pokaźny i  różnorodny 
przemysł drzewny. Dzisiaj dzięki udzielonym 
nam uprzejmie informacjom przez p. Zdzi-
sława Laskowskiego, inspektora Ochrony La-
sów, uzupełniamy poprzednie wiadomości 
interesującym materjałem z zakresu ochrony 
lasów prywatnych, które obejmują na terenie 
białostockiego województwa powierzchnię 
248,760,16 ha. z czego na własność drobną 
(do 50 ha posiadania) przypada około 50 proc. 
ogólnej powierzchni, na własność średnią (od 
50 do 250 ha) około 15 proc. i na większą (po-
nad 250 ha) około 35 procent.

Lasy niestanowiące własności państwa na 
terenie naszego województwa na ogół więk-
szych skupień nie posiadają, z wyjątkiem Pusz-
czy Wisłockiej, przekazanej w r. ub. sukceso-
rom po generale Tyszkiewiczu oraz kompleksu 
lasów dawnej Puszczy Zabłudowskiej, obej-
mującej w pow. białostockim około 17,000 ha  
w składzie trzech majatków: Dojlid, Rafałówki  
i Zabłudowa. Pozatem większy obszar zajmu-
ją lasy majątku Jeziory w pow. grodzieńskim 
(około 6000 ha) i lasy ordynacji roskiej w pow. 
wołkowyskim (około 3000 ha).

Charakterystyczną jest statystyka właści-
cieli lasów, zwłaszcza właścicieli drobnych 
(włościan). Otóż 12,3964 ha należy aż do 
73,071 właścicieli, na wł. większą, obejmującą 
wraz z wspomnianemi znaczniejszemi mająt-
kami leśnemi obszar 86,600 ha – przypada 85 
właścicieli.

Pod względem administracyjnym t.j. nad-
zoru nad lasami nie stanowiącemi własności 
państwa, teren naszego województwa podzie-
lony jest na 5 obwodów komisarzy ochrony la-
sów. Każdy z obwodów składa się mniej więcej 
z 50,000 ha lasów podlegających nadzorowi.

Ochrona lasów jest nastawiona zasadniczo 
w dwóch kierunkach: baczenia, by powierzch-
nia lasów się nie zmniejszała i  zabiegów  
o podniesienie ich jakościowego stanu. Ochro-
na zezwala na zmianę rodzaju użytkowania 
gruntów leśnych z reguły tylko w związku 
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z  regulacją ustroju rolnego: przy scalaniach, 
likwidacjach służebności, wyrównaniu granic 
i parcelacjach, połączonych z koniecznością 
upełnorolnienia, kiedy brak na ten cel zapasu 
gruntów rolnych.

Wobec tego, że lasy drobnej własności są 
zwolnione od obowiązku zagospodarowania 
według planów i  programów gospodarczych 
– planowemu zagospodarowaniu podlegają 
tylko lasy średniej i większej własności. Obec-
nie podlega temu zagospodarowaniu około 75 
procent lasów prywatnych.

Jednem z głównych zadań planowego 
zagospodarowania jest zalesienie gruntów 
leśnych, pozbawionych chwilowo drzewo-
stanu oraz piasków i nieużytków, nadających 
się tylko do uprawy leśnej. Do wiosny 1934 r. 
zalesiono gruntów w  pierwszej kategorii 
około 10671,34 ha: od wiosny akcja ta poszła 
szybko naprzód, tak że pozostaje obecnie 
jeszcze do zalesienia w tej kategorii 8500 ha. 
Zalesienie piasków lotnych i nieużytków da-
tuje się od 1926 r. Województwo białostockie 
otrzymało na ten cel subwencji 166,125 zł. 
Zalesiono do 1934 r. – 1419,41 ha nieużyt-
ków, zwłaszcza w powiatach: łomżyńskim, 
ostrowsko-mazowieckim, ostrołęckim i  so-
kólskim.

Kryzys w rolnictwie oczywiście odbił się 
również szkodliwie na gospodarce leśnej. 
Rolnik ucieka się do wyrębu nieraz jako do 
jedynego ratunku w grożącej mu katastro-
fie. Inspekcja ochrony lasów ma szczególnie 
utrudnione w tych warunkach zadanie. Na 
ostatnim zjeździe komisarzy ochrony wygło-
sił wojewódzki inspektor p.  Laskowski bar-
dzo ciekawy referat wskazujący konieczność 
bezpośredniego i  stałego kontaktu organów 
ochrony z  właścicielami lasów. Nie wystar-
czy być stróżem ustaw; trzeba ponadto służyć 
społeczeństwu fachową radą, podyktowaną 
obywatelską życzliwością.

Przyczyną główną małej wartości lasów 
jest niefachowa administracja. Komisarz 
ochrony leśnej nie powinien się ograniczać do 
urzędowej lustracji, ma udzielać swych wska-
zówek czyto na Sejmiku, czy na posiedzeniu 
Zw. Ziemian lub na zebraniu gminnem, a na-
wet w zetknięciu osobistem. Nie wystarczy 
oficjalne stwierdzenie, że uprawa leśna została  

w stopniu dostatecznym wykonana. Bo właści-
wie dopiero od tej chwili zaczyna się zadanie 
najważniejsze: wychowanie drzewostanu aż 
do jego dojrzałości. Tutaj osobisty wpływ, od-
powiednia rada komisarza ochrony wiele do-
brego zdziałać może [...]. O wiele ważniejszy 
jest wpływ osobisty inspektora na właściciela 
lasu, wykazanie mu nie tylko jego obywatel-
skiego obowiązku, ale również jego własnego 
interesu, podważonego nieraz przez doraźne, 
na krótką metę obliczone zyski.

Referat podnoszący czynnik obywatel-
ski i  społeczny w ochronie lasów, był teore-
tycznem sformułowaniem tej pożytecznej 
i chwalebnej metody, którą p.  inspektor La-
skowski stosował stale w swem urzędowaniu. 
To też wiadomość, że opuszcza nasz Urząd 
Wojewódzki, przyjęli wszyscy ci, którym 
dobro białostockiego leśnictwa leży na ser-
cu – z  wielkim ubolewaniem i żalem. Rów-
nie wielką stratę poniesie nasza Wojewódzka 
rada Łowiecka. Wszak p. inspektor Laskow-
ski był duszą tej instytucji. (p)

¿ 30 sierpnia 1935 r., piątek
Niszczą puszczę jodłową!
Wandalizm w Sandomierskiem 

[pierwsza strona gazety]
W tak zwanym Lesie Klasztornym pod Le-

żajskiem stanowiącym ocalały fragment wspa-
niałej niegdyś puszczy Sandomierskiej, istnie-
je od 1931 r. rezerwat przyrodniczy.

Mimo uznania lasu za ochronny, rezerwa-
towi grozi zupełne zniszczenie. Lustracja re-
zerwatu, przeprowadzona przez delegata Pań-
stwowej rady ochrony przyrody stwierdziła, że 
w rezerwacie pniaki karczowane są w dalszym 
ciągu. Zauważono sporo świeżych ran w runie 
zielonym i głębi leśnej.

W rezerwacie zniknął szereg najgrubszych 
drzew.

W obrębie rezerwatu przeprowadzono 
wyrąb czysty na przestrzeni około 1,80 ha. 
Na terenie tym wycięto wszystko do gołej zie-
mi, nie przepuszczając nalotowi i  krzewom, 
wszystkie pniaki wykarczowano i założono 
świeżą kulturę sosnową. Zrąb ten nie docho-
dzi do szosy, lecz jest schowany za ścianą lasu 
około 100 m głęboką. Otoczony jest wspania-
łym starodrzewem.
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Tego rodzaju nieprzytomne akty wanda-
lizmu dają się zauważyć zresztą w  różnych 
dzielnicach kraju, niszczycielskim swym za-
sięgiem obejmując najpiękniejsze tereny natu-
ralnych parków.

Przeciwko barbarzyństwu winny odpo-
wiednie władze wszcząć energiczną akcję, 
ukrócającą bezprzykładną, zbrodniczą samo-
wolę mieszkańców zadrzewionych okolic.

¿ 29 września 1935 r., niedziela
Niebezpieczeństwo w lasach
Wypadki przy wyrębie drzewa w górach

Ze sprawozdań Inspekcji Pracy wynika, 
że spośród ogólnej liczby śmiertelnych wy-
padków, zachodzących przy eksploatacji la-
sów, stosunkowo najwięcej przypada na lasy 
górskie.

Na terenie jednego tylko okręgu VIII In-
spekcji, obejmującego województwa lwow-
skie, stanisławowskie i tarnopolskie, a więc 
okręgu obfitującego w lasy górskie, w ciągu 
jednego roku (1933) zdarzyło się 30 wypad-
ków śmiertelnych wśród robotników, t. zn. 
około 60 proc. ogółu śmiertelnych wypadków 
w leśnictwie. W tej liczbie 18 wypadków spo-
wodowanych zostało przygnieceniem przez 
upadające drzewa, 3 wypadki zdarzyły się 
wskutek uderzenia przez drzewa wyskakujące 
z „ryzów” (ryzy są to żłoby ziemne, po których 
ścięte drzewa zostają spuszczone z gór w dół) 
2 wypadki zdarzyły się przy transporcie drzew 
saniami, 1 wypadek nastąpił wskutek upadku 
robotnika, przechodzącego przez prowizo-
ryczną kładkę nad potokiem górskim, na wy-
sokości 10 m, i. t. d.

Znacznej części opisanych wypadków 
możnaby uniknąć przez należyte przygo-
towanie i uporządkowanie terenu leśnego 
przeznaczonego na wyrąb, przez racjonalne 
rozplanowanie kolejności ścinania drzew  
i ustawienie robotników, wreszcie przez za-
bezpieczenie dróg transportowych, ścieżek 
i przejść prowadzących na teren i z terenu 
wyrębu.

Równocześnie należałoby uświadomić 
robotników o grożącem niebezpieczeństwie, 
pouczyć ich o bezpiecznych sposobach pracy 
i wdrożyć do ścisłego przestrzegania przepi-
sów bezpieczeństwa.

¿ 2 października 1935 r., środa 
Płace pracowników leśnych 
unormowane przez komisję rozjemczą

W Ministerstwie opieki społecznej odbyło 
się posiedzenie nadzwyczajnej komisji roz-
jemczej, powołanej do ustalenia warunków 
pracy i płacy straży leśnej na rok 1935–36  
w województwach warszawskiem, białostoc-
kiem, lubelskiem, łódzkiem i kieleckiem.

W wyniku obrad, po wysłuchaniu opinji 
przedstawicieli organizacyj zawodowych pra-
codawców i pracowników leśnych, nadzwy-
czajna komisja rozjemcza zatwierdziła na ogół 
warunki, które obowiązywały w roku 1934–35 
zmniejszając jedynie stawki strawnego z 3 zł. 
na 2,50 zł.

¿ 11 listopada 1935 r., poniedziałek 
Proces o puszczę Świsłocką
Spadkobiercy gen. Tyszkiewicza 
wygrali sprawę

Sąd Najwyższy rozpoznał sprawę, wiążą-
cą się z głośnym procesem, wygranym przez 
spadkobierców gen. Tyszkiewicza przeciw 
dyrekcji lasów państwowych o puszczę Świ-
słocką, która była skonfiskowana przez rząd 
rosyjski za udział w powstaniu.

Adwokaci Szyszkowski i Nadratowski 
wystąpili dodatkowo przeciwko dyrekcji la-
sów państwowych o duże odszkodowanie za 
przetrzymanie puszczy już po prawomocnym 
wyroku sądowym.

W odpowiedzi na pozew, co do odszko-
dowania za niewykonanie wyroku sądowego 
w ciągu pewnego okresu czasu prokurator-
ja generalna zgłosiła zarzut niewłaściwości 
sądu, twierdząc, że żądanie odszkodowania 
w tym wypadku nie ulega kompetencji sądu, 
stanowi bowiem kwestję administracyjną. 
Sąd okręgowy uznał ten zarzut za niesłuszny 
i przyjął, że jest właściwy do rozpatrywania 
sprawy, a  wówczas prokuratorja general-
na wniosła zażalenie do sądu apelacyjnego, 
który jednak podzielił stanowisko pierwszej 
instancji.

Wówczas prokuratorja generalna odwołała 
się do Sądu Najwyższego ze skargą kasacyjną, 
tu jednak postępowanie zostało umorzone.

W tych warunkach więc kompetencja 
sądu okręgowego do rozstrzygnięcia sporu 
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o odszkodowanie za nie wykonywanie wyro-
ku został uznana za właściwą i sprawa otrzy-
mała swój bieg.

¿ 15 lutego 1936 r., sobota 
Dziwne stosunki w łuninieckich 
lasach państwowych
Całe wsie bez drzewa opałowego

Nasz korespondent z Łunińca przesyła 
nam odpis podania pełnomocników gromady 
b.  wsi Łuniniec do dyrekcji lasów państwo-
wych w Białowieży, które obrazuje m. in. go-
spodarkę w okolicznych lasach państwowych.

Oto – jak stwierdzają – petenci w  ubie-
głych latach bardzo biedni okoliczni gospo-
darze kupowali w nadleśnictwie łuninieckiem 
opał na fury, z leżaniny i posuszu, gdy nie stać 
ich na lepsze drzewo opałowe.

W roku bieżącym nadleśnictwo odmówiło 
sprzedaży tego taniego materiału opałowego, 
proponując wyłącznie drzewo ułożone na me-
try. Więcej nawet: w działkach, gdzie przepro-
wadzona jest eksploatacja odpadki zdane na 
opał ulegają spaleniu! (Cóż to? Amerykański 
system niszczenia nadmiernych ilości pro-
duktów dla utrzymania cen?!…).

Włościanie proszą o przywrócenie sprze-
daży odpadków ze względu na wyjątkową 
biedę w tych okolicach i stwierdzają otwarcie, 
że uczciwi gospodarze, nie mający możliwo-
ści zakupywania drzewa opałowego, cierpią 
jeszcze, bo dzięki łagodnej zimie jeszcze wy-
trzymują w nieopalonych biednych chatach. 
Natomiast mniej odporni po kryjomu zbie-
rają drzewo, jakie się da z lasu, narażając na 
stratę skarb i powodując niezliczone sprawy 
sądowe.

Nie wątpimy, że właściwe władze zainte-
resują się tą sprawą, tem bardziej, że palenie 
leżaniny i posuszu, stanowiącego dla biedniej-
szych mieszkańców jedyny materiał opałowy 
– nikomu korzyści nie przynosi, jeśli zważyć, 
że przez to i tak nie zmusi się do kupowania 
drzewa na metry gospodarzy, którzy nie mają 
za co drzewa tego kupować.

¿ 18 lutego 1936 r., wtorek 
Zalesienia w Polsce coraz większe

Akcja zalesieniowa w lasach państwowych 
za okres 1919–1934 r. przedstawia się jak na-

stępuje: w okresie 1919–1926 wycięto 199.465 
ha, zalesiono – 215.382 ha.

W okresie następnym 1927–1934 wycięto 
227.077 ha, zalesiono 385.849 ha.

Ogółem w przeciągu lat 16-tu wycięto 
426.542 ha, zalesiono 601.280 ha.

¿ 10 kwietnia 1936 r., piątek 
Tanie drzewo na budowę 
szkół powszechnych

Na ostatniem posiedzeniu komitetu eko-
nomicznego ministrów uchwalony został 
wniosek ministra rolnictwa dotyczący sprze-
daży drewna z lasów państwowych na budowę 
szkół powszechnych.

Wniosek ten udziela ministrowi rolnictwa 
dwu upoważnień: poczynając od 1  kwietnia 
1936 w ciągu 3 okresów budżetowych mini-
ster rolnictwa otrzymał prawo dokonywania 
sprzedaży drewna z  lasów państwowych sa-
morządom na budowę szkół powszechnych ze 
zniżką wynoszącą 33 proc. od obowiązujących 
cen z rozłożeniem należności na raty na prze-
ciąg lat 5.

Wartość kredytowanego drewna w każdym 
z 3 okresów budżetowych nie może wynosić 
więcej niż 3 mil. złotych.

Ulga 33 proc. ma być zastosowana także 
do sprzedaży na wymieniony wyżej cel, a do-
konanych przed 1 kwietnia 1936 r.

¿ 15 kwietnia 1936 r., środa 
Nowy podział ochrony lasów

Na skutek zarządzenia Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych został zmieniony podział 
obwodów komisarzy ochrony lasów białostoc-
kiego i wołkowyskiego. W  myśl tego zarzą-
dzenia, wchodzące do obwodu IV komisarza 
ochrony lasów w  Wołkowysku białostockie 
gminy: Gródek, Michałowo i Zabłudów wra-
cają do właściwego obwodu I w Białymstoku.

¿ 27 kwietnia 1936 r., poniedziałek 
Drzewo na kredyt 
na budowę szkół powszechnych

[druga strona gazety]
Komitet Ekonomiczny rady Ministrów 

uchwalił wprowadzić zniżki przy dostawie dre- 
wna z lasów państwowych na budowę szkół 
powszechnych.
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Zniżka dla drzewa przeznaczonego na ten 
cel wynosi 33 proc. od obowiązujących cen 
handlowych. Sprzedaż odbywać się będzie  
w warunkach kredytowych, z  rozłożeniem 
spłaty na lat 5, a nawet w wyjątkowych wy-
padkach na lat 10.

Ulgowa i kredytowa sprzedaż drewna na 
budowę szkół powszechnych będzie się od-
bywała w ciągu trzech okresów rocznych, 
przyczem wartość zakredytowanego drewna 
w każdym z tych okresów, preliminowana jest 
na 3 miljony zł. według handlowej ceny drze-
wa. A zatem w ciągu najbliższych trzech lat 
wartość dostarczonego drzewa z  lasów pań-
stwowych na cele budownictwa szkolnego 
wyniesie 9 miljonów złotych.

¿ 11 czerwca 1936 r., czwartek
Naprawiamy spustoszenia leśne
Ustawa o zalesianiu nieużytków

[druga strona gazety]
Sejmowa komisja rolna uchwaliła wczoraj 

w obu czytaniach projekt ustawy o zalesianiu 
niektórych nieużytków. Referent tego projek-
tu pos. inż. J. Frejman, opierając się na danych 
statystycznych stwierdził, iż obecnie Polska 
posiada z górą osiem miljonów hektarów la-

sów. Pod względem zalesienia jesteśmy na 14-
em miejscu w Europie.

Poseł Frejman przytoczył fakt, że w latach 
od roku 1918 do 1927, a więc w okresie, kie-
dy nie istniała jeszcze ustawa o ochronie lasu, 
ubywało powierzchni leśnej rocznie 45 tys. 
ha. Po roku zaś 1927, to jest po wejściu w ży-
cie ustawy o ochronie lasów, ubywa rocznie 
około 27 tys. ha. Stąd konieczność zalesienia 
nieużytków.

Referent pos. Frejman w fachowo ujętych 
wywodach wprowadził kilka poprawek, które 
zostały przyjęte. Jedna z nich wiąże akcję zale-
sienia nieużytków z akcją izb rolniczych. Na-
stępna poprawka zwalnia na okres 50-ciu lat 
właścicieli gruntów zalesionych od podatku 
gruntowego i podatków samorządowych.

Wreszcie wniósł zwolnienie kosztów wyda-
nych na zalesienia od podatku dochodowego.

¿ 19 września 1936 r., sobota 
Trzeba uderzyć na alarm!
Mnożą się poręby – zamiast lasów

Setki tys. przybyszów, którzy we Lwowie 
zwiedzili w tym roku Targi Wschodnie, mia-
ły możność zapoznać się z jedną z  najważ-
niejszych, a zarazem najbardziej zagrożonych 
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dziedzin gospodarstwa narodowego. Miano-
wicie naczelne miejsce na terenie targów zajęła 
wystawa p. n. „Nasze lasy i ochrona przyrody”. 
Jest to pierwsza samodzielna wystawa leśna 
w skali ogólnokrajowej, zorganizowana z ini-
cjatywy warszawskiego Muzeum Przemysłu 
i  Rolnictwa pod protektoratem Pana Prezy-
denta Mościckiego. Do prezydium honoro-
wego wchodzą: Naczelny Wódz. Gen. Śmigły-
-Rydz, p. premier gen. Składkowski, marszał-
kowie Sejmu i Senatu i ministrowie.

Rozmiary wystawy i znaczenie, jakie jej 
nadano, uzasadnia katastrofalny stan na-
szej gospodarki leśnej. Dość powiedzieć, że 
w ostatnich 15-tu latach ubyło nam 700.000 
ha lasów, co stanowi 9 procent obecnego sta-
nu zalesienia kraju. Złożył się na to proces 
przebudowy ustroju agrarnego, ale przedew-
szystkiem zawiniła niewłaściwa gospodarka 
i brak zrozumienia wagi, jaką – zwłaszcza 
dla Polski – przedstawia las i jego eksploata-
cja.

Nie mówimy już o znaczeniu lasu dla 
kultury duchowej zdrowotności. Wystarczy 
przypomnieć, że drewno zajmuje czołowe 
miejsce w naszym eksporcie, ponieważ za-
potrzebowanie wewnętrzne jest śmiesznie 
małe. Niech to zapotrzebowanie w miarę 
rozwoju ekonomicznego kraju wzrośnie do 
właściwych rozmiarów – nie będziemy mieli 
co wywozić. Bilans handlowy zostanie po-
ważnie zachwiany.

Dodajmy do tego, że w kopalniach drew-
no jest niezastąpionym materiałem do bu-
dowy szybów i korytarzy, przypomnijmy 
o  potrzebach budownictwa i meblarstwa, 
o papierniach i fabrykach celulozy, dla któ-
rych drzewo stanowi podstawowy surowiec 
– a jasnym się stanie, że trzeba mieć dość la-
sów, by eksploatacja ich nie przewyższała ich 
naturalnego przyrostu.

Nie można wreszcie ominąć i  strate-
gicznego znaczenia lasów dla obrony kra-
ju. Musimy uderzyć na alarm, aby nie tylko 
zapobiec dalszemu wyniszczaniu lasów, ale 
wzbogacić kraj o nowy drzewostan. Wszak 
Polska posiada 4 miljony hektarów nieużyt-
ków. Przy dobrej woli i rzetelnych wysiłkach 
znaczną część tych nieużytków dałoby się 
zalesić.

Trzeba tylko patrzeć dalej nie na głębo-
kość własnej kieszeni, trzeba myśleć spo-
łecznie i ważyć korzyści tych, którzy po nas 
nastąpią. Tu otwiera się przed państwem 
zadanie zachęcenia prywatnej własności 
wszelkimi możliwymi sposobami do zakła-
dania lasów. Bezsprzecznie, wzorowa go-
spodarka w lasach państwowych sama przez 
się jest już zachęcającym przykładem. Dość 
nadmienić, że państwo nie utraciło ani hek-
tara powierzchni zalesionej, a przeciwnie 
zwiększyło ją nieco.

Ale przykład nie na każdego podziała. 
Gdyby natomiast uzależnić od zalesienia 
nieużytków umorzenie części zaległych po-
datków – możeby rolnicy zdobyli się na wy-
trwałość, by wnuki ich mogły się cieszyć 
widokiem lasu tam gdzie dziś są piaski  
i błota.

 Staw.

¿ 2 października 1936 r., piątek 
Państwowe gospodarstwo leśne
nie może ulegać zmniejszeniu

[druga strona gazety]
Ukazał się dekret P. Prezydenta Rzplitej 

o  państwowym gospodarstwie leśnym, po-
stanawiający m. in., że ogólna powierzchnia 
lasów i gruntów leśnych państwowego go-
spodarstwa leśnego nie może ulegać zmniej-
szeniu. W tym celu Lasy Państwowe nabywać 
będą prywatne lasy i grunty leśne, a także ta-
kie grunty, których zalesienia wymaga interes 
państwa gospodarczy lub publiczny, a zwłasz-
cza interes obrony państwa.

Szereg lasów może być uznanych przez 
ministra rolnictwa za ochronne, a więc lasy, 
zabezpieczające glebę przed zmywaniem i 
wyjałowieniem i  powstrzymujące usuwanie 
się ziemi lub kamieni, chroniąc brzegi wód 
przed obrywaniem się, a źródła przed zasy-
paniem, przeszkadzające powstawaniu albo 
rozszerzaniu się piasków lotnych, względnie 
leżące w granicach okręgu ochrony sanitarnej 
uzdrowisk. Za lasy ochronne mogą być uzna-
ne również takie, które leżą w granicach admi-
nistracyjnych miast i ośrodków przemysłowo-
-fabrycznych.

W lasach uznanych za ochronne, uprawa 
leśna nie może być zmieniona na inny rodzaj 

KsiazkaCZ2IIKOREKTA.indd   90 2011-02-23   11:59:17



91

GOSPODARKA LEŚNA

użytkowania. Nie będzie wolno niszczyć np. 
kosodrzewiny, tam gdzie spełnia ona zadanie 
ochronne, wzbronione będzie również pasanie 
inwentarza, zbieranie ściółki i. t. p.

Dekret, zobowiązuje Lasy Państwowe do 
stałego czuwania nad ochroną lasów przed 
szkodliwymi owadami leśnymi i do podej-
mowania w razie potrzeby stosowania od-
powiednich środków ochronnych. W myśl 
dekretu Lasy Państwowe mogą prowadzić 
przemysłowy przerób drewna i innych surow-
ców własnych w takich rozmiarach, jakie będą 
potrzebne dla zapewnienia rentowności pań-
stwowego gospodarstwa leśnego.

¿ 15 października 1936 r., czwartek 
Proces o Puszczę Świsłocką

W kołach prawniczych i ziemiańskich 
wielką sensację wywołało odebranie przez 
komornika połowy puszczy Świsłockiej z rąk 
naczelnej dyrekcji lasów państwowych, jako 
przypadłej z wyroku prawomocnego potom-
kom powstańca gen. Tyszkiewicza. Naczelna 
dyrekcja lasów odmówiła bowiem wykona-
nia wyroku sądu najwyższego.

Obecnie toczy się proces o drugą połowę 
puszczy. Negatywne ustosunkowanie się dy-
rekcji lasów do wyroku sądu naraziło spad-
kobierców powstańca na straty około 4 mil-
jonów złotych, gdyż w ciągu dwu miesięcy od 
uprawomocnienia się wyroku weszła w życie 
ustawa, nakładająca na potomków powstań-
ców podatek nieprzewidziany ogólnymi prze-
pisami i gdyby więc dyrekcja lasów wykona-
ła wyrok we właściwym czasie, potomkowie 
gen. Tyszkiewicza objęliby w posiadanie całą 
puszczę.

W sądzie pełnomocnicy spadkobierców, 
adw. Wł. Szyszkowski i Wł. Nadratowski 
oświadczyli, iż o ile dyrekcja lasów odda dru-
ga połowę puszczy dobrowolnie, zrzekną się 
odszkodowania 4 miljonów zł. Na prośbę za-
interesowanych sąd wydał wyrok wstępny, czy 
należy się odszkodowanie.

Sąd uwzględnił motyw pozwu i uznał, 
że wskutek odmowy wykonania wyroku pra-
womocnego, zasądzającego całą puszczę Wi-
słocką, należy się zainteresowanym odszkodo-
wanie i mają prawo dochodzić go od skarbu 
państwa.

¿ 25 października 1936 r., niedziela 
Drzewo jest także artykułem 
pierwszej potrzeby

Nie ulega wątpliwości, że do artykułów 
pierwszej potrzeby należy również drzewo. 
Tymczasem ludność, mieszkająca w pobliżu 
lasów państwowych skarży się na zwyżkę cen 
drzewa budowlanego i  opałowego w tychże 
lasach. Toteż nader pożądana byłaby inge-
rencja odpowiednich władz w tej sprawie.

¿ 17 grudnia 1936 r., czwartek 
Drewno z lasów państwowych 
na opał dla bezrobotnych 

[druga strona gazety]
Przedstawiciele dyrekcji lasów państw. 

w  Wilnie rozpoczęli przekazywać wojew. ko-
mitetowi zimowej pomocy bezrobotnym 4.000 
metrów przestrzennych opału, zaofiarowanego 
bezrobotnym Wilna. Opał ten zostanie wyda-
ny bezrobotnym jeszcze przed Świętami Boże-
go Narodzenia.

¿ 20 grudnia 1936 r., niedziela 
Drzewo opałowe dla bezrobotnych

Wszystkie dyrekcje lasów państwowych 
postanowiły ofiarować dla bezrobotnych 
drzewo opałowe na ogólną sumę 200  tysię-
cy zł., z czego na woj. białostockie przypada 
przydział drzewa za 35 000 zł.

Drzewo rozmaitych gatunków wydają bez-
robotnym poszczególne nadleśnictwa w poro-
zumieniu z lokalnymi komitetami.

¿ 29 grudnia 1936 r., wtorek 
105 000 ha lasów Jarosława Potockiego 
przejął za długi Skarb Państwa

[pierwsza strona gazety]
Zadłużone majątki leśne Jarosława Po-

tockiego położone w powiatach uninieckim  
i baranowickim, przeszły na własność Skarbu 
Państwa, reprezentowanego przez admini-
strację Lasów Państwowych.

Dobra te mają powierzchnię 105 tys. hek- 
tarów, za które lasy państwowe zapłaciły 
9.100.000 zł. Rzeczywista zapłata będzie 
znacznie mniejsza, gdyż majatki Potockiego 
zalegały z podatkami na sumę niemal półto-
ra miliona zł. i ze spłatą znacznych długów 
prywatnych.
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Przejęcie wielkich terenów leśnych przez 
Państwo uratowało Lasy od dewastacji, która 
im groziła z tytułu niepopłaconych zobowią-
zań.

¿ 1 lutego 1937 r., poniedziałek
Nowa kampania eksploatacyjna 
w tartakach państwowych i fabryce dykt

W tych dniach odbyła się w Dyrekcji La-
sów Państwowych w Siedlcach pod kierow-
nictwem Dyrektora L.P. konferencja kierow-
ników państwowych tartaków i  fabryk dykt, 
położonych na terenie Dyrekcji, poświęcona 
sprawom, związanym z rozpoczętą nową kam-
panią eksploatacyjną.

Tematem konferencji była w pierwszym 
rzędzie sprawa usprawnienia produkcji tar-
tacznej przez utrzymanie na właściwym po-
ziomie urządzeń tartacznych, odpowiednią 
organizację pracy i należyty dobór pracowni-
ków umysłowych i fizycznych.

Znaczną część programu konferencji wy-
pełniły sprawy robotnicze, w  szczególności 
nowe przepisy, normujące stosunek praco-
dawcy do pracobiorcy oraz sprawy przedsta-
wicielstwa robotniczego i opieki nad robotni-
kiem.

W uruchomionych 7 zakładach przemy-
słowych i fabryce dykt znalazło do tej pory 
zatrudnienie 1914 robotników.

¿ 2 lutego 1937 r., wtorek 
Zamiast topora 

Na wystawie berlińskiej zaciekawienie fa-
chowców budzi oryginalna piła mechaniczna 
do ścinania drzew.

¿ 5 kwietnia 1937 r., poniedziałek 
Lasy prywatne w woj. białostockiem

Wbrew rozpowszechnionej opinji o małej 
ilości lasów prywatnych na terenie naszego 
województwa, statystyka wykazuje, że prze-
strzeń przez nie zajęta stanowi niemal połowę 
obszaru lasów państwowych.

Według sprawozdania p. inspektora ochro-
ny lasów – na ogólny obszar lasów w  woje-
wództwie Białostockiem 784,192,28 ha przy-
pada 530,266 ha na lasy państwowe i 255,420 
ha na lasy prywatne, których blisko połowa 
należy do drobnej własności.

Jeśli chodzi o poszczególne powiaty wo-
jewództwa, to do drobnej własności należy  
w powiecie augustowskim 44% lasów prywat-
nych, w pow. białostockim 38% lasów pryw., 
w pow. bielskim 54% lasów pryw., w pow. 
grodzieńskim 54%, w pow. łomżyńskim 74%,  
w pow. sokólskim 71%, w pow. suwalskim 42%, 
w pow. szczuczyńskim 66%, w pow. wołkowy-
skim 20%, w pow. wysokomazowieckim 74%.

Z powyższego zestawienia wynika, że po-
wiaty byłego Królestwa Kongresowego po-
siadają większy odsetek lasów, należących do 
drobnej własności, niż powiaty wschodnie. 
Równocześnie należy nadmienić, że w powia-
tach zachodnich prowadzi się intensywniejszą 
akcję komasacyjną.
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W skład ogólnego obszaru lasów prywat-
nych wchodzi 73 818 objektów leśnych, z cze-
go 73,434 objektów (do 50  ha powierzchni) 
stanowi własność drobną. 274 objektów (od 
50 do 250 ha powierzchni) stanowi własność 
średnią, 110 objektów (od 250 ha wzwyż) wła-
sność większą.

W roku 1935 ze względu na likwidację słu-
żebności, komasację, parcelację i inne przy-
czyny ubyło prywatnych gruntów leśnych 
1289 ha. W tym samym okresie na skutek za-
lesienia gruntów nieleśnych i z innych powo-
dów przybyło gruntu leśnego 2783 ha.

Z początkiem 1936 r. obszar lasów ochron-
nych (w 85% ze względu na ochronę pań-
stwa) wynosił na terenie całego województwa 
86,611 ha.

W tym samym czasie posiadało zatwier-
dzone plany, względnie programy gospodar-
stwa leśnego 130 objektów leśnych, obejmu-
jących ogółem 76  019  ha, z czego nasienno-
-zrębowych 67,894 ha, przerębowych – 972 ha 
i odroślowych – 3,565 ha.

W 1935 udzielono zezwoleń na wyręby 
powierzchniowe – 923 ha, na wyręby masowe 
23,629 m3 – 4589 sztuk. W tym samym roku 
dokonano nieprawnych wyrębów w 74 mająt-
kach, za co przysądzono karę na rzecz Skarbu 
Państwa w kwocie 3,058,01 zł.

Od kwietnia 1935 r. do kwietnia 1936 r. 
zalesiono 2,328 ha halizn w 107 majątkach. 
W akcji zalesiania nieużytków, rozpoczętej 
przed 10 laty i prowadzonej przez wydziały 
powiatowe pod nadzorem organów ochro-
ny lasów – bardzo wydatną pomoc dawało 
przez dłuższy czas ministerstwo rolnictwa, 
pokrywając prawie 75% kosztów. Od 1927 r. 
do kwietnia 1936  r. zalesiono ogółem nie-
użytków – 1897,01 ha. Należy zaznaczyć, 
że w  pracach nad zalesieniem nieużytków 
w ostatnich latach przodowały powiaty: łom-
żyński, ostrowski, ostrołęcki i sokólski, wy-
kazując dużą aktywność i daleko posuniętą 
oszczędność.

Poważniejszych klęsk elementarnych w la- 
sach prywatnych na terenie naszego woje-
wództwa w okresie sprawozdawczym nie by- 
ło. Jedynie w powiecie białostockim padły 
ofiarą pożaru w dwóch majątkach młodniki, 
a od szkodników-owadów ucierpiały drze-

wostany w 12 majątkach na przestrzeni około 
900 ha.

W dziale łowiectwa zaznacza się pewna 
poprawa. Do końca marca 1936  r. zareje-
strowano 70 obwodów łowieckich własnych 
o łącznej powierzchni 148,879 ha i 1150 ob-
wodów wspólnych o  łącznej powierzchni 
269,113,34  ha. Zaprzysiężonych strażników 
łowieckich było 60, w tem 40 utrzymywa-
nych przez właścicieli obwodów, zaś 20 przez 
dzierżawców obwodów wspólnych.

Nadzór nad lasami prywatnymi w naszem 
województwie sprawuje: inspektor i 5 komi-
sarzy ochrony lasów. Inspektorat Ochrony 
Lasów wytyczył sobie jako główne zadanie 
zalesienie halizn i zaległych zrębów. Pozatem 
w sprawozdaniu swem podkreśla, że udziela-
nie w wyjątkowych wypadkach zezwoleń na 
przedterminowe wyręby będzie nadal uzależ-
nione od należytego wykonania planu gospo-
darczego i intensywności zalesień, prowadzo-
nych przez petentów.

W związku z ustawą 14.VII.1936 r. organi-
zacja, wykonanie i kontrola zalesiania nieużyt-
ków przechodzi w ręce urzędników ochrony 
lasów, a to z braku w wydziałach powiatowych 
i Izbie Rolniczej odpowiednich sił fachowych.

W dziedzinie zagospodarowania lasów 
zostanie nawiązany ściślejszy kontakt z  wła-
ścicielami lasów przez urządzanie konferencyj 
gospodarczo-leśnych.

¿ 17 września 1937 r., piątek 
Ratujmy lasy!

[pierwsza strona gazety]
Każdego, kto przemierza szerokie obszary 

Rzeczypospolitej, musi uderzyć brak zieleni, 
ściślej mówiąc: brak lasów. Można jechać 
godzinami i nie spotkać – poza drobnymi 
kępkami drzew – ani jednego lasu, t.j. takie-
go skupienia drzew, które na tę nazwę istotnie 
zasługuje. Czy to będzie bogate Podole, Kuja-
wy lub okolice Miechowa, czy ubogie piaski 
Mazowsza – las jest rzadkością, jak gdyby ana-
chronizmem, czymś co zostało oszczędzone 
tylko dzięki przypadkowi.

W latach 1919–1935, a więc już po okre-
sie Niepodległości, obszar lasów prywatnych 
zmniejszył się o 800.000 ha, powiększył się zaś 
o przeszło 130.000 ha, faktyczny więc ubytek 
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U góry: Mapa lasów Rzeczypospolitej Polskiej: Podziałka 1:2 000 000. Na mapie kolorem 
[ciemnobrązowym] znaczono lasy państwowe, [jasnobrązowym] lasy prywatne.  
Źródło: J. Miklaszewski. Lasy i leśnictwo w Polsce. Les Forets et la sylviculture en Pologne, 1928, 
Tom I, Nakładem Związku Zawodowego Leśników w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.  
Ze zbiorów biblioteki IBL. Sękocin Las

Z prawej: Podział administracyjny Lasów Państwowych. Na mapie zaznaczono granice dyrekcji 
Lasów Państwowych (Warszawa, Radom, Siedlce, Białowieża, Łuck, Wilno, Lwów, Poznań, 
Bydgoszcz, Toruń) i należących do nich nadleśnictw. Źródło: Kalendarz leśny informacyjny  
na rok 1928, pod redakcją W. Grzegorzewskiego, L. Chociłowskiego, L. Huszczy.  
Wydawnictwo Oddziału Wileńskiego Związku Zaw. Leśników w Rzeczypospolitej Polskiej.  
Ze zbiorów biblioteki IBL. Sękocin Las

KsiazkaCZ2IIKOREKTA.indd   94 2011-02-23   11:59:20



KsiazkaCZ2IIKOREKTA.indd   95 2011-02-23   11:59:22



96

GOSPODARKA LEŚNA

stanowi ok. 670.000 ha, czyli 13 proc. ogólne-
go obszaru lasów prywatnych. Ubytek ten za-
wdzięczać należy przede wszystkim likwidacji 
serwitutów, co było rzeczą nieuniknioną, jako 
też parcelacji akcji scaleniowej. To, co przyby-
ło, jest wynikiem zalesienia gruntów użytko-
wanych rolniczo i nieużytków.

Powierzchnia lasów w Polsce, która niegdyś 
nimi słynęła, wynosi obecnie ok. 8,5 miliona 
hektarów. W stosunku do ogólnej powierzch-
ni kraju, stanowi to 22 proc. Niemcy, kraj tak 
bardzo zurbanizowany i uprzemysłowiony, 
wykazuje 28 proc. powierzchni pod lasami. 
Rumunia ma ich 24 proc, Czechosłowacja 33 
proc, Austria 37 proc, nawet Łotwa posiada 25 
proc ogólnej powierzchni zajętej przez lasy.

Brak lasów, trzebieże i rabunkowa gospo-
darka drzewostanem mszczą się potem na 
kraju, w okresie wylewów rzek. Zmniejsza się 
w ten sposób bogactwo narodowe.

Środki, najbardziej nawet radykalne, mu-
szą być stosowane w całej rozciągłości. Lasy  
w Polsce są w niebezpieczeństwie.

¿ 20 maja 1938 r., piątek 
Plaga chrabąszczy na Pomorzu
i w Poznańskiem 

[pierwsza strona gazety]
POZNAŃ. 19. 5.
Fala upałów na Pomorzu i w Poznańskiem 

ujawniła wielkie ilości zalężonego po drze-
wach i krzewach chrabąszcza majowego, który 
przed kilkoma laty wyrządził olbrzymie szko-
dy w kulturach rolnych, ogrodowych i leśnych.

W Poznaniu Fundusz Pracy zatrudniający 
bezrobotnych wysłał większe partie ludzi do 
parku Sołackiego, aby zabezpieczyć poznań-
ską zieleń przed żarłocznymi owadami.

Do akcji tępienia chrabąszczy stanie na 
równi z właścicielami sadów, ogrodów i lasów, 
młodzież szkolna. Nauczycielstwo otrzymało 
bowiem polecenie wygłoszenia pogadanek do 
dziatwy i w razie potrzeby zwolnienia ich na 
jeden lub dwa dni od zajęć.

¿ 9 września 1938 r., piątek 
Polskie drzewo dla polskiego rzemieślnika

[druga strona gazety]
W Izbie Rzemieślniczej odbyło się spotka-

nie poświęcone sytuacji na rynku drzewnym. 

Izba rzemieślnicza ma wystosować apel do 
władz o popieranie wyrobów w zakresie me-
blarstwa i stolarstwa, wyrabianych z surowców 
krajowych.

Wypowiedziano się również za koniecz-
nością propagowania sadzenia krajowych 
drzew ozdobnych, nadających się na forniry, 
a mianowicie: orzechów, jesionów, jaworów  
i klonów. 

Ponieważ przywóz fornirów stanowi po-
ważną pozycję w naszym bilansie handlowym, 
zastąpienie ich fornirami pochodzenia krajo-
wego ma duże znaczenie dla gospodarki na-
rodowej.

¿ 19 listopada 1938 r., sobota 
Warunki eksploatacji lasów 
w woj. białostockim

Urząd Wojewódzki w Białymstoku wydał 
rozporządzenie o warunkach eksploatacji la-
sów prywatnych.

Rozporządzenie to przewiduje, że: 
1)  eksploatacja użytków głównych i  mię-
dzyrębnych w lasach niestanowiących 
własności państwa rozpoczynać się winna  
z dniem 1-go października, a kończyć się 
w dniu 31-go marca każdego roku, 2) prze-
strzenie zrębowe muszą być do dnia 31-go 
marca każdego roku dokładnie oczyszczo-
ne ze wszelkich odpadków zrębnych, zaś 
pnie drzew iglastych, nadziemne części 
korzeni, jak również i wszelkie pozostające  
w lesie kłody i ich części winny być oko-
rowane na biało, 3)  wszelkie przestrzenie 
zrębne, na których zezwolono eksploatacje 
w okresie letnim winny być oczyszczone  
z odpadków równocześnie z wykonywa-
niem cięcia, 4)  zabrania się rozniecania 
ognia w lasach w czasie od 1-go marca do 
15 listopada, za wyjątkiem wypadków spa-
lenia odpadków zrębnych i chrustu, co win-
no odbywać się na miejscach ogołoconych  
z porostu, tylko w dnie bezwietrzne i pod 
strażą zaopatrzoną w łopaty i miotły ga-
łązkowe sporządzone z drzew liściastych. 
Stróż może opuścić ognisko dopiero po ich 
zupełnym wygaśnięciu i przysypaniu zie-
mią, 5) winni przekroczenia wymienionych 
postanowień będą karani grzywną do 500 
zł. lub karą aresztu do dni 14-tu.

KsiazkaCZ2IIKOREKTA.indd   96 2011-02-23   11:59:22



97

GOSPODARKA LEŚNA

¿ 19 listopada 1938 r., sobota

¿ 4 stycznia 1939 r., środa 
Drewno na opał dla bezrobotnych

[druga strona gazety]
Już w najbliższym czasie bezrobotni z ca-

łej Polski otrzymają od Lasów Państwowych 
drewna opałowego na łączną sumę 180.000 zł.

Z czego rozdadzą dyrekcje:
Białostocka 12.000 zł,
Krakowsko – Śląska 10.000 zł,
Lwowska 17.000 zł,
Poznańska 34.000 zł,
Pomorska 22.000 zł,
Radomska 21.000 zł,
Siedlecka 17.000 zł,
Warszawska 17.000 zł,
Wołyńska  8.000 zł,
Lasy Państwowe przychodzą w ten sposób 

z pomocą bezrobotnym rok rocznie zimą.

¿ 27 stycznia 1939 r., piątek 
Ziemia na magazyn drzewa

Dyrekcja Lasów Państwowych w  Biało-
wieży w grudniu ub. r. nabyła parcelę gruntu 
o powierzchni 6 ha i 3510 m2 od Jerzego Lu-
bomirskiego za 35.901 zł.

Na nabytych gruntach znajdują się stawy, 
gdzie zostanie zmagazynowany budulec na 
przetarcie.

¿ 4 marca 1939 r., sobota
Tereny nowozalesione wolne 
od podatku na lat 30

[druga strona gazety]
Sejmowa komisja rolna uchwaliła wczo-

raj z poprawkami projekt noweli do rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzplitej o  ochronie 
lasów, nie stanowiących własności państwa. 
Obecna, druga z kolei nowelizacja tego de-
kretu, wynikła zarówno z konieczności lep-
szego dostosowania gospodarki leśnej w la-
sach prywatnych do potrzeb bezpieczeństwa 
kraju, jak i ze względu na interesy ogólno-go-
spodarcze.

Z ważniejszych przyjętych przez komisję 
poprawek wymienić należy następujące: pro-
jekt rządowy noweli zmierzał do ogranicze-
nia ulg podatkowych dla nowozalesionych 
przestrzeni. Komisja natomiast uchwaliła 
przywrócić brzmienie artykułu 8-go roz-
porządzenia, zwalniającego nowozalesione 
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przestrzenie na przeciąg lat 30 od wszelkich 
podatków.

Pozatem wprowadzono obostrzenia w sto-
sunku do służby leśnej w pasie granicznym  
i na obszarach uznanych przez Radę Mini-
strów za specjalnie ważne.

¿ 3 czerwca 1939 r., sobota 
Wynalazcy – w lasach…
Z czołówką propagandową w Dalekiem 

Sześć milionów złotych rocznie wydaje 
Dyrekcja Lasów Państwowych na cele społecz-
ne wśród swych robotników: na oświatę, na 
lecznictwo (700 lekarzy sprowadzono do osad, 
które nie znały dotychczas opieki lekarskiej), 
na straż pożarną (nad bezpieczeństwem ok. 
2.000 osad czuwają drużyny strażackie D.L.P.), 
na opiekę nad matką, na żłobki, na propagan-
dę bezpieczeństwa pracy.

Czy te sumy i te zabiegi nie idą na marne?
Opłacają się po stokroć. Nie z martwych 

statystyk, lecz z twarzy żywych ludzi czytali-
śmy wyniki tej akcji.

Do tartaku w Dalekiem przyjechała tzw. 
„czołówka propagandowa” Lasów Państwo-
wych. Czołówkę obsługuje dwu znanych arty-
stów scen warszawskich, pp.: Misiewicz i Zda-
nowicz oraz kinooperator.

Czołówka w ciągu dwu dni dała 5 przed-
stawień. Ludzie lasu ciągną tłumnie. Przycho-
dzi wieś, dzieci z okolicznych szkół.

Propaganda obrony państwa, czystości, 
oświaty, bezpieczeństwa pracy przemyca się  
w dostosowanych skeczach, piosenkach, mo-
nologach. Artyści powtarzają z całą salą slo-
gany i krótkie piosenki, które długo pamiętać 
będzie drwal, tracz, ślusarz z warsztatów.

– Tak wdzięcznej i żywo reagującej pu-
bliczności nie znajdziesz w żadnym mieście 
– mówią ochrypnięci, ale uszczęśliwieni i po-
rwani wirem pracy społecznej artyści.

Na scenę wchodzą śmiałe, dzielne dzie-
ciaki – chłopcy i dziewczynki – deklamują  
z prawdziwym przejęciem i porywającym pa-
tosem wiersze, których nauczyli się w szkole.

Starsi w inny sposób biorą udział w życiu 
społecznym.

Rozmawiamy z palaczem tartaku, p. Miko-
łajczykiem, wynalazcą udoskonalonej ochrony 
na niebezpieczną, ostrozębną piłę tarczową. 

Jego udoskonalenie gwarantuje stuprocento-
we bezpieczeństwo: ani palca nie draśnie piła, 
ani ułamek deski nie odskoczy, nie uderzy  
w brzuch, jak zdarzało się dotychczas. P. Mi-
kołajczyk sam nie pracuje przy piłach, ale  
w wolnym czasie bada, obserwuje i majstruje, 
by kolega i towarzysz pracy nie doznał naj-
mniejszej krzywdy od maszyn.

Takich Mikołajczyków, których propagan-
da bezpieczeństwa i koleżeństwa pracy skłania 
do myślenia nie tylko o własnym, ale i ogól-
nym bezpieczeństwie, których pcha na drogę 
przemyśliwań i czynnej pracy, jest tysiące, do-
słownie tysiące.

Znowu statystyka:
– Na ostatni konkurs rozpisany przez „No-

winy Leśne”, gazetę ścienną, Dyrekcji Lasów, 
na temat wynalazków zabezpieczających czło-
wieka przed maszyną, przyszło blisko 10.000 
odpowiedzi – informuje nas kierownik zespo-
łu pracy społecznej D.L.P., nacz. Rosiński.

W Dalekiem widzieliśmy piękne domy ro-
botnicze, w których za pokój z kuchnią, oraz 
za używalność budynków gospodarczych – 
obory i chlewu – płaci się 8 zł. miesięcznie!

Robotnicy mają doskonale zorganizowaną 
spółdzielnię i świetlicę.

 J. K.

¿ 18 czerwca 1939 r., niedziela
Walka z chrabąszczami, wrogami 
naszych sadów i lasów 

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że 
napozór niewinny chrabąszcz jest jednym 
z groźniejszych wrogów naszych sadów, ogro-
dów i lasów. W ostatnich latach ten żarłok 
liści wyrządził bardzo znaczne szkody w go-
spodarce rolnej.

Szczególnie obfita rójka chrabąszcza była 
w roku 1935. W lasach Ordynacji Zamoj-
skiej oraz w okolicznych sadach i ogrodach 
plaga chrabąszczy dokonała ogromnych 
spustoszeń.

Zarząd Ordynacji Zamojskiej ratując swo-
je Lasy przed inwazją i chcąc przyjść z pomo-
cą okolicznej ludności wydał szereg zarzą-
dzeń ochronnych oraz polecił zbierać i ni- 
szczyć chrabąszcza, strząsając go rankiem 
z drzew. Szkodliwy ten owad roi się co 5 lat, 
nowa rójka przypada więc na maj tego roku.
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Zawczasu przystąpiono energicznie do akcji 
niszczenia chrabąszczy. Zarząd Ordynacji 
Zamojskiej zainteresował i zachęcił ludność 
miejscową do tępienia szkodników, usta-

nawiając premie od ilości zebranych chra-
bąszczy. W szkołach na terenie Ordynacji 
przeprowadzono wśród dzieci szkolnych 
odpowiednią propagandę o szkodliwości 

W planie sprzedaży drewna z tzw. etatu rębnego 1928/29 określono odbiorców drewna 
i przeznaczenie surowca (użytkowe i opałowe)
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chrabąszczy i dzieci chętnie podjęły walkę 
z chrabąszczem.

Rezultaty tępienia chrabąszczy były bardzo 
dobre, w ciągu maja bowiem zebrano 30.533 
litry żywych chrabąszczy. Chrabąszcze zostały 
sparzone wrzącą wodą i z powodu braku od-
powiednich miejsc do suszenia, gdyż w tym 
czasie były słoty – zostały złożone w kupy 
kompostowe lub dołowane.

Litr sparzonych chrabąszczy zawierał prze-
ciętnie 562 sztuki, a procentowa ilość samic 
wynosiła 34 proc. Z ogólnej tedy liczby zebra-
nych chrabąszczy – 17 milionów 160 tysięcy 
sztuk samic było 6 milionów.

Licząc, że przeciętnie samica składa 70 ja-
jek, można przyjąć, że zniszczono w ten spo-
sób około 420 milionów pędraków szkodnika, 
co powinno zmniejszyć rójkę na przyszłość,  
a w każdym razie zredukować szkody w kul-
turach.

Koszt premii w tej akcji wyniósł ponad 3 ty-
siące złotych. Do akcji walki z chrabąszczami 
był zaproszony prof. entomologii inż. A. Kozi-
kowski z Politechniki Lwowskiej. Akcja przy-
gotowana na podstawie jego wskazówek została 
przeprowadzona z całą energią w  poszczegól-
nych nadleśnictwach Ordynacji Zamojskiej.

Jest to jeden przykład więcej jak można i jak 
należy walczyć skutecznie z plagą szkodników.

W interesie więc zarówno dobra po-
wszechnego, w celu ochrony lasów, tego cen-
nego bogactwa narodowego, jak i w  interesie 
właścicieli sadów – walkę bezkrwawą z chra-
bąszczami należy prowadzić w latach przy-
szłych, wzorując się na przykładzie Ordynacji 
Zamojskiej.

INTERES NA DRZEWIE 
¿ 10 lipca 1919 r., czwartek 
Interes na drzewie

Towarzystwo przemysłowców otrzymało 
zezwolenie na przywiezienie do Białegostoku 
50 wagonów drzewa opałowego z lasu Haj-
nówka. Sprawę tę T-wo całkowicie powierzy-
ło niejakiemu ekspedytorowi Krugmanowi. 

Wyżej wymieniona ilość drzewa została przy-
wieziona już dawno. Ale cóż to szkodzi, jeżeli 
Krugman na imię towarzystwa przemysłow-
ców dostarczy jeszcze kilkanaście wagonów, 
naturalnie, nieopłaciwszy za nie cła do „chu-
dej” kasy miejskiej.

Gdyby nie wejrzał w tę sprawę urzędnik 
magistratu i nie zasekwestrował kilku wago-
nów z drzewem p. Krugman robiłby świet-
ne interesa na drzewie, które sprzedawałby 
mieszkańcom miasta po cenach paskarskich.

Nasuwa się pytanie, w jaki sposób Krug-
man zdobył taką dużą ilość wagonów, o braku, 
których słyszeliśmy niejednokrotnie?

¿ 31 października 1922 r., wtorek 
Dział Kronika
Przekupują drzewo

Dochodzą do nas skargi, że przekupnie 
zatrzymują przy wjeździe do miasta furman-
ki z drzewem. Byłoby zatem do życzenia, aby 
policja zwróciła baczną uwagę na tych prze-
kupniów, wywołujących drożyznę drzewa.

¿ 7 lutego 1923 r., środa 
Dlaczego podrożało drzewo?
Bo… niema zimy! 

Brzmi to paradoksalnie, a jednak jest ści-
śle logiczne. Z braku sanny przywóz po prze-
pastnych leśnych i polnych drogach nastręcza 
niezmierne trudności i kosztuje tyle, co samo 
drzewo na miejscu w lesie.

Obecnie za sążeń drzewa sosnowego płacą 
w Białymstoku 300.000, za drzewo brzozowe 
360.000 do 400.000 mk. Jeśli się doliczy do 
tego koszt porąbania i zniesienia do piwnicy – 
okaże się jak na dłoni, że najlepiejby było, aby 
zima zmiękła jeszcze bardziej i uniemożliwiła 
wszelkie transporty opału. Zapasy, dotych-
czas dowiezione spadłyby w cenie i poszłyby 
do kuchen.

O Febusie, podnieć płomyk na swoim Pri-
musie.

[Sążeń – niemetryczna jednostka dłu-
gości, dawniej używana w Wielkiej Brytanii  
i Polsce. W  Polsce sążeń to jednostka miary, 
zmieniająca się na przestrzeni wieków, ma-
jąca długość rozpostartych ramion dorosłe-
go człowieka; oscylowała w okolicach 2 m 
– przyp. J.K.].
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[Febus, in. Apollo – w mitologii greckiej 
syn Zeusa i Latony, czasami utożsamiany  
z bogiem słońca Heliosem – przyp. J.K.].

[W tym czasie 1 dolar kosztował od 
35.500 do 36.000 mk – przyp. J.K.].

¿ 4 marca 1923 r., niedziela 
Szał spekulacji leśnej  
Po złote runo na Kresy 

Na rozległych obszarach dalszych i  bliż-
szych kresów ciągną się puszcze. Przerzedziła 
je gospodarka rabunkowa pod zaborem rosyj-
skim, przetrzebiła okupacja niemiecka, a te-
raz na pohybel lasom ciągnie niby szarańcza 
chmura spekulantów leśnych z Małopolski, 
Kongresówki i Wielkopolski. Nie brak zresztą 
i miejscowych spekulantów, czyhających na 
zdobycz, na łup.

Zdziesiątkowano, rozszarpano Puszczę 
Białowieską. Pod piłą i toporem maruderów 
– spekulantów leśnych, występujących pod 
nazwiskiem własnym, lub pod firmą ludzi, 
którzy się dają łatwo przekupić. Kładą się 
pokotem sosny, świerki, brzozy, i. t. d. Pnie 
tylko sterczą na szerokich obszarach. Hula 
spekulacja, a  drzewo płynie rzekami, lub 
w  transportach wagonowych, do Gdańska, 
w obce strony, za marki niemieckie i funty 
szterlingów.

Krugmany, Cukiery, Rozenthale i im po-
dobni, któżby ich zresztą policzył! Falanga 
cała łupieżców wszystkich wyznań i narodo-
wości, pod nosem zgrzybiałej, mchem poro-
słej i nieorjętującej się Komisji Wojewódzkiej 
Ochrony lasów, trwoni nasz dobytek narodo-
wy, kpi z „ochron” wszelkiego rodzaju. Sprze-
daje się i kupuje się majątki poto tylko, żeby 
ściąć Lasy i spławić do Gdańska. W sposób 
tajemniczy płoną Lasy poto, ażeby uzyskać 
zezwolenie na wyrąb lasu.

Trwa, z dniem każdym rozszerza się spe-
kulacja leśna, pod nosem władz gnuśnych  
i niedołężnych. Wiele głosów pojedynczych 
podnosi się w obronie przed łupieżcami, lecz 
są to głosy pojedyncze, lękliwe, gdy tymcza-
sem opinja śpi, a urzędy tolerują.

W imię dobra publicznego „Dziennik” 
Czerwony [nawiązanie do koloru czcionki 
nagłówka gazety – przyp. J.K.] wypowiada 
walkę spekulantom leśnym i wzywa czytelni-

ków do składania w tej sprawie wiarogodnych 
materjałów.

¿ 24 marca 1923 r., sobota 
Rabunkowa gospodarka leśna 

W majątku Hoźna, gminy Narwi, po-
wiatu Bielska-Podlaskiego, właściciel mająt-
ku ziemskiego Model, przyjąwszy do spółki 
kupca Wadmana z Narwi, przeprowadza wy-
rąb lasów. Las ten nie dojrzał jeszcze do wy-
rębu – jest to tzw. młodnik. Spólnicy zabrali 
się najpierw do wyrębu „papierówki”. Świerki 
zrąbane mają średnicę przeciętnie 15–20 ctm. 
W dodatku wyrąb nie jest przeprowadzany 
planowo. Ściętą papierówkę odtransportowa-
no już do Białegostoku – przez Żednię – jak 
mówią do Białegostoku do p. Krugmana przy 
ulicy Piwnej.

Rąbie się jeszcze systemem poprzednio 
wymienionym sosny i olchę na drzewo opa-
łowe. Metry (stosy) w bardzo znacznej ilości 
stoją jeszcze w lesie; czekają na odwiezienie 
ich do Białegostoku. Nikt tej spółce w rze-
miośle niszczycielskim nie przeszkadza, choć 
sołtys jest na miejscu. W roku 1921 w kilku 
miejscach lasu w Hoźnie powstał pożar, któ-
ry objął znaczne przestrzenie. O pożarze tym, 
właściciel wiedział w swoim czasie jednakże 
nie przedsiębrał żadnych kroków ratunko-
wych celem ugaszenia lub umiejscowienia 
pożaru. Do dziś dnia leżą jeszcze pnie drze-
wa, wywrócone wskutek pożaru i gniją. Nie 
bierze się tych nadgorzałych sztuk na drzewo 
opałowe; gniją one nadal, natomiast rąbie się 
drzewo młode. Jeszcze rok takiej gospodarki, 
a Lasy zupełnie znikną. 

Czyżby nie należało rozciągnąć nad taką 
gospodarką dozoru państwowego? Wszak 
właściciel lasów przyczynia się do zubożenia 
kraju. Aczkolwiek Wadman twierdzi, że żad-
nych władz się nie obawia, bo ma dużo zna-
jomości, to jednak spodziewać się należy, że 
właściwe władze położą natychmiast kres tej 
pasożytniczej gospodarce, na drzewo nałożą 
areszt, właściciela zaś pociągną do odpowie-
dzialności. O ile Komisja Ochrony lasów przy 
Województwie Białostockiem nie wystąpi 
przeciwko temu wandalizmowi, zgłoszona zo-
stanie natychmiast interpelacja w Sejmie.  

 Pętak
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¿ 27 marca 1923 r., wtorek 
Pod toporem spekulantów leśnych 
legły pokotem Lasy Zabłudowskie 

Pod ciosami siekiery, skinieniem spółki 
spekulantów leśnych, padły lasy zabłudow-
skie, ciągnące się na przestrzeni Białystok–
Narew. Tam, gdzie tak niedawno stał murem 
las, na przestrzeniach kilometrowych sterczą 
pnie tylko. Ścięto las niedojrzały do wyrębu, 
w  przeważnej części 20–30 letni, pod okiem 
Wojewódzkiej Komisji Ochrony lasów.

Właścicielka lasów zabłudowskich p.  ba-
ronowa Manteuffel i jej administrator Łoś 
oddali w ręce spekulantów część majątku 
stanowiącego nie tylko własność prywatną, 
lecz także bogactwo narodowe. Niestety nikt 
nie przeszkodził tej gospodarce rabunkowej. 
Tymczasem wycięcie lasów zabłudowskich 
poza innemi względami było niedopuszczal-
nem z punktu widzenia strategicznego. Sta-
nowiły one osłonę naturalną drogi na Narew.

Wiele cierpkich uwag nasuwa się mimo-
wolnie pod adresem naszej Komisji Ochrony 
Lasów, która z lekkim sercem na prawo i na 
lewo wydaje zezwolenia na wyrąb lasów. Uwa-
żamy, że sprawa lasu nie tylko zabłudowskie-
go, ale i innych z tutejszego powiatu winna się 
znaleźć na forum sejmu ten zaś, winien dele-
gować komisję, dla zbadania naszej gospodar-
ki leśnej. Niema argumentu usprawiedliwia-
jącego cięcie lasów młodocianych, „na papie-
rówkę” do wywozu zagranicę. Jest zwyczajna 
spekulacja. 

Obywateli takich należy piętnować 
w  opinii publicznej, gdyż trwonią oni do-
bro narodowe. Nazwiska niszczycieli lasów  
i spekulantów leśnych podawać będziemy do 
wiadomości publicznej.

¿ 4 kwietnia 1923 r., środa 
Plaga egipska
Kto niszczy białostockie lasy

Powiat białostocki wcześniej aniżeli inne 
nawiedziła plaga egipska – gorączka spekula-
cyjna, której pastwą padły nasze piękne lasy. 

Pod toporami spekulantów i maruderów 
leśnych padły lasy zabłudowskie hr. Manteuf-
fel, dojlidzkie księcia Lubomirskiego, kny-
szyńskie hr. Raczyńskiego, ścięto doszczętnie 
las w  Surażu, wycięto Lasy w Ruszczyźnie – 

p. Falkowskiej, w Markowszczyźnie – p. Hry-
niewicza, w Rzedni [błąd – powinno być 
Żedni – przyp. J.K.] i Waliłach – p. Hazbacha, 
w gminie Trzciannem i szeregu innych miej-
scowościach. Żądza złota i obawa przed wy-
właszczeniem rzuca naszych obywateli ziem-
skich w objęcia spekulantów.

Po 14 pociągów naładowanych „papie-
rówką”, sunie codziennie przez st. Mońki 
na Grajewo–Prostki do Prus Wschodnich, 
wszelkiemi drogami płynie drzewo do 
Gdańska, wędruje aż do Anglii. Wywozi-
my drzewo nieobrobione, popieramy obcy 
przemysł drzewny, okradamy swój kraj za 
dolary, funty, franki, marki niemieckie, wy-
pychamy kieszenie Cukrów, Krugmanów, 
Rozentalów et Co.

Hojnie rozdawane pozwolenia przez Wo-
jewódzką komisję Ochrony Lasów, rzekomo 
połączone były z zobowiązaniami właścicieli 
zalesienia obszarów wyciętych.

Od 3 lat co najmniej trwa rabunkowa go-
spodarka leśna w naszem Województwie, 
tymczasem chcielibyśmy zapytać: gdzie i kto 
zasiał las? Kto, pytamy, roztacza kontrolę nad 
wykonaniem zobowiązań przez właścicieli 
wyciętych obszarów leśnych?

„Dziennik” podniósł sprawę bezmyślnego 
tępienia lasów naszych i tak długo nie spuści jej 
z oka, aż nie uzyskamy od władz miarodajnych 
zapewnienia, że spekulacji położony zostanie 
kres. Do poparcia naszej akcji w obronie lasów 
wzywamy wszystkich obywateli, instytucje  
i organizacje społeczne.

Prosimy o niezwłoczne komunikowanie 
redakcji naszego pisma o każdym fakcie nisz-
czenia lasów, o każdym kroku spekulantów, 
którzy zamieniają w pustynię nasz kraj.

Musimy walczyć o sprawę słuszną!

¿ 5 kwietnia 1923 r., czwartek 
Jeszcze w sprawie ochrony lasów 

Spostrzeżenia nasze wyłuszczone w  po-
przednich artykułach wskazują niedwuznacz-
nie na to, że wyrąb lasu uchyla się z pod kon-
troli ergo: sama kontrola mocno szwankuje. 
Odpowiedzialność za to ponosi Komisja 
Ochrony lasów przy Urzędzie Wojewódzkim.

Niedomagania dozoru są liczne i różne. 
Dorywczość, pobieżność, omijanie pewnych 
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koniecznych formalności – oto w  głównych 
zarysach źródła i objawy choroby. Za przy-
kład typowy posłużyć może inspekcja lasów 
dojlidzkich, dokonana przez Wojewódzką 
Komisję Ochrony Lasów w latach 1921 i 1922, 
naskutek skarg mieszkańców przyległych 
osad z powodu bezprawnego i dewastacyjne-
go trzebienia niedojrzałych do rębności drze-
wostanów.

Zajechawszy na miejsce, Komisja rozpo-
częła swą czynność w obecności przedstawi-
cieli administracji dóbr dojlidzkich (obwi-
nionej o tępienie lasów), nie uważała jednak 
za stosowne zawezwać do współudziału wójta 
gminy Dojlidy, który winien był uczestniczyć 
w  charakterze zwyczajnego członka. Wynik 
opacznego składu Komisji był ten, iż prze-
oczyła ona wyrąb młodników, a znalazła jedy-
nie ślady wyrębu tzw. suchopostoju.

Winien tu, co prawda, i sam wójt, który 
pozwolił dokonać inspekcji bez oficjalnego 
zawiadomienia Urzędu Gminnego o przyby-
ciu Komisji. Jednak… już stało się i odmie-
nić się nie da. Natomiast nie do rzeczy było-
by zastanowić się nad tem, jak zapobiegać na 
przyszłość takiemu masowemu szkodnictwu 
lasowemu.

Naszem zdaniem najbardziej odpowiada-
łoby celowi publikowania pozwoleń ze szcze-
gółowemi danemi, co do obszaru, z podaniem 
granic względnie stosunku odsetkowego do 
całego kompleksu, wieku i rodzaju drzewo-
stanu i. t. p. Mając te daty społeczeństwo mo-
głoby samo sprawować kontrolę i zapobiegać 
nadużyciom.

Przy pozostawieniu istniejącego stanu rze-
czy, Lasy nasze znikną z powierzchni ziemi, 
zanim wygotowane zostaną ustawy ochronne, 
zabezpieczające ich istnienie.

¿ 17 kwietnia 1923 r., wtorek 
„Przyszła kreska na Matyska”
Uratowanie resztki lasów 
w maj. Jastwiesk i Chrustów

Na skutek ustnego zawiadomienia pana 
posła Polakiewicza w d. 8-1-23 r., Departa-
ment Leśnictwa o dewastacyjnej gospodarce 
w lasach prywatnych p. Wołkowyskiego Mi-
nisterstwo poleciło pismem z dn. 13-1-23 r., 
Nr 41, L.II. Panu Wojewodzie w Białymstoku 

zbadanie tej sprawy na gruncie i wydanie od-
nośnych zarządzeń.

Jak widać z nadesłanego sprawozdania 
Pana Wojewody po stwierdzeniu na gruncie 
dewastacyjnej gospodarki w lasach maj. Ja-
stwiesk, gm. Swisłocz, własność p. Dublańskiej 
oraz w maj. Chrustów, gm. Porczów, własność 
p. Kozłowskiego sprawy te były rozpoznawane 
w Okręgowej Komisji Ochrony Lasów w Bia-
łymstoku w dn. 27-1-23 r., przyczem co do 
majątku Jastwiesk nastąpiła decyzja:

1) przedstawionego planu gosp. leśnej  
nie zatwierdzić.

2) zabronić wszelkiego dalszego wyrąbu 
drzew rosnących do czasu zalesienia bezle-
śnych powierzchni (halizn i  wyrębów) lub 
do czasu zatwierdzenia przerobionego planu 
gosp.

Co zaś się tyczy maj. Chrustów, to wła-
ściciel prosił o pozwolenie zmiany 50  dzies. 
ziemi leśnej na inny użytek, jednak Komi-
sja ze względu na to, że las jest zniszczony i że 
właściciel już raz takie pozwolenie otrzymał, 
wydała decyzję nie zezwalającą na zmianę na 
inny rodzaj użytkowania przestrzeni leśnej  
w lasach maj. Chrustów. Niestety trzeba było 
aż interpelacji poselskiej, aby Komisja Ochrony 
wystąpiła. Co robiła do tego czasu? Jak dowiadu-
je się „Dziennik” ostatnio dla rozciągnięcia ści-
słego dozoru policyjnego nad eksploatacją lasów 
prywatnych wydał Pan Wojewoda do wszystkich 
pp. Starostów okólne rozporządzenie.

¿ 24 kwietnia 1923 r., wtorek 
Walka ze spekulacją leśną w woj. Białost.
Interpelacja posła Polakiewicza 

„Dziennik” nasz od dłuższego czasu pro-
wadzi walkę zdecydowaną z  maruderami 
leśnymi. Walka ta spotkała się z uznaniem 
społeczeństwa, wywołała wreszcie interwen-
cję p. posła Polakiewicza, który wielką działal-
ność rozwija i nie ustaje w tępieniu nadużyć 
i szkodnictwa w Białostocczyźnie.

Interpelacja stwierdza, iż Komisja Ochro-
ny Lasów przy województwie Białostockiem 
okazała się nie tylko niewystarczająca, ale czę-
sto autorytetem swoim pokrywała dokonywa-
ne za jej plecami nadużycia.

Spekuluje się drzewem tak jak dolarami. 
Już w czasie okupacji niemieckiej Niemcy po-
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znawszy bogactwa nasze lasowe przy pomocy 
pośredników żydowskich zorganizowali całe 
szajki spekulantów leśnych. Dość wymienić 
tak znane w  Białostockiem nazwiska: Krug-
mana, Cukra, Rozentala, Astrachana i wie-
lu innych żydowskich pośredników leśnych, 
którzy zarzucili po prostu sieci na Lasy, a po-
siadając pomniejszych ajentów namawiają 
włościan do cięcia lasów gromadzkich zaś ob-
szarników do niszczenia lasów prywatnych. 
Ci przedsiębiorcy przy pomocy kupców nie-
mieckich finansują cięcie i wywóz drzewa, 
dając w zamian za to właścicielom i narodowi 
polskiemu małowartościowe marki polskie. 
Firmy leśne niemieckie utrzymują kontakt  
z międzynarodowymi biurami transportów 
kolejowych, które pozakładały szereg filji 
w  Rzeczypospolitej z niemieckiemi firmami 
leśnemi. Międzynarodowe niemieckie biu-
ro „Szenker” i S-ka pozakładało szereg filji  
w Polsce, a więc i w Białymstoku Kilińskiego 19., 
w  Grajewie nad granicą Niemiecką, w  Wilnie  
w Stołpach, w Warszawie w Łodzi, w Delatynie  
i na pograniczu Rumunii. Ajentury posiada  
w Brześciu i Krakowie. Firma ta zajmuje się gor-
liwie wywozem drzewa miedzy innymi na Gra-
jewo Prostki do Kłajpedy. Koncesje na powyż-
sze biura wyrabiał poseł b. do Sejmu Ustawo-
dawczego Adam ze Lwowa, który jest jednym 
z głównych akcjonariuszy firmy i członkiem 
Zarządu. Dochodzenie przeprowadzone przed 
kilku tygodniami w Warszawie i Krakowie po-
twierdziło, że ta niemiecka firma zajmowała 
się szmuglem produktów krajowych zagranicę. 
Sprawą tą zajmowała się prasa Warszawska, ale 
dochodzenia dzięki tajemnym wpływom i za-
biegom pomimo przyłapanych transportów nie 
doprowadziły nie tylko do zamknięcia żadnego  
z dyrektorów, ale nawet do odebrania patentów 
firmowych.

Znamiennym jest fakt, że biura firmy ob-
sadzone są głównie Niemcami w towarzystwie 
p. dyrektora Ch. J. Ny Adama. W ten sposób 
poseł Adam swymi wpływami przyczynia się 
do rozwoju wrogiego nam przemysłu niemiec-
kiego z  ciężką szkodą dla narodu z krzywdą 
dla drobnych rolników.

Druga firma mająca swą ajenturę oprócz 
innych miast w Białymstoku ul. Kupiecka 35 
jest firma Karl Lassem jest to firma niekon-

cesjonowana występująca w  poszczególnych 
miastach pod nazwiskami różnemi to też 
trudno ja odkryć, prowadzi korespondencję 
w języku niemieckim na blankietach „Carl 
Lassem Hamburg”. Te niemieckie firmy leśne 
przysyłają z Prus ajentów leśnych za wskazów-
kami biur transportowych. Skupują oni i wy-
wożą drzewo i to wyborowe jak dębina całymi 
pociągami na Grajewo.

Niemcy płacą za transporty tutejszym spe-
kulantom leśnym i obszarnikom markami 
polskimi i niemieckiemi sami zgarniają zyski 
w postaci funtów szterlingów i dolarów. W ten 
sposób drogie nam lasy polskie dobro całego 
narodu idą na ratowanie marki niemieckiej, 
zubożając Polskę i powodując pośrednio dal-
szą inflację marek polskich.

Tnie się w ten sposób i niszczy Lasy Hie-
ronimowe Baronowej Ram, w Supraślu, Baro-
nowej Rekert, w Knyszynie w dobrach lennych 
Państwa Polskiego znajdującego się w posiada-
niu Hrabiów Raczyńskich, gdzie zniszczenia 
dokonuje plenipotent p. Waszczyński, padły 
lasy Zabłudowskie i Dojlidzkie, bo wszech-
władny Cukier potrzebuje dla swych 14 tarta-
ków drzewa. Nigdzie po wyrębie przestrzennie 
się nie wylesia, a Komisja Ochrony Lasów da-
lej wydaje pozwolenia. Doszło do tego stanu, 
że właściciele w ogóle nie są w stanie zalesić 
wyrąbanych przestrzeni, gdyż dziś zalesienie 
jednego morga więcej kosztuje niż poręba  
z jednego morga w 1921 roku. Gospodarką tą 
dewastacyjną dotknięte są także Lasy państwo-
we, a więc nadleśnictwa Knyszyn, Czarna Wieś 
i Waliły. Przetargi bywają ogłaszane i podawa-
ne do wiadomości publicznej poprostu niewie-
dzieć kiedy Komisja Ochrony Lasów uznaje 
lasy Białostockie za ochronne w myśl ustawy.

Notorycznie znane są wypadki podpala-
nia lasów, zwłaszcza Zabłudowskich, które się 
potem wycina i to lasy zupełnie młode. Komi-
sja przy badaniach na miejscu nie powołuje 
władz administracyjnych do uczestniczenia,  
a więc ani starostwo ani wójtowie, ani sołtysi 
nie biorą udziału, natomiast powołuje się za-
wsze obszarników i plenipotentów. Dużo się 
mówi o roli, jaką przy wszystkich tych trans-
akcjach odgrywa doradca prawny Dobrzyński.

Milczy również Związek Ziemian, choć 
znane mu są chyba sprawy rabunkowej gospo-
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darki jego członków i nie obce fakty podpa-
lania lasów. To wspólnym liczeniem Komisji 
Ochrony Lasów i zainteresowaniem właścicie-
li obszarów leśnych dochodzi do tego, że nie 
powiadamia się o wydanych pozwoleniach, a 
na wszelkie ujawnione nadużycia w miejsco-
wej prasie wogóle się nie reaguje.

Sprawy te muszą być znane Zarządowi 
Okręgowemu Lasów i Dóbr Państwowych Sie-
dlce, Białowieża, a także Ministerstwu Rolnic-
twa i Dóbr Państwowych. Wobec tego podpi-
sani wnoszą:

Wysoki Sejm uchwalić raczy:
1) Zakaz wywozu wszelkiego drzewa za-

granicę aż do odwołania.
2) Wzywa się Rząd do przedłożenia w prze- 

ciągu miesiąca nowej ustawy o ochronie lasów 
prywatnych i  państwowych z równoczesnym 
nałożeniem na prywatnych właścicieli więk-
szych obszarów leśnych obowiązku dostar-
czania narówni z lasami państwowemi i po 
cenach rządowych drzewa na odbudowę, na 
opał, i na poprawę mostów i dróg.

3) Przeprowadzenie dochodzeń i śledztwa 
w sprawie rabunkowej gospodarki w lasach na 
terenie województwa Białostockiego powierza 
Sejm wyłonionej już Podkomisji w sprawach 
leśnych.

¿ 15 sierpnia 1923 r., środa 
Szakale drzewni żerują na bogactwach Polski
Nasz przemysł drzewny w rękach 
dyletantów i spekulantów
Zagraniczni kupcy mają najgorszą opinję 
o naszym przemyśle i handlu drzewnym
Należy uzdrowić stosunki 
w branży drzewnej!

W ostatnich czasach prasa fachowa i  pe-
riodyczna coraz częściej zwraca uwagę na 
nienormalne stosunki panujące w przemyśle 
drzewnym.

Ludzie kompetentni i fachowi podkreślają 
jaknajusilniej, że w ciągu lat 4-ch rzuciło się 
do handlu drzewem dużo niepożądanego ży-
wiołu, dyskredytującego nas stale w oczach 
zagranicznych.

Olbrzymie bogactwa leśne Polski zostały 
wydane na łup szakali drzewnych, różnych 
spekulantów i dyletantów, którzy najmniej-
szego pojęcia nie mają o przemyśle drzewnym 
i marnują najcenniejszy materiał.

Pewna kompania górnicza z Sosnowca, 
otrzymawszy koncesję na eksploatację ol-
brzymich przestrzeni leśnych na Kresach 
w Borowej Górze, tak po partacku tę eksplo-
atację prowadziła, że w rezultacie kilkanaście 
tysięcy metrów już ściętego drzewa gniło ca-

KsiazkaCZ2IIKOREKTA.indd   105 2011-02-23   11:59:27



106

INTERES NA DRZEWIE

łymi miesiącami w lesie. Dlaczego? Ponieważ 
ani potrafili zorganizować eksploatacji, ani nie 
mieli pojęcia jak ten materiał przerobić. Za-
rząd Okręgowy Lasów Państwowych w Biało-
wieży zmuszony był im w końcu eksploatację 
odebrać.

Przykładów takich znamy tysiące. Na dziś 
jako próbkę komunikujemy krótko, kto u nas 
w branży leśnej pracuje: krawiec, fryzjer, ba-
letnik, urzędnik kolejowy, zrujnowany oby-
watel, prokurent bawełnianej branży, b. dyrek-
tor fabryki perfum i t. d. i t. d. Solidnych zaś, 
prawdziwych fachowców na palcach można 
policzyć. Nic dziwnego, że zagraniczna opinja 
przemysłowo-handlowa z najwyższą pogardą 
patrzy na nasz handel i przemysł drzewny.

Należy uzdrowić te stosunki!
Nasze władze leśne winny bezwzględnie 

stosować ścisłą selekcję firm, którem swe drze-
wo sprzedają. Patrzeć należy nietylko za ile się 
sprzedaje, ale i komu się sprzedaje.

¿ 25 marca 1924 r., wtorek 
Drzewo z Białowieży, a Kasa Chorych
Kilka pytań pod adresem 
Zarządu Kasy Chorych

Ostatniemi czasy obiegały Białystok naj-
fantastyczniejsze pogłoski o gospodarce Kasy 
Chorych w związku z  eksploatacją terenów 
leśnych w Białowieży. Do redakcji pisma na-
szego zgłaszali się i zgłaszają się dotychczas 
ludzie z wszelkiego rodzaju informacjami, 
których jako niepotwierdzonych rzeczowymi 
dokumentami „Dziennik” nie chciał poruszać 
na swych łamach.

Wobec powyższego redakcja zwróciła się 
do Nadleśnictwa Leśniańskiego z prośbą o wy-
jaśnienia. Zakomunikowano nam, że Kasa 
Chorych zamówiła 8 tysięcy metrów drzewa 
opałowego. Tymczasem dalsze nasze docieka-
nia ustaliły, że Komisarz Kasy Chorych zawarł 
formalną umowę na wyrąb i dostawę 2 tysię-
cy metrów, że dostawa ta na bardzo znacz-
ną sumę zawarta została przez p.  Komisarza 
nie w drodze konkursu jak to się praktykuje  
w urzędach, a co najznamienniejsze z urzędni-
kiem i bratem urzędnika tejże Kasy Chorych,  
z którymi jak wiadomo całemu Białemusto-
kowi (Białystok nie Pipidówka) łączą p. Szay-
kowskiego bliskie i zażyłe stosunki. Opinja 

publiczna zapytuje wobec tego p. Prokuratora, 
czy wiadome mu są fakty powyższe, czy do-
puszczalne są tego rodzaju umowy?

¿ 21 listopada 1924 r., piątek 
Szeherezada łupiestwa leśnego
Gdański pałac z weneckimi gondolami 
króla paskarzy warszawskich
Fantastyczna karjera i fantastyczny krach 
legendarnej firmy „Leon Astrachan” 

[druga strona gazety]
Wśród eksploratorów lasów polskich 

spławających w formie obrobionych bali via 
Gdańsk do Anglii berło królewskie dzierżyła 
do niedawna firma Jakób Cyryński, mająca 
swój kantor przy ulicy Zielnej nr 21, która 
przed paru miesiącami zawiesiła wypłaty. 
Wicekrólem przemysłu drzewnego był naj-
solidniejszy z solidnych Leon Astrachań, 
który pierwotny swój kantor przy ulicy Sien-
nej nr 81 zamieniwszy na wykwintne miesz-
kanie prywatne, przeniósł swe biura na ul. 
Wierzbową nr 8.

Tutaj to w olbrzymim lokalu odkupionym 
w r. 1922 za 26 miljonów marek od stojące-
go na czele likwidowanej firmy „Dostawa”  
p. Leona Trubaczka rozwinęły się intere-
sy leśne Astrachania tak, że stała mu się 
Warszawa za ciasna i przeniósł się na sta-
ły pobyt do Gdańska, gdzie w najpiękniej-
szym punkcie Wielkiej Alei przy Bramie 
Oliwskiej Zbudował sobie pałac o 30 po-
kojach mem [?] bankowym Ignacego Jo-
hanisberga, przy ul. Wierzbowej nr 9 (Plac 
teatralny), któremu odebrano koncesję 
za sprawy walutowe, przystąpił do spółki 
z Astrachanem. On to w imieniu spół-
ki drzewnej p. f. L. Astrachan wszedł do 
zarządu „Gross Holz – Industrie – Bank”  
w Gdańsku. Obaj ci panowie, ani pocho-
dzeniem swem, ani miejscem urodzenia, 
(urodzeni: pierwszy w Kiszyniowie, drugi 
w Odesie) nic wspólnego z Polską nie ma-
jący wyrabiali opinję handlowi polskiemu 
na rynku gdańskim, dopóki nie przyszedł 
krach spowodowany, jak się tłómaczą, trze-
ma czynnikami, mianowicie mają to być:

1) zwyżka kolejowych taryf przewozowych,
2) trudności stawiane poprzednio przez 

zlikwidowany obecnie Urząd Przywozu i Wy-
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wozu, a teraz przez Wydział Obrotu Towaro-
wego,

3) umowy ramowe ministerium kolei 
na podkłady.

Istotę rzeczy trudno odgadnąć i nie wia-
domo co w trawie piszczy, czy przyczyną 
skandalicznej plajty są powyższe dane, czy 
też życie nad stan tych panów, z oranżeria-
mi, sztucznemi sadzawkami, salą koncer-
tową, zwierzyńcem i t. p. Pałac ten, stojący 
w olbrzymim parku angielskim wieczora-
mi tonął w blasku sztucznych ogni, dając 
licznym gościom złudzenie, że znajdują się  
w jednym z zaczarowanych ogrodów Szehe-
rezady, wyśnionych w ciągu 1001 nocy. Pod 
północnem niebem Bałtyku w  zimowym 
ogrodzie warszawskiego multimiljardera 
kwitły cytryny, laury i  pomarańcze, a gon-
dolierzy, obwożący gości po sztucznym sta-
wie wyśpiewywali neapolitańskie piosenki. 
Te gdańskie zbytki rosyjsko warszawskiego 
leśnika kosztowały Polskę około 500.000 
dolarów, sam bowiem pałac wystawił on  
i urządził kosztem 400 tysięcy.

Drugi pałac nieco mniejszy, wystawił so-
bie również w Gdańsku na Korrenwall, znany 
z bruku warszawskiego i z pod filarów Sema-
deniego filigranowy Mojsze Kurzman, który, 
po zerwaniu spółki z do- [brak tekstu w ory-
ginale – przyp. red.].

Dość, że olbrzymia firma „Leon Astra-
chan” stała się niewypłacalną, banki gdańskie 
między nimi „Gross Molz – Industrie – Bank” 
zaangażowane po uszy, sprzedały pałace 
mianowicie: wielki pałac Astrachana zamiast 
400.000 tylko 80.000 tysięcy dolarów, mniej-
szy Kurzmana za 40.000 dolarów; angielskie 
firmy, których zaufaniem cieszy się podobno 
Astrachan dotychczas starają się mu powolne 
konanie przedłużyć, ale sytuacja jest tak cięż-
ka, że wyjścia z niej nie wróżą.

Drugi ze wspólników lilipuci Kurzman 
zbiegł w niewiadomym kierunku i ukryć mu 
się tem łatwiej, że jest zgodnie z brzmieniem 
nazwiska maleńki. Inni – bracia tych filmow-
ców, do niedawna biorący udział w lukullu-
sowych ucztach i  rozjeżdżający po Gdańsku 
i Sopotach w własnych limusinach dziś ładu-
ją deski w  zamierającym przed zimą porcie 
gdańskim.

Bankructwo to wstrząsnęło posadami naj-
większego nad Motławą banku „Gross Molz 
– Industrie – Bank”, którego jeden z  głów-
nych dyrektorów stracił zmysły i co chwila 
podbiegając do ściany wali w nią pięścią, niby  
w telefon wołając:

– Astrachan, kiedy oddasz pieniądze?!
W Warszawie bankructwo to odbije się 

lada chwila echem na Sali sądowej, bo Astra-
chan sprzedał niedawno swoje biuro przy  
ul. Wierzbowej, duńskiej firmie: „Vagn Lom-
bolt – Danish – Polish – Company – L T D 
– Copenhagen”, przeciwko której o zwrot lo-
kalu wystąpił p. Józef Trubaczek, twierdząc, że 
lokal ten tylko czasowo ustąpił Astrachanowi.

¿ 27 marca 1925 r., piątek 
Oszustwa leśne
Rewelacje najwyższej izby kontroli państwa

[druga strona gazety]
WARSZAWA, 26.3.
Sejmowa podkomisja polityczna, wyło-

niona z komisji budżetowej na wczorajszem 
posiedzeniu, przyjęła z  drobnemi zmianami 
budżet ministerium sprawiedliwości. Po 
południu uchwalono budżet przedsiębior-
stwa „Lasy Państwowe”.

Przy tej sposobności poruszono spra-
wę licznych nadużyć w gospodarce leśnej. 
Przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli 
Państwa wystąpił z „rewelacjami” (świergocą 
o tem wróble na dachach nie tylko polskich) 
o tej gospodarce, zarzucając zarządowi lasów 
państwowych zawieranie tranzakcyj nieko-
rzystnych dla państwa z rozmaitemi spółka-
mi, nic z  fachowością nie mającemi wspól-
nego oraz nie obracającemi odpowiednimi 
kapitałami.

¿ 3 lutego 1927 r., czwartek 
Rabunkowa gospodarka leśna 
w majątku „Zrzeszenia pracy”
Zarządca Nożewski skazany 
na wysokie grzywny

[pierwsza strona gazety]
Spółdzielnia zarobkowa oficerów rezerwy 

„Zrzeszenie pracy”, na czele której stoją ge-
nerałowie Rozwadowski i Józef Haller, nabyła 
majątek Miedniewice za pożyczone w jednym 
z banków państwowych 20 tysięcy dolarów.
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Zarząd majątku oddano p. Wacławowi No-
żewskiemu i p. Józefowi Kowalskiemu.

Przeciw zarządcom wszczęto sprawę karną 
za bezprzykładną dewastację lasów. W Mied-
niewicach wbrew obowiązującym ustawom 
dokonano masowego wyrębu drzew poza 
kontyngentem i prowadzono rabunkową go-
spodarkę leśną zmierzającą do wyciągnięcia 
doraźnej korzyści.

Wydział odwoławczy sądu okręgowego 
pod przewodnictwem prezesa Koziełł-Po-
klewskiego, rozpatrzywszy sprawę, wydał 
wczoraj wyrok, mocą którego p. Kowalski zo-
stał uniewinniony, zaś p. Nożewski skazany na 
7.928 zł. grzywny, 1.180 zł. kosztów sądowych 
oraz 7.928 zł. odszkodowania na rzecz urzędu 
ochrony lasów.

¿ 21 października 1927 r., piątek 
Dziki wyrąb polskich lasów
Pod fałszywym pozorem epidemi 
sówki-chojnówki 

[druga strona gazety]
Naskutek znacznego zapotrzebowania su-

rowca drzewnego w Niemczech rozpoczął się 
w lasach prywatnych dziki wyrąb drzewa.

Aby ominąć przepisy o ochronie leśnej, wła-
ściciele lasów podają jako przyczynę wyrębu 
epidemię sówki-chojnówki i innych szkodników 
leśnych, co często jest zwykłym zmyśleniem.

Ten dziki wyrąb lasów w interesie kupców 
niemieckich źle się odbija nie tylko na naszym 
drzewostanie, lecz również na przemyśle drzew-
nym, gdyż wywożone jest drzewo surowe, a na-
sze tartaki, fabryki dycht i inne przedsiębiorstwa 
drzewne stoją bezczynnie.

Komitet Ekonomiczny ministrów opracowu-
je zarządzenia, które położą kres tej rabunkowej 
gospodarce leśnej.

¿ 14 czerwca 1928 r., czwartek 
Ręce niemieckie sięgają po 100 tysięcy 
morgów lasów polskich
Zabiegi podejrzanej spółki górnośląskiej

[pierwsza strona gazety]
KATOWICE, 13.6.
Nabywcą olbrzymich lasów barona Liebiga 

we Wschodniej Małopolsce jest pozornie pol-
skie Towarzystwo dla Przemysłu Drzewnego 
w Tarnowskich Górach.

Połowa akcyz tej spółki akcyjnej znajduje 
się w posiadaniu niemieckiej spółki „Godula”, 
druga zaś połowa w rekach Oberslesische Hol-
zindustrie w Bytomiu. 

W radzie nadzorczej „Goduli” zasiadają dla 
dekoracji generalny dyrektor „Robra” Walter  
i b. minister Michalski, którzy z ramienia tej 
spółki wchodzą w skład zarządu owego to-
warzystwa. Zadaniem ich ma być uzyskanie 
zezwolenia władz na sprzedaż lasów Liebiga, 
obejmujących około 100.000 morgów. Koła te 
zabiegają usilnie u rządu, aby zgodził się na 
przewłaszczenie, zapowiadając wprowadzenie 
100-letniej gospodarki.

¿ 17 czerwca 1928 r., niedziela 
Nasze sensacyjne rewelacje wyrywają 
z rąk niemieckich 100 tysięcy 
morgów lasów polskich
Dochodzenie Okręgowego 
Urzędu Ziemskiego we Lwowie

[pierwsza strona gazety]
KATOWICE, 16.6 
Sprzedaż 100 tysięcy morgów lasu Liebiga 

w Małopolsce Wschodniej, pozornie polskie-
mu, w gruncie rzeczy zaś niemieckiemu towa-
rzystwu dla przemysłu drzewnego w tarnow-
skich Górach, o czem doniosło nasze pismo 
finansują niemiecki Dresdener Bank i rotszyl-
dowski Zakład Kredytowy w Wiedniu.

Ostateczne zawarcie tej transakcji finanso-
wej uzależnione jest od udzielenia zezwolenia 
na przywłaszczenie tych lasów przez Okrę-
gowy Urząd Ziemski we Lwowie, Urząd ten 
jednak wskutek rewelacyj Kurjera czerwonego 
wdrożył odpowiednie dochodzenia.

¿ 18 sierpnia 1928 r., sobota 
Teść niemieckiego ministra nie będzie 
sprzedawał polskich lasów
Skarb Państwa odzyska straty, jakie poniósł

[pierwsza strona gazety]
KATOWICE, 17.8. 
W sprawie sprzedaży lasów barona Lebie-

go (teścia niemieckiego ministra Rechswerhy 
Groenera) w Małopolsce wschodniej, której 
to Lasy sprzedano śląskim firmom Godula, 
Chebsie i Tow. Przemysłu drzewnego w Tar-
nowskich Górach zapadła ostateczna decyzja 
leśnego urzędu we Lwowie.
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Ponieważ prokuratura lwowska otrzyma-
ła doniesienie, że przy sprzedaży tych lasów 
skarb państwa poniósł miljonowe straty, urząd 
leśny umowę sprzedażną unieważnił.

¿ 23 grudnia 1928 r., niedziela 
Berlin zatęsknił za polskim drzewem
Poseł Rauscher u min. Twardowskiego

WARSZAWA, 22.12.
A. W. donosi: Poseł niemiecki w Warsza-

wie Rauscher zawiadomił min. Twardowskie-
go, iż w najbliższym czasie wznowi w drodze 
dyplomatycznej rokowania o podpisanie 
umowy drzewnej, której tekst jest już opraco-
wany. W pierwszych dniach stycznia przybę-
dzie do Warszawy p. Strohmeyer, specjalista 
do spraw drzewnych. Jak wiadomo, transpor-
ty drzewa polskiego do Niemiec zostały ostat-
nio wstrzymane.

¿ 25 kwietnia 1929 r., czwartek 
Niemcy przychodzą do Polski, 
by kraść drzewo
Krwawa rozprawa pod Chojnicami

CHOJNICE (Pomorze) 24.4. 
W okolicy Heinrichsdorf, pod Chojnica-

mi pięciu kolonistów niemieckich przeszło 
w nocy przez granicę. Zakradli się oni do lasu 
należącego do miasta Chojnic i zaczęli rąbać 
drzewo, zamierzając je następnie przewieźć 
za granicę przygotowanemi w  tym celu wo-
zami. Rabusiów wytropił żołnierz straży gra-
nicznej – Kołodziejczyk.

Złodzieje pragnąc zatrzymać pościg po-
szczuli strażnika psami. Żołnierz zastrzelił 
oba psy, a następnie oddał szereg strzałów 
za uciekającymi złodziejami, którym udało 
się zbiec za granicę. Ślady krwi na ziemi i na 
krzewach wskazują na to, że jeden z rabusiów 
był ranny.

¿ 6 lutego 1934 r., wtorek 
Terror wobec kupców drzewnych

W oddziale 162 nadleśnictwa państwo-
wego Czarna Wieś, w pobliżu wsi Kumiałka, 
bojkotujący prywatnych kupców drzewnych 
robotnicy leśni w  liczbie kilkunastu zatrzy-
mali furmanki ze stanowiącem własność tych 
kupców drzewem, pocięli uprząż, a drzewo 
zrzucili. Do podobnych wypadków doszło  

w pobliżu osady Zielone i na szosie Biały-
stok–Baranowicze.

¿ 27 września 1936 r., niedziela 
Spekulacje drzewem zahamować 
może Dyrekcja Lasów Państwowych

Niezależnie od sztucznej zwyżki cen ce-
gły, wywołanej karygodną spekulacją, prze-
mysł budowlany został zaskoczony również 
podrożeniem drzewa. Sfery fachowe uważa-
ją, że akcję spekulacyjną sparaliżować mo-
głaby Dyrekcja Lasów Państwowych rzuca-
jąc na rynek większe ilości drzewa budulco-
wego.

Zasilenie rynku dostateczną ilością drzewa, 
umożliwi normalny ruch budowlany, z którym 
związane jest dalsze ożywienie gospodarki.

¿ 29 sierpnia 1938 r., poniedziałek
Transakcje drzewne f-my „Dańczyk”

Firma drzewna „Dańczyk i S-ka”, w Supraślu 
nabyła w Dyrekcji Lasów Państwowych – Siedlce 
około 2.500 m.3 dłużyc świerkowych oraz około 
500 m.3 takichże dłużyc u prywatnych właścicie-
li lasów, płacąc, jak słychać w ostatnim wypadku  
po 16 zł. za m.3 loco las.

Nabyty surowiec firma będzie częściowo 
przecierać we własnym tartaku w Supraślu, czę-
ściowo zaś lepsze sztuki przeznaczy na eksport. 
Firma gdańska „Hoekstra” z  Gdańska nabyła 
około 1000 m.3 dłużyc świerkowych na eksport. 
Cena sprzedażna wynosiła około 34 zł. za m.3 
loco Gdańsk.

¿ 4 stycznia 1939 r., środa 
Transakcje drzewne

Firma drzewna „Dańczyk, Gottlieb i  Sie-
miatycki” w Białymstoku wraz z firmą „Wi-
nograd” nabyła od jednej z firm miejscowych 
około 1000 m3 sosny 1-szej klasy loco las,  
w całych dłużycach. Firma „Hirsz Chazan”  
w Białymstoku nabyła w Dyrekcji lasów Pań-
stwowych około 2300 m3 świerku w Supraślu 
loco las. Surowiec powyższy (gatunek dobry, 
eksportowy) będzie spławiony wodą do tarta-
ku nabywcy. Płacono po 18 zł. m3 loco las.

Firma „S. tartacki – tartak parowy” w Bia-
łymstoku nabyła na miejscu około 700 m3 so-
sny, płacąc po ca 20 zł. za 1 m3 loco las. Surowiec 
powyższy przetarty będzie na tartaku nabywcy.
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Pozatym jedna z poważniejszych firm bia-
łostockich zakupiła w lasach rafałowieckich 
i dojlidzkich około 2000 m3 świerku. Suro-
wiec będzie dowieziony do tartaku nabywcy 
z przeznaczeniem na eksport.

¿ 5 marca 1939 r., niedziela
Transakcja drzewna

Firma „B-cia Braun w Grodnie” nabyła w na- 
czelnej dyrekcji lasów państwowych w War- 
szawie 2000 m3 kloców olszowych I–IV kl.  
z nadleśnictwa Rybnica koło Grodna, płacąc 
59,50 zł. za 1 m3 franko wg stacji załadowania.

KOLEJKI LEŚNE
¿ 21 marca 1932 r., czwartek 
Kolejarze Puszczy Białowieskiej 
w hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu

(Korespondencja własna)
W dniu 19-go marca rb. odbyła się uroczy-

sta akademia ku uczczeniu Imienin Pierwszego 
Marszałka Polski J. Piłsudskiego w miejscowej 
Świetlicy Kolejek Leśnych w Hajnówce. Na aka-
demję zjechali się pracownicy z całej Puszczy  
w ilości z górą 300 osób. Przed akademją odby-
ło się nabożeństwo.

Po zagajeniu akademii przez Prezesa Świetli-
cy Zarządcy Kolei przemawiali kolejno ślusarze: 
p.p. Kłosiński i  Ignatowicz, którzy w prostych  
i szczerych słowach mówili o zasługach Wodza 
Narodu, a szczególnie na podkreślenie zasługu-
ją słowa: „My ludzie ciężkiej pracy obraliśmy za 
Patrona naszej Świetlicy I-go Marszałka Polski  
J. Piłsudskiego, człowieka też ciężkiej pracy, któ-
ry całe swe życie poświęcił dla Ojczyzny i Naro-
du Polskiego, wskazał nam prostą drogę ku mo-

carstwowemu rozwojowi Państwa i my tą drogą 
idziemy i nigdy nie zboczymy”.

Następnie przemawiali żona kolejarza 
p.  Borkowska, delegat Powiatowego Komite-
tu Obchodu Imienin Marszałka Polski prof.  
p. Malinowski oraz Zarządca kolei p. Chwie-
senia.

Prócz przemówień kwartet miejscowy wy-
konał okolicznościowe pieśni, dzieci deklama-
cje i orkiestra kilka utworów muzycznych. Po 
akademji odbył się wspólny bankiet rodziny 
Kolejarzy Puszczy Białowieskiej. Nastrój pod-
czas akademji, jak i w czasie bankietu panował 
uroczysty i podniosły.

Na akademję przybyli przedstawiciele miej-
scowych urzędów państwowych i prywatnych.

¿ 23 kwietnia 1934 r., poniedziałek 
Kolejki leśne w Puszczy Białowieskiej

W ministerstwie komunikacji w Dyrekcji 
Naczelnej Lasów Państwowych, prowadzone są 
obecnie studia nad uruchomieniem komuni-
kacji osobowej na kolejkach leśnych w Puszczy 
Białowieskiej. Wprowadzenie tego ruchu posia-
dać będzie wielkie znaczenie dla udostępnienia 
zwiedzającym dalszych rejonów puszczy, które 
dotychczas, ze względu na odległość były zwy-
kle poza zasięgiem wycieczek.

M. in. projektowane jest stworzenie trasy 
okrężnej, która szłaby z Białowieży do Hajnów-
ki północną stroną puszczy, a następnie z Haj-
nówki do Białowieży po południowej stronie. 
Długość trasy wynosić będzie przeszło 80 km.

Rozpoczęcie ruchu osobowego w Białowie-
ży spodziewane jest w końcu maja r.b. Akcja ta 
stanowić będzie poważny etap rozwoju turysty-
ki w Białowieży.

¿ 27 marca 1936 r., piątek 
Uszkodzenie wagonów kolejki leśnej

Nieznani sprawcy rozbili 5 wagoników pań-
stwowej kolejki leśnej na 17 klm. toru kolejo-
wego od Czarnej Wsi, na terenie gminy Ob-
rubniki. Wagoniki były naładowane drzewem  
i w tym stanie pozostawiono je na noc. Dwa 
wagoniki odepchnięto o kilkaset metrów, po-
czem po pochyłości puszczono je na 3 pozosta-
łe. Skutkiem zderzenia wagoniki uległy znisz-
czeniu. Ma być również uszkodzony na pewnej 
przestrzeni tor kolejki.

KsiazkaCZ2IIKOREKTA.indd   110 2011-02-23   11:59:29



111

KOMISARZ 
OCHRONY LASÓW
¿ 13 września 1928 r., czwartek 
Zjazd komisarzy ochrony lasów

W piątek 14 b.m. o godz. 9-tej rano 
w Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się zjazd 
komisarzy ochrony lasów celem omówienia 
zasad rozporządzenia o  zagospodarowaniu 
lasów, nie stanowiących własności Państwa.

¿ 16 września 1928 r., niedziela 
Zjazd komisarzy lasów

W dniach 14 i 15 bm. w gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego odbył się Zjazd Komisarzy 
Lasów. Zagaił Zjazd p. Wojewoda, prze-
wodniczył insp. Z. Laskowski, protokułował 
inż.  Borkowski. Omawiane były sprawy: Li-
kwidacja serwitutów, komasacja i parcelacja 
terenów leśnych; zalesienie nieużytków, pia-
sków lotnych i gruntów leśnych; lasy ochron-
ne; nielegalne wyręby, zmiana nieużytków; 
sposób urzędowania komisarzy ochrony la-
sów; statystyka; wolne wnioski.

W sprawach tych wygłoszone zostały re-
feraty przez p.p. Laskowskiego oraz Dąbrow-
skiego, i inspektorów lasów.

¿ 28 maja 1936 r., czwartek 
Jeszcze jeden gajowy dla ochrony Zwierzyńca

Zarząd Miejski, w związku z letnią porą, 
zaangażował na służbę jeszcze jednego gajo-
wego, celem należytej ochrony drzew przed 
niszczeniem. Specjalną opieką otaczać ma on 
młode drzewa.

KRADZIEŻE
¿ 13 stycznia 1920 r., wtorek
Las kradną

Donoszą nam, że mieszkańcy wsi Klepa-
cze, Krycha, Niewodnice i Starosielce samo-
wolnie wyrąbują drzewa w lesie Klepackim  
w pobliżu Białegostoku i drzewo wywożą.

Strzelcy, których obowiązkiem jest peł-
nić straż w lesie, nie widzą tego systematycz-
nego okradania lasu, będącego własnością 
państwa. Uczciwi mieszkańcy Starosielc, 
którzy nie mogą patrzeć dłużej na bezkarne 
okradanie własności państwowej donoszą 
nam o tem w przekonaniu, że poruszenie 
sprawy w naszym „Dzienniku” położy tamę 
złodziejstwa.

¿ 18 stycznia 1920 r., niedziela
Kradzież lasu

Pomiędzy Ossowiczami a Antoniukiem 
mieszkańcy okoliczni wyrąbują drzewo w  le-
sie państwowym i drzewo wywożą do swoich 
domów lub na sprzedaż.

I nikt im tego nie broni?

¿ 8 czerwca 1920 r., wtorek
Z okolicy 
Kradzieże leśne

Piszą do nas:
Włościanie ze wsi Lewickie opowiadają 

o  wielkich kradzieżach w leśnictwie pań-
stwowem Białostockiem. Oto mieszkańcy 
wsi Słoboda, Hryniewicze i  Klepacze wy-
wożą z tego lasu drzewo do miasta zupełnie 
bezprawnie. Mówią, że płacą oni od fury po 
60 marek, a biorą setki.

Gajowym w tym leśnictwie jest Rosjanin, 
jak gdyby brakowało Polaków.

¿ 2 marca 1921 r., środa
Z naszych lasów

Wracając onegdaj z N. do Białegostoku, 
zauważyłem, jak z lasu części Klepackiej, wło-
ścianie okolicznych wsi rąbią i wywożą zu-
pełnie bezkarnie śród białego dnia, najlepsze 
drzewo budulcowe. Po zaciągnięciu informa-
cji, dowiedziałem się, że robią to w porozu-
mieniu ze służbą leśną. Komunikują nam, że 
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podobne nadużycia zdarzają się i w innych 
miejscowościach.

Ciekaw jestem, jaką będzie odpowiedź od-
nośnych władz zwierzchnich? Mniemam, że 
służba leśna jest po to opłacona przez rząd, 
żeby pilnowała dobro publiczne nie zaś po to, 
żeby je trwoniła.

¿ 17 marca 1925 r., wtorek
Jak pani hr. Eugenja Potocka 
„skubała” las w historycznej Jabłonnie

WARSZAWA, 16.III.
(D). W sądach pokoju trafiają się też czasa-

mi grube sprawy, w których występują grube 
ryby, będące w grubej nieraz kolizji z kodek-
sem karnym.

Niedawno przed skromnym sądem poko-
ju w Jabłonnie stanęła pani hrabina Eugenja 
Potocka, właścicielka dożywotnia dóbr Ja-
błonna i Nieporęt, oskarżona o dewastacyj-
ną gospodarkę leśną. W pierwszym rzędzie 
poszkodowany został p. Maurycy Potocki, 
właściciel hipoteczny powyższych terenów 
i dzięki jego interwencji sprawa trafiła do 
sądu.

W czasie przewodu sądowego z zeznań 
świadków okazało się, że w lasach jabłonow-
skich potajemnie wyrąbywano najpiękniej-
sze okazy, poczem karczowano pnie, zakopy-
wano trociny i usuwano ślady. Drzewo zwo-
żono do zabudowań nadleśnego Edwarda Ła-
zarowicza, który również obecnie pociągnięty 
został do odpowiedzialności i zasiadł w sądzie 
wespół z panią hrabiną.

Do procesu powołany został referent wo-
jewódzkiej ochrony lasów, p. Bieńkowski. Do-
konywał on oględzin zdewastowanych tere-
nów i  potwierdził zeznania świadków. Usta-
lono, iż ogółem wycięto nieprawnie 1393 naj-
piękniejszych drzew.

Zarówno p. Potocka jak i p. Łazarowicz 
nie przyznali się do winy, utrzymując, że za-
ginione sztuki wycięte zostały przez złodziei 
leśnych. Oskarżeni powoływali się na świa-
dectwo miejscowego proboszcza, który swego 
czasu gromił z ambony parafian za rabunki 
hrabskiego lasu.

Okazało się, że niesporna zresztą ta oko-
liczność leży poza ramami sprawy, gdyż wło-
ścianie skubali las na swoja rękę, a pani hra-

bina na swoją i cyfra 1393  wyciętych drzew 
uzyskana została z zeznań służby leśnej, wy-
konywającej rozkazy dziedziczki i jej pleni-
potenta. Inna rzecz, że złodzieje leśni ukraść 
mogli drugie tyle.

Sąd doszedł do przeświadczenia o wspól-
nej winie oskarżonych i zastosował olbrzy-
mią grzywnę, którą ukarany został również 
i p. Łazarowicz, gdyż był on zainteresowany 
w sprawie, jako pobierający prowizję od do-
chodu swej mocodawczyni.

P. Eugenja Potocka skazana została soli-
darnie ze swym plenipotentem na 15.136 zł. 
grzywny na rzecz ministerium rolnictwa i d. p. 
oraz 756 zł. opłat, a ponadto każdy z oskarżo-
nych poszczególnie na 7.568 zł. grzywny sądo-
wej, co stanowi razem 31.028 złotych.

Jutro sprawa powyższa rozpatrywana bę-
dzie przez wydział odwoławczy sądu okręgo-
wego, do którego skazani się odwołali.

¿ 23 stycznia 1927 r., niedziela
Wykrycie kradzieży drzewa

Dozorca obozu ćwiczebnego Pietrasze 
kapr. I dyw. kawalerji Dominik Pazur zamel-
dował o systematycznej kradzieży drzewa  
z lasu wojskowego w Pietraszach, dokonywa-
nej przez mieszkańców wsi Białostoczek Ma-
linowskiego Józefa, Linowskiego Józefa oraz 
kaprala 42 p p. Kołodziejaka Jana.

Podczas rewizji u Malinowskiego i Linow-
skiego odnaleziono na podwórzach 6 świer-
ków w całości. Policja prowadzi w powyższej 
sprawie dochodzenie.

¿ 27 maja 1927 r., piątek
Echo kradzieży leśnych

Sąd Okręgowy pod przewodnictwem sę-
dziego W. Rybałtowskiego rozpoznał 23 b.m. 
sprawę Stanisława Lesiewicza, osk. z art. 639 
K.K. Lesiewicz, będąc gajowym w lasach pań-
stwowych nadleśnictwa Knyszyńskiego na 
początku 1926 r. pełnił swe obowiązki tak nie-
dbale, że z powierzonego mu rewiru leśnego 
wykradziono 562 mtr. drzewa opałowego war-
tości 1840 zł. 

Olesiewicz do winy się nie przyznał i wy-
jaśnił, że był zbyt często odrywany od swych 
obowiązków przez swego zwierzchnika le-
śniczego Sippa, który go zatrudniał u siebie  
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w kancelarii i posyłał do pobliskich wsi celem 
zbiórki jaj i innych produktów, z czego ko-
rzystali miejscowi włościanie i masowo roz-
kradali drzewo opałowe, stojące w metrach,  
o czem rzekomo meldował leśniczemu Sip-
powi, który jednak nie zwracał na to uwagi.

Świadek nadleśniczy p. F.  Ubysz zeznał, 
że obowiązkiem leśniczego jest możliwie 
najczęściej sprawdzać i kontrolować las i ma-
terjał gotowy i gdyby leśniczy Sipp kontro-
lował las bezwzględnie byłby spostrzegł brak 
drzewa.

Świadek leśniczy Sipp zeznał m. in. że 
oskarżony lubiał uczęszczać na wesela, 
chrzciny i t. p. zabawy, gdzie spijał się jak bela 
i po kilka dni nie zaglądał do lasu.

Obrońca adw. Otto prosił o uniewinnienie, 
ponieważ Lesiewicz jest tyle winien, co i Sipp. 
Po naradzie Sąd skazał Lesiewicza na 2  lata 
więzienia zast. dom poprawy. Ponadto zostało 
zasądzone powództwo cywilne na rzecz Skar-
bu w sumie zł. 1840.

¿ 5 listopada 1928 r., środa
[powinno być: grudnia – przyp. J.K.]
Niedbały gajowy powędrował do „kozy”

Źle i niedbale spełniał swe obowiązki gajo-
wy lasów Państwowych Nadleśnictwa Hołody 
Jakób Fiedoruk-Ostapczuk.

W ciągu kilku miesięcy skradziono z  ob-
chodu powierzonego jego dozorowi 328 szt. 
drzew, wartości przeszło 1800 zł. Ostapczuk 
ani w jednym wypadku nie wykrył, a nawet 
nie usiłował wykryć sprawców kradzieży, co 
gorsze zataił fakt przed swą władzą.

Z racji tej został oddany pod Sąd i wyro-
kiem Sądu Okręgowego z dn. 3 b. m. skazany 
na 1 rok więzienia. Ponadto zasądzono od nie-
go na rzecz Skarbu Państwa 1844 złotych 17 
groszy.

¿ 5 lutego 1932 r., piątek
Skradziona olcha przyczyną 
śmiertelnego wypadku

W dniu 3 bm. mieszkaniec wsi Porosły 
gm. Białostoczek – 23-letni Józef Walesiuk 
skradł w lesie około wsi Krupniki kawałek ol-
chy. W czasie przeprawiania się przez rzecz-
kę, przykrytą cienkim lodem i  przysypaną 
śniegiem, wpadł do wody, przyczem uderzył 

się olchą w skroń, co spowodowało silny wy-
lew krwi i natychmiastową śmierć.

¿ 16 maja 1932 r., poniedziałek 
Kradzież

P. Józef Kiersnowski, leśniczy lasów ma-
jątku Dojlidy zameldował o kradzieży 2-ch 
słupów, długości po 2½ m, skradzione słupy 
zostały odnalezione podczas rewizji u Młynar-
czyków (ul. Dojnowska Nr. 88).

¿ 12 lipca 1933 r., środa
Kradzieże

Służąca leśniczego [sic!] Mikulskiego Jaku-
ba w Białowieży, Wróblewska Jadwiga dokona-
ła kradzieży rewolweru syst. „Browning”, na-
boi, biżuterji i garderoby o łącznej wartości 834 
zł., poczem zbiegła w niewiadomym kierunku. 
[W tym czasie dolar amerykański w Banku 
Polskim skupowano po 6,15 gr – przyp. J.K.].

¿ 11 września 1934 r., wtorek
Kradzieże

Z lasu parafji Dojlidy Antoni Zalewski 
(wieś Dojlidy Górne) skradł sosnę, którą mu 
odebrano.

¿ 28 stycznia 1935 r., poniedziałek 
Złodzieje leśni

Józef Krynicki i jego siostra Halina (kol. 
Dojlidy) ścięli w nocy na 25 b. m. w lesie maj. 
Dojlidy 6 brzóz i jedną olchę. Drzewo odnale-
ziono i zwrócono poszkodowanym.

Na Rybnym Rynku zatrzymani zosta-
li 23-letni Michał Dziemisiak, 23-letni Józef 
Zawadzki i 18-letni Grzegorz Lasocki ze wsi 
Waliły Gm. Gródek pow. białostockiego, któ-
rzy w nocy na 25 b. m. z lasów państwowych 
Szudziałowo pow. sokólskiego skradli 6  mtr. 
drzewa szczapowego (olszyna) wartości 36 zł. 
i przywieźli je do Białegostoku na sprzedaż.

¿ 9 marca 1935 r., sobota 
Zbrodnia w lesie
Strzał do złodzieja drzewa

[pierwsza strona gazety]
ŁÓDŹ, 19.3.
– Tel. wł. – Ubiegłej nocy trzej mieszkańcy 

wsi Stara Huta wybrali się na kradzież drzewa 
do lasu majątku Złoczew.
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Na gorącym uczynku ładowania skra-
dzionego drzewa przychwycili ich dwaj 
dozorcy majątku Tomasz Dawid i  Michał 
Pawlaczyk. Gdy na wezwanie do udania się do 
majątku złodzieje rzucili się do ucieczki, obaj 
dozorcy, którzy byli uzbrojeni w rewolwery, 
poczęli strzelać. Od kuli Dawida padł trafio-
ny śmiertelnie jeden z uciekających, Stani-
sław Świątek. Przerażeni swym czynem do-
zorcy zawlekli ciało zabitego w krzaki i przy- 
sypali je warstwą liści. Tymczasem dwaj po-
zostali chłopi dobiegli do wsi i zaalarmowali 
policję.

Dozorcy początkowo wypierali się strza-
łów, wreszcie przyznali się do winy i wskazali 
miejsce, gdzie ukryli zwłoki. Zbyt gorliwych 
dozorców aresztowano.

¿ 22 czerwca 1935 r., sobota 
Podrabianie „cechy” drzewnej

Gajowy leśnictwa Radziwiłówka pow. 
bielskiego podczas obchodu swego rejonu 
zauważył, że na klocach, przeznaczonych do 
sprzedaży, znajdują się numery tych kloców, 
które już zostały sprzedane. Zameldował 
o tem leśniczemu, który polecił sprawdzić 
asygnaty tych numerów. Okazało się, że nu-
mery te były sprzedane mieszk. wsi Maczu-
liszcze pow. brzeskiego Bazylemu Sadow-
skiemu. Znaleziono u niego kloc, który miał 
podrobioną cechę. Podczas osobistej rewizji 
znaleziono też pieczątkę (cechówkę) i farbę. 
Sadowski został skazany na 8 miesięcy wię-
zienia.

¿ 24 maja 1937 r., poniedziałek 
Złodzieje leśni

W lesie majątku Królowy Most nieznani 
sprawcy ścięli 20 świerków, które następnie 
ukryli w lesie koło Zabłudowa. Gajowi Jan 
Rudzik i Bazyli Mikicha odnalazłszy świerki, 
zaczaili się w pobliżu, by wykryć złodziei le-
śnych.

Po świerki przyjechali wozem Jan i Piotr 
Jurowiczowie. Gdy gajowi chcieli ich zatrzy-
mać, Piotr Jurowicz uciekł, zaś brat jego Jan 
drągiem z wozu uderzył Jana Rudzika w gło-
wę, poczem rzucając kamienie na gajowych, 
zmusił ich do ucieczki, jednak świerki zostawił 
na szosie.

Na skutek skargi gajowych Jan Jurewicz zo-
stał pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

¿ 18 września 1937 r., sobota 
Skazani za nielegalny wyrąb

Niedawno rozeszła się wśród mieszkań-
ców przedmieścia Białostoczek fałszywa po-
głoska, że wolno dokonywać wyrębu w lasku 
na Pietraszach. Zachęciło to jednego gospo-
darza, a potym innych tak, że zaczęto masowo 
niszczyć i tak już przerzedzony lasek.

W wyrębie wzięli udział: Adam Boratyń-
ski, Piotr Siedlecki, Franciszek Dolistowski, 
Fr. Siedlecki, Jan Linowski, Antoni Gawry-
luk, Wincenty Kondracki, Konstanty So-
snowski, Jan Jakubowski, Piotr Sosnowski, 
Piotr Kondracki, Józef Jakóbowski, Wł. Bed-
narski, Ludwik Sadowski, Wincenty Gawry-
luk, Hieronim Maksymowicz, Wacław Mak-
symowicz, Józef Adamczuk, Józef Gawryluk 
i Jan Sawicki.

Wszyscy wyżej wymienieni stanęli przed 
sądem starościńskim i każdy z nich został 
skazany na dwa tygodnie bezwzględnego 
aresztu.

¿ 18 lutego 1938 r., piątek
Za usiłowane przekupstwo 
6 miesięcy więzienia

Kiedy z lasu nadleśnictwa Kumiałka skra-
dziono 3 metry sześcienne papierówki, gajo-
wy Piotr Łopateczki dowiedział się, że część 
tego drzewa sprzedano Chaimowi Sobolowi 
w Sokółce. Gajowy udał się tam w towarzy-
stwie policjanta i drzewo odnalazł.

Sobol w obawie rozprawy sądowej pro-
sił go, aby nie sporządzał protokułu, przy-
czym natrętnie wtykał mu do kieszeni bu-
telkę wódki.

Sprawa ta znalazła się na wokandzie Sądu 
Okręgowego na sesji wyjazdowej w Sokółce, 
który skazał Sobala na 6 miesięcy więzienia 
oraz na 500 zł. grzywny z zamianą na jeden 
miesiąc więzienia.

¿ 10 grudnia 1938 r., sobota
Chciał przekupić gajowego

Mieszkaniec wsi Nowa Rozedranka (pow. 
sokólski), Edward Kunda, spotkawszy gajo-
wego Adama Szyszkę nakłaniał go, aby nie 
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spisał doniesienia z powodu dokonanej przez 
Kundę kradzieży drzewa z lasu państwowego, 
przyczym chciał go przekupić butelką wódki  
i pieniędzmi.

¿ 25 stycznia 1939 r., środa
Kradzież sosen

Ostap Połyk, gajowy z majątku Agnatki, 
zameldował policji, że Bolesław Horodelski 
(Wiejska 44) z lasu tegoż majątku zabrał 3 so-
sny wartości 40 zł.

¿ 28 stycznia 1939 r., sobota 
Przyłapani na kradzieży drzewa

Wojciech Krauze, podleśny majątku Dojlidy, 
doniósł policji, ze w nocy na 26 bm. przyłapali 
na kradzieży drzewa z lasu, należącego do para-
fii rz.-kat. w Dojlidach – Antoniego Haraburdę 
(Zambrowska 7) i Józefa Zadykowicza ze wsi 
Kuriany, których po wylegitymowaniu zwolnił. 
Krauze oświadczył, że kradli oni od dłuższego 
czasu sosny z lasu majątku Dojlidy i że straty, 
wyrządzone przez nich wynoszą 220 zł.

¿ 20 marca 1939 r., poniedziałek
Nie chcieli oddać drzewa

Nadzorca leśny Jan Charliński (Nadleśnic-
two Supraśl), patrolując swój rewir, spostrzegł 

wiozących drzewo z lasu na sankach miesz-
kańców Supraśla: Romualda Ambrożewskie-
go, Władysława Ambrożewskiego i Stefana 
Kwasieborskiego. Kiedy nadzorca zażądał od 
nich odwiezienia drewna do lasu, stawili mu 
czynny opór.

Obecnie nadleśniczy wystąpił do władz 
sądowo-śledczych z prośbą o pociągnięcie 
wyżej wymienionych za opór do odpowie-
dzialności.

KREW NA RUNIE
¿ 27 marca 1924 r., środa 
Krwawa tajemnica lasu skierniewickiego

W lesie należącym do wsi Słupia, po-
wiatu skierniewickiego, znaleziono szczątki 
zwłok kobiecych, rozszarpane przez dzikie 
zwierzęta. 

Z licznych śladów na śniegu stwierdzono, 
że nad trupem pastwiło się stado lisów. Są to 
zwłoki włościanki z tej wsi, 80-letniej Apo-
lonji Janczak, która przed kilku dniami udała 
się do lasu na zbieranie patyków i nie wróciła. 
Przyczyny śmierci nie ustalono.
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¿ 7 marca 1926 r., niedziela 
Pustelnik w lasach Pokuckich  
nienawidził ludzi do tego stopnia,  
że nie chcąc w chorobie szukać 
ich pomocy spalił się na stosie

W lasach pokuckich w Małopolsce 
Wschodniej od lat 40 żył dziwny samot-
nik, nazwiskiem: Dmytro Cioban.

Jakkolwiek był zamożnym gospodarzem, 
opuścił swą posiadłość i przeniósł się w lasy, 
gdzie pędził smołę. Raz lub dwa razy tylko  
w roku widywał się z ludźmi; wtedy gdy przy-
chodził „na obrachunek” do Śniatynia. Ludzi 
nienawidził i nie chciał nawet jeść chleba, 
bowiem każdy kęs wydawał mu się zlany 
łzami. Dmytro Cioban żywił się upolowaną 
przez siebie zwierzyną i jagodami leśnemi, 
które suszył na zimę w swym szałasie.

Przed kilku dniami zauważyli drwale, 
pracujący przy wyrębie lasu, ogromny ogień 
w okolicy siedziby starego Dmytra. Pobiegli 
z pomocą – lecz było już za późno. Na kupie 
popiołu leżał zwęglony trup leśnego czło-
wieka. Czując się chorym, a nie chcąc szukać 
pomocy u ludzi, zgotował sobie dobrowolną 
straszną śmierć w płomieniach.

¿ 18 lipca 1926 r., niedziela 
Zagadkowe morderstwo

W nocy na 15 lipca r. b. gajowy lasów pań-
stwowych Pluta Józef, zam. we wsi Kiecze, 
gm. Giby, pow. Suwalskiego pasł konie tuż 
przy wspomnianej wsi koło lasu nad rzeką 
Marychą, skąd zaginął bez śladu, a w dniu 16 
b. m. o godz. 22 został znaleziony zabity przez 
niewiadomego sprawcę wystrzałem z rewol-
weru w lesie przy drodze Kiecze-Wigramce 
na terenie gm. Bereżniki w odległości około 
3 klm. od miejsca gdzie pasł konia. Docho-
dzenie w toku.

¿ 12 grudnia 1926 r., niedziela 
Skutki pijaństwa

W dniu 5-go b. m. Franciszek Biłda, gajo-
wy nadleśnictwa Suwałki i sołtys wsi Płocicz-
no, pow. suwalskiego byli na chrzcinach u jed-
nego z gospodarzy tejże wsi, gdzie pobili się  
i pokłócili miedzy sobą.

W nocy, gdy powrócili do domu, sołtys 
wziął kłonicę z wozu i poszedł na wieś spro-

wadzić wartę nocną. Po drodze spotkał gajo-
wego Biłdę, który zapytał sołtysa, gdzie idzie 
i poco ten kij trzyma w ręku. Sołtys nie dał 
żadnej odpowiedzi, natomiast podniósł kło-
nicę, usiłując uderzyć gajowego po głowie. 
Wówczas Biłda wyjął rewolwer i wystrzelił 
3-krotnie do sołtysa, przyczem jedna z kul 
trafiła w prawy bok  poniżej klatki piersiowej 
i utkwiła wewnątrz.

Ciężko rannego sołtysa odwieziono do 
szpitala miejskiego w Suwałkach. Gajowy 
został aresztowany.

¿ 30 kwietnia 1928 r., poniedziałek 
Łotrowska zemsta cyganów za pobicie 
złodzieja-cygana
Porwali dzieci leśniczemu

Cyganie nie są miłymi sąsiadami. Są-
siedztwo obozu cygańskiego zawsze wywo-
łuje uzasadnione obawy i prowadzi często do 
zatargów.

Taki zatarg wybuchł miedzy mieszkań-
cami jednej z wiosek węgierskich w okolicy 
Kaposvaru, a obozującymi tam Cyganami. 
Szczególnie dawał się im we znaki młody 
cygan, Laszko Bogdan, bezczelny złodziej 
i awanturnik. Wszędzie był, wszystko wy-
patrzył i jak twierdzą mieszkańcy, wszyst-
ko ukradł, a nigdy nie mogli mu wieśniacy 
dowieść kradzieży. Wreszcie miejscowy le-
śniczy Franciszek Rhedey schwytał Laszka 
na gorącym uczynku i wymierzył mu samo-
wolnie okrutna karę. Przywiązał Laszka do 
ogona swego konia i puścił się galopem. Cy-
gan dwukrotnie zemdlał w tej szalonej jeź-
dzie, pokaleczył się o kamienie, aż wreszcie 
potłuczony znalazł się w piwnicy, w której 
przeleżał trzy dni o chlebie i wodzie. Dopiero 
po trzech dniach leśniczy puścił Cygana na 
wolność.

Za shańbionym Cyganem ujęli się jego to-
warzysze. Czatowali na leśniczego, próbowa-
li go zastrzelić, spalić leśniczówkę i t. p. Dłu-
gi czas bronił się Rhedey jak mógł, wreszcie 
zwrócił się o pomoc do władz. W chwili gdy 
zjechała komisja, aby zbadać sprawę, zniknę-
ły bez śladu dwie małe córeczki leśniczego. 
Ukradli je Cyganie. Napróżno wysłano za 
nimi pogoń. Cyganie przepadli bez wieści. 
Wywędrowali podobno do sowieckiej Rosji.

KREW NA RUNIE
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¿ 20 lutego 1929 r., środa 
Tragiczny los inwalidy
Zmarzł ze swym koniem wożąc drzewo z lasu

PABJANICE, 19.2. Od kilku lat mieszkał 
w Pabianicach niejaki Bolesław Neuman, były 
sierżant, inwalida bez nogi. Neuman, kupił 
sobie konia i zarabiał na życie zwózką drzewa.

Przed dwoma dniami podczas 20-kilku-
stopniowego mrozu Neuman pojechał do 
lasów dłutowskich po drzewo. W drodze 
powrotnej zmęczony zasnął.

Nazajutrz rano niedaleko huty dłutowskiej 
znaleziono na drodze samotnie stojący wóz, 
przed wozem leżał zamarznięty koń, a na wo-
zie spoczywał snem wiecznym Bolesław Neu-
man. Nieszczęśliwy inwalida zmarł wskutek 
zmarznięcia. Wczoraj odbył się w Pabianicach 
jego pogrzeb przy udziale tłumów ludzi.

¿ 11 maja 1929 r., sobota 
Tragiczna pomyłka drwala
Pod podciętą sosną usadowił żonę
Olbrzym-drzewo przewrócone wiatrem 
zmiażdżyło kobietę na śmierć

ŁÓDŹ, 10.5 
W lesie pod Włosznikami zajętych było 

kilkunastu robotników ścinaniem drzew. Pod-
czas przerwy obiadowej do jednego z nich An-
toniego Szumańskiego przyszła żona, przyno-
sząc mu jedzenie. Szumański usiadł na kłodzie 
drzewa, żonie zaś wskazał miejsce na ławeczce 
pod najokazalszą, rozłożystą cienistą sosną. 
Zapominając zupełnie, że drzewo to jest już 
częściowo podcięte.

W pewnej chwili zerwał się gwałtowny 
wiatr, a podcięta sosna runęła, przygniatając 

swym ogromnym ciężarem Szumańską. Ko-
bieta na miejscu wyzionęła ducha.

Wypadek pociągnąłby niewątpliwie dwa 
życia ludzkie za sobą, gdyby Szumańska nie 
była zostawiła u boku męża swego jednorocz-
nego synka. (Ro)

¿ 8 maja 1935 r., środa 
Kościotrup w drzewie 
Ponure odkrycie pod Kutami

[pierwsza strona gazety]
W lasach obok Kut w Karpatach Wsch. 

dokonano niezwykłego odkrycia. Po ścięciu 
ogromnego, spróchniałego buka, z wnętrza 
drzewa wypadł kościotrup człowieka, odzia-
nego w zbutwiały mundur żołnierza niemiec-
kiego 140 p.p.

W dziupli wiekowego drzewa znaleziono 
również karabin i kilkadziesiąt naboi.

¿ 30 grudnia 1936 r., środa 
Zabity przez ścięte drzewo

Podczas ścinania drzewa w oddziale 742 
puszczy Białowieskiej gajowy lasów państwo-
wych Szymon Hańczuk został przygnieciony 
padająca sosną i poniósł śmierć na miejscu.

¿ 12 października 1937 r., wtorek 
Zwłoki groźnego bandyty na poduszkach 
i pod kołdrą w gęstwinie leśnej

W ostatnich czasach grasował na terenie 
gminy dąbrowskiej w pow. sokólskim nie- 
bezpieczny bandyta, Feliks Michałowski, 
który wymykał się zręcznie policji, kryjąc się 
w lasach.

KREW NA RUNIE
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Wczoraj patrol policyjny, szukając 
sprawców kradzieży dokonanej na sta-
cji kolejowej w Sokółce, natknął się w od-
dziale 57-ym leśnictwa Romanówka (gm. 
Sidra) na zwłoki Michałowskiego ukryte 
w gęstwinie. Zwłoki spoczywały na dwóch 
poduszkach, pod którymi był rozścielony 
dywan i płachta płócienna. Trup bandyty  
z raną postrzałową w potylicę był przykryty 
kołdrą watową. Obok na ubraniu zabitego 
leżały dwa rewolwery – jeden naładowany 
4 nabojami i jedną wystrzeloną łuską, dru-
gi (Nagan) miał 7 nie wystrzelonych naboi. 
W kamizelce bandyty znaleziono jeszcze 
4 naboje, a w pobliżu – dwa łomy żelazne  
i świder.

Odnalezienie zwłok groźnego bandyty  
w tak osobliwej pozycji, wraz z rewolwerami  
i narzędziami złodziejskimi – wywołało  
w całej okolicy niezwykłe wrażenie.

¿ 20 września 1938 r., wtorek 
Zabita przez lokomotywę

Dnia 19 b.m. w oddziale 502 puszczy Bia-
łowieskiej lokomotywa kolejki wąskotorowej 
prowadzona przez maszynistę Jana Bilskiego 
najechała na kobietę w wieku około 70 lat. 
Policja wszczęła dochodzenie celem ustale-
nia tożsamości zabitej, gdyż przy zwłokach 
nie znaleziono żadnych dokumentów.

LASY NA AFISZU
¿ 17 stycznia 1927 r., poniedziałek 
Afisz filmowy: Krysia Leśniczanka

[„Komedia romantyczna” z lat 20. – 
przyp. J.K.].

¿ 17 maja 1928 r., czwartek 
Afisz filmowy: Książe Lasów
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¿ 16 stycznia 1929 r., środa 
Afisz filmowy: W lasach polskich

¿ 22 kwietnia 1932 r., piątek
Także w wydaniach: 23, 24, 25, 26, 27, 28 kwiet-
nia, 1 maja.
Afisz filmowy: Puszcza

¿ 21 (22, 23) grudnia 1934 r., czwartek 
Afisz filmowy: Młody las

¿ 24 grudnia 1934 r., poniedziałek 
„Młody las” w kinie „Modern”  
– recenzja filmu

Równocześnie z Warszawą wystawiono 
wczoraj w Białymstoku, w kinoteatrze „Mo-
dern” film produkcji polskiej p.t. „Młody las” 
oparty o znaną sztukę J.A. Hertza. Treścią swą 
sięga on do czasów pamiętnego strajku szkol-
nego, walk o szkołę polską pod zaborem ro-
syjskim. Przesuwa się przed nami szereg scen 

charakteryzujący podłe metody szkoły rosyj-
skiej oraz nastroje i szlachetne porywy mło-
dzieży, stawiającej obowiązek wobec Narodu  
i poczucie godności narodowej ponad szczę-
ście osobiste i miłość ku rodzicom.

Jeśli chodzi o wykonanie – na czoło wysu-
wają się sceny zbiorowe, którym reżyserja sta-
rała się nadać rozmach i tempo. Posiadają one 
fragmenty naprawdę fascynujące, na jakie pol-
ska produkcja filmowa dotychczas bodaj nie 
umiała się zdobyć. One też nadają filmowi cha-
rakter, sprawiają, że głównym odtwórcą akcji 
jest zbiorowość, na której tle można dopiero 
wymienić wykonawców poszczególnych ról. 
Tu zaś wystarczy wymienić: Jaracza, Stępkow-
skiego, Samborskiego, a z pośród młodszych 
Cybulskiego, którzy dali doskonałe, starannie 
wypracowane sylwetki. A i inni wykonawcy 
dostosowali się do wysokiego poziomu gry.

Całość wypadła bardzo dobrze i „Młody 
las” zaliczyć można śmiało do najlepszych fil-
mów produkcji polskiej. Nie tylko warto, ale 
trzeba go zobaczyć, aby się przekonać, ze pro-
dukcja ta czyni postępy.  B.
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¿ 28 września 1936 r., poniedziałek 
Afisz filmowy: W cieniu samotnej sosny

¿ 2 marca 1937 r., wtorek 
Afisz filmowy: Skamieniały las

¿ 10 stycznia 1938 r., poniedziałek 
Afisz filmowy: Władczyni Puszczy

¿ 30 maja 1938 r., poniedziałek 
Film o Puszczy Białowieskiej 
na kongresie w Rzymie

[druga strona gazety]

RZYM, 29.5.
Wczoraj zakończyły się obrady zgroma-

dzenia międzynarodowego instytutu rolnego 
w Rzymie.
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W obradach uczestniczyła delegacja pol-
ska, składająca się z b. min. prof. Stankiewicza, 
dyr. Szturm de Sztrema oraz m. Mikulskiego, 
delegata do stałego komitetu instytutu. Jed-
nym z dwu przewodniczących obrad został 
wybrany prof. Stankiewicz, który wygłosił od-
czyt o bezrobociu na wsi.

Wyświetlano ponadto film polski o Pusz-
czy Białowieskiej, który wzbudził duże zain-
teresowanie.

¿ 7 grudnia 1938 r., środa 
Anons: „Krysia leśniczanka” dziś w „Palace”

Zapowiedziana na wczorajszy wieczór ope-
retka „Krysia leśniczanka” z Lucyną Szczepań-
ską w roli tytułowej, z powodu nienadesłania 
na czas kostiumów – odbędzie się w teatrze 
„Palace” dopiero dzisiaj o godz. 16 min 30.

Zakupione wczoraj bilety będą ważne na 
dzisiejsze przedstawienie.

[Film „Krysia leśniczanka” wyświetlano już 
w 1927 r. – przyp. J.K.].

¿ 31 stycznia 1939 r., wtorek 
Z teatrów warszawskich „Dziewczyna z lasu”
Sztuka Szaniawskiego w teatrze Ateneum 
– recenzja

[Fragment recenzji dotyczący fabuły 
z „motywem leśnym”]

[...] „Dziewczyna z lasu” to córka gajowe-
go, absolwentka wyższej uczelni, buchalterka 

majątku ziemskiego i  narzeczona dziedzica. 
Kiedyś, jako podlotek, kochała się w mło-
dym wiejskim chłopaku, później kłusowniku, 
zabójcy i więźniu. Autor poskąpił nam wyja-
śnienia, czy wiążąc się z dziedzicem, zdradziła 
sama siebie, czy też kultura przemieniła istot-
nie jej duszę. Odczuwamy brak oświetlenia 
istotnego stosunku tej pary. Ale może to wła-
śnie lepiej, apodyktyczność w tym względzie 
prowadziłaby do jednostronności.

¿ 6 lipca 1939 r., czwartek 
Afisz filmowy: Piraci lasu

Uczniowie Państwowej Szkoły Handlowej z Białej w spektaklu „Młody Las”, wystawionym  
w 1931 r. na scenie Teatru Miejskiego w Bielsku. Autor: Józef Tyras
Zdjęcie i opis ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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¿ 1 marca 1922 r., środa 
Dział krajowy
Lasy w Sejmie

Nasz Sejm Ustawodawczy przy ul.  Wiej-
skiej w ostatnich dniach niezwykle się zale-
sił. Wskutek interpelacji posła Stapińskiego, 
wspaniałe lasy, głównie małopolskie, przenio-
sły się do Sali obrad sejmowych. Ale – o dzi-
wo! Pomimo że wśród drzewostanu były też 
drzewa iglaste, nie zapanowało w sejmie czy-
ste tchnienie smukłych jodeł, ni sosen. Prze-
ciwnie – jakaś ohydna woń bagna, pełnego 
cuchnących wyziewów, przepoiła atmosferę 
sejmową. 

W tej atmosferze suweren jeden mówił 
drugiemu:

– Szubrawiec!
A drugi odpowiadał:
– A pan jesteś szubrawcem do potęgi!
O co chodziło?
Poseł Stapiński, członek lewicy P.S.L. i jej 

szef, w walce swej z prawicą tego stronnictwa 
„Piaskowcami” poruszył osobiste interesy po-
słów, należących do obozu Witosa. Na dowód 
tego przytoczył historię kontraktów leśnych. 

Ze sprawozdania posła Staniszkisa, refe-
renta podkomisji sejmowej, wybranej celem 
zbadania tych kontraktów, okazało się, co 
następuje. Ministerstwo Robót Publicznych, 
chcąc otrzymać drzewo budulcowe, potrzeb-
ne dla odbudowy, przystąpiło do zawarcia 
odpowiednich kontraktów z kilkoma spółka-
mi. Wedle tych kontraktów rząd oddawał im 
2,000,000 mtr.3 drzewa, a miał zato otrzymy-
wać 535 m.3 budulca, a więc czwartą część. 
Reszta drzewa, t.j. trzy czwarte z 2,000,000 
mtr., pozostawały się spółkom, jako wynagro-
dzenie za wyrąb, przeróbkę i zysk. Tymczasem 
rzeczoznawcy twierdzą, iż Min. Robot Publ. 
winno było otrzymać nie 25 proc. budulca  
z powyższej ilości, jeno 40 proc. Różnica mię-
dzy 40 proc. a 25 proc. na niekorzyść państwa 
– to jakiś „nadzysk” owych spółek z oczywistą 
szkodą skarbu rządowego.

Nie tu jednak koniec aferze leśnej. Bo oka-
zało się, że spółki te, o nic nie mówiących na-
zwach, nie miały pieniędzy na złożenie kaucji 

ani na rozpoczęcie eksploatacji lasów. Jedna 
z nich złożyła milion mk. kaucji, a wszczęła 
swe prace z kapitałem 300,000 mk. 

Nie wywoływa zatem zdumienia, iż – zda-
niem posła Stapińskiego – „Wszystkie kon-
trakty były takie, że oddawały część materia-
łów do dowolnej dyspozycji przedsiębiorcy,  
i cóż się działo? Jeden nie ruszył wcale z przed-
siębiorstwem, bo nie miał pieniędzy, ani ludzi, 
drugi sprzedał lasy po bagatelnych cenach, aby 
uzyskać początek do kapitału na eksploatację, 
trzeci puścił się na eksport.

Dalej wspólną cechą tych kontraktów było, 
że lasy oddawane były z wolnej ręki, nie było 
rozpraw ofertowych, ani publicznego przetar-
gu, tylko sąsiedzkie załatwienie”.

Z braku miejsca nie przytaczamy całego 
szeregu zarzutów referenta p. Staniszkisa prze-
ciw kontraktom onym, gdyż – im głębiej w las, 
tem więcej drzew.

Natomiast musimy podać fakt przykry, 
bolesny, że na czele tych spółek leśnych stali: 
poseł Witos, poseł Grzędzielski (b. minister), 
poseł Bryl, poseł Nawrocki – wszyscy z grupy 
„Piastowców”. Nie wspominamy o tych człon-
kach prawicy P.S.L., którzy nie są posłami,  
a również wmieszali się w smutną sprawę kon-
traktów leśnych.

Kradzieże i oszustwa są dość rozpowszech-
nione wśród wszystkich warstw we wszystkich 
narodach. Nie jest to jakaś specjalna własność 
Polaków. I opinia publiczna zajmuje się tymi 
występkami coraz obojętniej, bo liczba ich się 
coraz zwiększa. Przyczynę tego składamy na 
stosunki powojenne.

Ale inna sprawa, jeżeli rażących nadużyć, 
z miljardową szkodą państwa, dopuszczają 
się osobnicy przy pomocy bezpośredniej lub 
pośredniej wybrańców narodu, posłów sejmo-
wych! Jeżeli znajdują się dygnitarze, co z całą 
świadomością wyrządzanej państwu krzyw-
dy, w imieniu jego zawierają tak niekorzystne 
umowy, ulegając naciskowi posłów!

Tu już nie chodzi o P.S.L. czy kogo inne-
go! Wszak P.S.L. awanturowało się o interesy 
bankowe przywódców Związku Lud. Naro-
dowego!

O co innego.
Że ludność straciła do reszty zaufanie, jakie 

żywiła do Sejmu. Że wkrótce nazwa: poseł sej-
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mowy gotowa stać się jednoznaczną z obelgą. 
Że ci, którzy wymyślają sobie od szubrawców, 
oszustów i łotrów, nie mogą być przedstawi-
cielami ludności.

Dalszy żywot Sejmu może być nie tylko 
zabójczym dla niego, ale powodem zamie-
szek w kraju.

Dość już skandali poselskich!
Dość afer suwerenów!
Nie można pozwolić na obniżenie powagi 

Sejmu przez jednostki czy grupy korzystające 
ze swego mandatu!

Czas oczyścić atmosferę Sejmu!
Może uczynią to cudne lasy karpackie, 

co się zjawiły onegdaj na posiedzeniu sej-
mowem.

 t.k.

¿ 2 lutego 1936 r., niedziela 
Rolnik już dźwiga się z nędzy
Czarny okres rolnictwa jest poza nami
Mowa min. Poniatowskiego 
w komisji sejmowej
Dochód z lasów

[Fragment dotyczący lasów państwowych]
Wczorajsze całodzienne posiedzenie ko-

misji budżetowej Sejmu poświęcone debacie 
nad budżetem ministerstwa rolnictwa i reform 
rolnych wzbudziło bardzo duże zainteresowa-
nie wśród członków izb ustawodawczych.

Sala obrad komisji była przepełniona.
Ciężką sytuację na odcinku rolnictwa zo-

brazował w kilkugodzinnych wywodach refe-
rent budżetu poseł Kamiński, który wszech-
stronnie zanalizował budżet i omówił działal-
ność ministerstwa na poszczególnych odcin-
kach, wysuwając ze swej strony szereg postu-
latów. […]

Przechodząc następnie do lasów państwo-
wych, referent zaznaczył, że wpłata do skarbu 
państwa od lasów wynieść ma 24 miljony. Ze 
względu jednak na pomyślną sytuację gospo-
darczą lasów, referent wnosi za zgodą rządu 
o  podwyższenie tej wpłaty o 3 milj. złotych,  
z czego 2 milj. przeznaczonych zostanie na 
Min. W. R. i O. P., na poczet kwoty 7.800.00 zł., 
o jakie budżet tego resortu w myśl zapowiedzi 
min. Świętosławskiego ma być podwyższony. 
Zysk lasów za rok ubiegły wykazuje przeszło 
34 miljonów zł.

¿ 3 lutego 1936 r., poniedziałek
Atak na lasy państwowe w Sejmowej 
komisji budżetowej

[druga strona gazety]
We wczorajszym numerze naszego pisma 

podaliśmy treść przemówienia ministra Po-
niatowskiego wygłoszonego na posiedzeniu 
komisji budżetowej w Sejmie. Po przemó-
wieniu p. ministra Poniatowskiego do późnej 
nocy przeciągnęła się debata nad budżetem 
rolnictwa. Zabierało w niej głos kilkunastu 
posłów, poruszając najżywotniejsze bolączki 
sfer rolniczych i ziemiańskich. Pod obstrzałem 
ostrej krytyki znalazła się przedewszystkiem 
gospodarka leśna. 

Byli posłowie, którzy dodatnio ją ocenia-
li, np. pos. Dębicki; byli jednak i tacy, którzy 
występowali z szeregiem faktów i cyfr, bardzo 
krytycznie naświetlających ten tak ważny dział 
naszego gospodarstwa państwowego i prywat-
nego, np. pos. Hutten-Czapski.

Poseł ten zgłosił nawet wniosek, aby odmó-
wić rozpatrzenia planu finansowo gospodar-
czego Lasów Państwowych i  wezwać rząd do 
przedłożenia innego planu. W przeciwieństwie 
do tego wodził znów pos. Dębicki, że „gospo-
darka w lasach państwowych jest dobra z punk-
tu widzenia państwowego”, natomiast wiele 
leśnictw prywatnych prowadzi gospodarkę ra-
bunkową i niszczycielską.

Z innych zagadnień, poruszonych przez po-
słów, podkreślić można wysuniętą przez p. Sta-
lina sprawę zwiększenia produkcji wełny.

Sprowadzamy 95 proc. wełny, a tylko 
5 proc. mamy własnej, jakkolwiek nasze wa-
runki naturalne bardzo sprzyjają hodowli 
owiec. Oczywiście musi to być związane z pro-
dukcją bryndzy lub sera.

Potanienia wyrobów kartelowych poruszył 
pos. Długosz.

– Dużo się mówi o walce z kartelami, ale 
faktycznie wieś mało na tem zyskała. Wszyst-
kie drobiazgi, gdzie ceny obniżyły się o 2 lub  
4 grosze zagadnienia nie rozwiążą.

Pos. gen. Żeligowski żali się na fałszywą 
politykę eksportową.

– Wywozimy zboże i mięso, czyli to czego 
nie mamy w nadmiarze, co sami moglibyśmy 
skonsumować, a przywozimy wełnę, baweł-
nę, jutę, to co doskonale możemy zastąpić  
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własnemi produktami. Ziemia na kresach bar-
dzo się nadaje pod uprawę lnu. Tymczasem 
poza wojskiem, nie ma dlatego porozumienia.

W trakcie dyskusji zabrał ponownie głos 
min. Poniatowski i wyjaśnił szereg spraw, po-
ruszonych przez posłów.

W sprawie gospodarki leśnej minister wy-
powiedział się przeciw wnioskowi pos. Hut-
ten-Czapskiego, następnie zaś oświadczył:

– Załamanie się konjuktury i spadek cen 
drewna był tak dla gospodarstwa leśnego 
katastrofalny, że np. w Krzemieńcu dochód  
z lasu spadł z 2 miljonów na około 300 tysięcy, 
a więc do 1/6.

Obecnie Lasy państwowe wyszły już z tego 
okresu i w niedługim już czasie będzie można 
zaobserwować ustabilizowanie się dochodo-
wości i wpłaty do skarbu państwa na stałym 
wyższym poziomie.

Lasy państwowe po osiągnięciu dochodo-
wości i wpłat do skarbu państwa, będą mogły 
obecnie spełniać i swe, że tak powiem oby-
watelskie obowiązki. Dotychczas wysiłek nie-
zbędny dla zwiększenia dochodowości nie po-
zwala koncentrować się na innych zagadnie-
niach takich jak np. udostępnienie ludności 
miejscowej zakupu drewna, dalsze prace nad 
poprawą warunków bytu robotników i t. p.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący 
pos. Byrka wniosku pos. Huttena-Czapskiego 
o nieprzyjęcie planu finansowo – gospodar-
czego Lasów Państw. nie poddał pod głosowa-
nie ze względów formalnych. Wnioskodawca 
zapowiedział, że od decyzji przewodniczącego 
odwoła się do komisji regulaminowej.

Wniosek referenta pos. Kamińskiego o zwię- 
kszenie wpłaty Lasów Państw. do skarbu pań-
stwa o 3 milj. zł., w głosowaniu upadł. Na 13-tu 
obecnych członków komisji czterech głosowało 
za wnioskiem referenta, jeden przeciw, a ośmiu 
wstrzymało się od głosowania.

¿ 5 lutego 1936 r., środa 
Gospodarka lasów państwowych 
pod ciężkiem oskarżeniem
Sensacyjny raport na komisji 
budżetowej Sejmu

Na wstępie wczorajszych obrad komi-
sji budżetowej Sejmu przewodniczący poseł 
Byrka zakomunikował o otrzymaniu listu 

od ministra rolnictwa p. Poniatowskiego, do 
którego to listu dołączony został odpis pisma  
p. ministra Poniatowskiego do marszałka Sej-
mu oraz odpis raportu, złożonego przez refe-
renta prasowego lasów państwowych p. Kar-
czewskiego do naczelnego dyrektora lasów 
państwowych.

List p. min. Poniatowskiego do prezesa ko-
misji i do marszałka Sejmu oraz odpis raportu 
p. Karczewskiego zostały na komisji odczyta-
ne. Z treści raportu wynika, że dnia 1 lutego 
po zakończeniu obrad komisji nad budżetem 
ministerstwa rolnictwa, kiedy były również 
debatowane i sprawy lasów państwowych.  
P. Karczewski był świadkiem rozmowy po-
słów Kamińskiego (rolnika z Oszmiany), 
który referował budżet ministerstwa rol-
nictwa z posłem Kozickim (przemysłow-
cem z  Drohobycza). W czasie tej rozmowy 
poseł Kozicki twierdził, że w lasach pań-
stwowych dzieją się świństwa i złodziejstwa  
i że nie wolno o tem mówić i że wszyscy wie-
my, dlaczego nie wolno mówić.

W związku z tem p. minister Poniatowski 
w liście do marszałka Sejmu prosi o skłonie-
nie posła Kozickiego, do ujawnienia, na jakich 
faktach opiera twierdzenie, że dzieją się świń-
stwa i  złodziejstwa w lasach państwowych 
i  z  jakich powodów, mniema, że nie wolno  
o tym mówić. Min. Poniatowski podkreśla 
poza tem, że przywiązuje wielką wagę do 
tego, aby w Sejmie ustalały się dobre obyczaje 
jawnej i odpowiedniej krytyki pracy Rządu, 
nie zaś partykularz kuluarowych inwektyw.  
W szczególności zaś w  powierzonej p. mi-
nistrowi pieczy nad lasami państwowemi 
p.  minister pragnie dać wyraz najbardziej 
zdecydowanej postawie, iż wobec Sejmu nie 
ma ministerstwo rolnictwa żadnych tajem-
nic.

Po odczytaniu powyższych listów oraz ra-
portu, zabrał głos poseł Kamiński i  oświad-
czył, że po zakończeniu dyskusji nad budże-
tem rolnictwa poseł Koziecki w  dość dużem 
gronie osób powiedział:

– Mamy do was pretensje, żeście zanadto 
chwalili lasy państwowe, chociaż wiemy wszy-
scy, że dzieją się tam nadużycia. Mówca we-
zwał posła Kozickiego do ujawnienia cytowa-
nych w przytoczonej rozmowie nadużyć. 
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W odpowiedzi posłowi Kamińskiemu, za-
brał głos poseł Kozicki.

Mówca jest zdania, iż nie jest w ogóle zna-
ne w życiu parlamentarnem, ażeby jeden kole-
ga o drugim donosił p. ministrowi.

Poseł Kozicki przyznaje, że użył słowa 
„świństwa”, uważa jednak, że kto przeczytał 
uwagi NIK, ten musi stwierdzić, że całe 35 stron- 
nic poświęcone w tych uwagach lasom jest 
jednem ciężkiem oskarżeniem i radzi posłowi 
Kamińskiemu, aby przeczytał te uwagi.

Ponieważ poseł Kamiński ponownie pro-
sił o głos, przewodniczący poseł Byrka głosu 
mu nie udzielił i oświadczył, że do dyskusji 
na ten temat nie dopuści.

Następnie komisja odbyła głosowanie 
nad budżetem monopoli państwowych.

(Dalszy ciąg na s. 2-ej)

¿ 20 lutego 1936 r., czwartek 
Minister rolnictwa broni przed Sejmem 
gospodarki w lasach państwowych

[druga strona gazety]
Wielkie wrażenie w opinji publicznej wy-

warła podczas obrad sejmowej komisji budże-
towej polemika o gospodarkę w  lasach pań-
stwowych.

Z krytyką tej gospodarki wystąpił wówczas 
pos. Hutten-Czapski, a wielkiego rozgłosu na-
brała sprawa, gdy min. rolnictwa p. Poniatow-
ski przedłożył marszałkowi Carowi raport jed-
nego z urzędników ministerstwa, zawierający 
opis rozmowy 2  posłów: referenta budżetu 
rolnictwa pos. Kamińskiego i posła Kozickie-
go, w bardzo ostrych słowach krytykującego 
gospodarkę dyrekcji Lasów Państwowych.

Wczoraj, na plenum Sejmu, przy sposob-
ności dyskusji nad rolnictwem, sprawa ta zna-
lazła oddźwięk w szeregu przemówień. Zajął 
wobec tej sprawy referent budżetu rolnictwa 
pos. Kamiński, który jej część swego przemó-
wienia poświęcił.

Oświadczył on mianowicie:
– Nie mam zamiaru nikogo dotykać oso-

biście, ale atmosfera, w której żyjemy, kiedy 
życie publiczne jest pełne jakiś anonimowych 
oskarżeń, jakichś poufnie z ust do ust komu-
nikowanych plotek – wymaga, abyśmy jako 
parlament, powołany z mocy Konstytucji do 
sprawowania kontroli nad działalnością rządu 

i jego organów i odpowiedzialni przed naro-
dem za sumienne wykonanie swoich funkcyj 
– wyjaśnili sprawę do końca.

Zepchnięcie całego zagadnienia na sprawy 
uboczne, lub utopienie go w sprawach for-
malnych, byłoby mojem zdaniem niewłaściwe 
i szkodliwe.

W tak wielkiej gałęzi państwowej pracy 
gospodarczej, jaką są Lasy państwowe, mogą 
mieć miejsca i niewłaściwe, czy błędne zarzą-
dzenia, lub trafiać się niedostatecznie kwali-
fikowane, czy wręcz szkodliwe jednostki. Jest 
to zjawisko codzienne w życiu publicznem 
wszystkich społeczeństw.

Sądzę, że nad lasami państwowemi, jako 
całością, nie może ciążyć zarzut, że są tam 
nadużycia, „o których nie można mówić”.

Są czy niema?
Na to pytanie: „Są czy niema nadużyć 

w Lasach Państwowych”? udzielił odpowiedzi 
min. Poniatowski, który część wielką swego 
expose o stanie kwestii rolnej poświęcił zarzu-
tom, stawianym gospodarce leśnej w państwie.

Po dokładnem omówieniu poszcze-
gólnych faktów, które Najw. Izba Kontroli  
w swem sprawozdaniu podkreśla, min. Po-
niatowski oświadczył:

– Istnieje jakaś minimalna moralność 
publiczna. Wolno jest mówić o  generalizacji 
zarzutów w stosunku do instytucji wówczas, 
gdy się stwierdzi, że w  tej instytucji jest nie-
chęć reagowania na oskarżenia, ale nie wol-
no nikomu dlatego, że się zdarzyć mogą – bo 
się zdarzyć mogą – poszczególne nadużycia  
w tym wypadku rzeczy tak generalizować.

Ale poza faktem lekkomyślności zarzutu 
złodziejstwa i nadużycia jest jeszcze coś wię-
cej, jest jeszcze twierdzenie, że jakiś nimb ta-
jemniczości to wszystko otacza.

Z całą bezwzględnością powtarzam, że mi-
nisterstwo rolnictwa nie ma tajemnic, wszyst-
ko stoi otworem. Ja ze swej strony uczynię 
wszystko, żeby przeciwstawić się tej atmos-
ferze, która dla życia publicznego jest fatal-
na, fatalna dla całości życia naszego państwa: 
utwierdzanie w mniemaniu, że istnieją jakieś 
nietykalne, tajemnicze ochrony.

Wydaje mi się, że wolno zwrócić na to 
uwagę, jak dalece dla życia publicznego jest to 
groźne.
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I dlatego w odniesieniu do tej sprawy uwa-
żam, że mam prawo powiedzieć, że zarzuty te 
nie są w żadnym stopniu usprawiedliwione.

Za moralność administracji w sensie go-
towości nacisku, gotowości reakcji, gotowo-
ści wysuwania konsekwencji wobec każdego 
słusznego oskarżenia, chcę w pełni na siebie 
brać odpowiedzialność, tak samo dobrze za 
charakter tej gospodarki, za jej działalność 
handlową, za jej działalność inwestycyjną, za 
jej działalność zmierzającą do podniesienia 
całości gospodarstwa leśnego. Tylko w ten 
sposób i tylko w tej całości odnajdę właściwy 
mój stosunek do budżetu.

¿ 19 grudnia 1936 r., sobota 
Wzmocnienie kontroli sejmowej 
nad gospodarką w lasach państwowych
Ciekawa dyskusja w komisji budżetowej

[druga strona gazety]
Komisja budżetowa sejmu przed przystą-

pieniem do obrad budżetowych wysłuchała 
wczoraj rano w obecności p. ministra Ponia-
towskiego projektu noweli do dekretu o lasach 
państwowych zgłoszonego przez pos. Dudziń-
skiego 3 poprawki pos. Dudzińskiego.

– Złożony przeze mnie projekt noweli – 
rozpoczął referent pos. Dudziński – jest, jak 
twierdzą, jedynie atakiem na p. min. Ponia-
towskiego. Nic bardziej fałszywego od tego 
twierdzenia. Sądzę, że tego rodzaju stawia-
nie sprawy jest pozostałością po dawnych 
Sejmach. Dziś jednak warunki się zmieniły 
wraz z uchwaleniem nowej Konstytucji. Dziś 
naszym obowiązkiem jest rzeczowe, krytycz-
ne ustosunkowanie się do poczynań Rządu.

Dekret p. Prezydenta o lasach państwo-
wych wydany został na podstawie pełno-
mocnictw, a pełnomocnictwa miały być 
wyzyskane jedynie w nadzwyczajnych oko-
licznościach. W stosunku do lasów państwo-
wych tej konieczności – zdaniem referenta 
– nie było.

Następnie sprawozdawca omawia swoje 
poprawki. Pierwszą jest przepis ustalający, 
że plany finansowe lasów państwowych mają 
być zatwierdzane przez Izby Ustawodawcze. 
Uwagi Najwyższej Izby Kontroli stwierdzają 
– mówi pos. Dudziński – że gospodarka w la-
sach nie jest idealna, to też kontrola Izb Usta-

wodawczych nie jest bynajmniej w  danym 
wypadku zbyteczna.

Poza tym wnioskodawca powołuje się na 
rezolucję uchwaloną przez Sejm na poprzed-
niej sesji, która domagała się w  stosunku do 
lasów państwowych ściślejszych metod budże-
towych.

Poprawka druga dotyczy dołączania do 
budżetu państwowego bilansów i  rachunków 
lasów państwowych.

Trzecia wreszcie poprawka dotyczy art. 26 
dekretu, który daje prawo ministrowi skarbu 
zaciągania pożyczek na potrzeby gospodar-
stwa leśnego bez zezwolenia Izb Ustawodaw-
czych do wysokości ogólnej sumy rozchodów, 
czyli do kilkudziesięciu miljonów zł. rocznie.

Referent twierdzi, że artykuł ten pozosta-
je w sprzeczności z Konstytucją, która posta-
nawia, że zaciąganie pożyczki państwowej na 
kwotę ponad 100.000 zł może nastąpić tylko 
na mocy aktu ustawodawczego. Referent pro-
ponuje wobec tego takie brzmienie ustawy, aby 
państwowe gospodarstwo leśne mogło na swoje 
potrzeby zaciągać pożyczki krótkoterminowe 
nie przewyższające w sumie 10 proc ogólnego 
dochodu brutto, wykazanego w ostatnim rocz-
nym zamknięciu rachunkowym, co zaś do po-
życzek wyższych i długoterminowych to mogą 
one być zaciągane tylko na podstawie ustawy.

Po referencie głos zabrał minister rolnic-
twa p. Poniatowski.

W dłuższym przemówieniu p. minister 
przeciwstawił się imieniem rządu wszystkim 
poprawkom, proponowanym w  noweli posła 
Dudzińskiego.

P. minister udzielił wyczerpujących wy-
jaśnień na temat sporządzania planów finan-
sowych lasów państwowych, które są wzoro-
wane na tego rodzaju planach innych przed-
siębiorstw oraz omówił dokładnie bilanse  
i rachunki lasów.

Przemówienie p. wiceministra 
Grodyńskiego
Po p.  ministrze Poniatowskim głos za-

brał wiceminister skarbu p. Grodyński, któ-
ry przede wszystkim wyjaśnił, że w zakre-
sie budżetowania przedsiębiorstw ustalone 
zasady są stosowane od początku. Pewne 
przedsiębiorstwa uzyskały tzw. komercjali-
zację, to znaczy, że nie przedkładają Sejmowi 
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swoich planów finansowo-gospodarczych,  
a przedmiotem uchwały Izb jest tylko wpłata 
do skarbu, względnie dopłata ze skarbu. Pla-
ny finansowo-gospodarcze są zatwierdzane 
przez radę Ministrów. Gdyby wpłata zosta-
ła uchwalona przez Sejm w innej wysokości 
niż zaprojektowano, obowiązkiem Rady Mi-
nistrów jest dostosować plan do wysokości 
uchwalonej wpłaty.

Przeciw dekretowi w sprawie lasów 
państwowych
W dyskusji pierwszy głos zabiera pos. Hut-

ten-Czapski. Mówca polemizuje z wywodami  
p. min. Poniatowskiego i dowodzi m. in., że 
lasów państwowych oraz kwestji ich budże-
towania nie można porównywać z  innymi 
przedsiębiorstwami państwowymi, jak pol-
skie koleje, czy poczta. Zachodzi bowiem 
między nimi ta różnica, że dochód w lasach 
zależy przede wszystkim od masy uzyskiwa-
nego drewna, wówczas, gdy na poczcie, czy 
na kolei dochód polega przede wszystkim na 
obrotach mniej lub więcej od tych przedsię-
biorstw nie zależnych.

Mówca przeciwstawia się poza tym prze-
pisom dekretu, dotyczącym zaciągania poży-
czek przez Lasy, twierdząc, że ta sprawa należy 
do zasadniczych konstytucyjnych uprawnień.

Zaznaczywszy dalej, że w dekrecie nie 
uwzględniona została zeszłoroczna rezolu-
cja Sejmu, mówca twierdzi, że dekret naru-
sza uprawnienia Izb i utrudnia kontrolę nad 
lasami. Pos. Hutten-Czapski wypowiada się 
za nowelą pos. Dudzińskiego. Pan minister 
– oświadcza w  końcu mówca – powiedział 
nam, że w  imieniu rządu jest przeciwny no-
weli. Słyszałem p. premiera przemawiającego 
w Senacie, który powiedział, że wcale nie za-
mierza wchodzić w dyskusje, czy dekret ten 
jest najszczęśliwszy. Mówca sądzi, że dekret 
jest bardzo nieszczęśliwy.

Dekret ogranicza prawa Sejmu
Pos. Śląski (rolnik z Torunia) jest zdania, 

że dekret pozbawia Izby Ustawodawcze moż-
liwości przeprowadzenia zmian w  planie fi-
nansowo – gospodarczym, ustalonym przez 
Radę Ministrów. Pozostaje jedynie prawo kry-
tyki, a krytyki nie zawsze starczy. Te powody  
i poglądy sprawiają, że mówca będzie głoso-
wał za nowelizacją dekretu.

Pos. Kozłowski (rolnik z Zawiercia) za-
znaczając, że dekret stwarza możliwość dys-
ponowania gospodarką lasów przez ministra 
skarbu, wyraża obawę niebezpieczeństwa na-
cisku ze strony skarbu na Lasy dla uzyskania  
w szybszym czasie dochodów, które mogą 
mieć charakter pozabudżetowy.

Zastrzeżenia
Poseł Kamiński, rolnik z Oszmiany wy-

powiedział szereg zastrzeżeń przeciw noweli 
pos. Dudzińskiego, a w szczególności przeciw 
uchwalaniu przez Izby ustawodawcze planu fi-
nansowo-gospodarczego lasów.

Pos. Sikorski, dyrektor Zw. towarzystw ku-
pieckich w Poznaniu, podkreśla konieczność 
roztoczenia nad lasami państwowymi więk-
szej opieki.

Pos. Osiński, przemysłowiec z Radomia, 
uważa za konieczne znowelizowanie dekretu 
o lasach.

N. I. K. o gospodarce lasów
Po przemówieniu pos. Walewskiego dzien-

nikarza z Wadowic, przemawiał poseł Pachol-
czyk, działacz samorządowy z Łowicza, stwier-
dzając iż natchnienie do swego przemówienia 
znalazł w  sprawozdaniu N. I. K. i apeluje do 
ministra rolnictwa, aby wyciągnął konsekwen-
cje w stosunku do tych działów lasów, o któ-
rych mówi Najwyższa Izba Kontroli. W kon-
kluzji mówca wnosi o powołanie podkomisji, 
złożonej z 5 osób, któraby w porozumieniu  
z rządem i  referentem noweli przygotowała 
materiał do decyzji.

Następnie przemawiali: poseł Hołyński 
i wicemarszałek Miedziński oraz referent po-
seł Dudziński, który wypowiedział się prze-
ciwko wnioskowi posła Pacholczyka.

Poseł Wagner, inwalida ze Lwowa zgłosił 
wniosek formalny, aby całą sprawę odroczyć 
do czasu, kiedy wpłynie do Sejmu ustawa  
o prawie budżetowym.

Do podkomisji
Po przemówieniu min. Poniatowskiego, któ-

ry poruszył sprawę wniosku posła Hołyńskiego 
przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 
wniosek posła Wagnera odrzucono 12 głosami 
przeciwko 10 przyjęto natomiast 13 głosami 
przeciw 11 wniosek posła Pacholczyka o wybór 
podkomisji, która zajmie się zbadaniem celowo-
ści zgłoszonej przez posła Dudzińskiego noweli. 
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Do podkomisji tej weszli posłowie: Dudziński, 
Kamiński, Jabłoński, Sioda i Frejman.

Po głosowaniu wywiązała się jeszcze krót-
ka dyskusja na temat, jaki termin postawić na-
leży pracom podkomisji. W wyniku tej dysku-
sji podkomisja ukończyć ma prace w terminie 
do dn. 30 stycznia 1937 r.

¿ 20 stycznia 1937 r., środa 
Dekret o lasach państwowych 
przedmiotem obrad podkomisji i Sejmu

[druga strona gazety]
Wczoraj odbyło się posiedzenie podkomi-

sji budżetowej Sejmu, powołanego do rozpa-
trzenia projektu noweli zgłoszonej przez posła 
Dudzińskiego do dekretu o lasach państwo-
wych. Na posiedzeniu obecny był min. Ponia-
towski i dyr. lasów p. Loret.

Po dyskusji zaproponowane zostały przez 
podkomisję zmiany do dekretu o lasach pań-
stwowych. Wysunięto więc wniosek domaga-
jący się dołączenia do preliminarza budżeto-
wego planu polityki wyrąbywania lasów.

Następna poprawka zmierza do ograni-
czenia możliwości zaciągania pożyczek przez 
Lasy państwowe. Wreszcie artykuł 23 dekretu 
zaproponowano uzupełnić postanowieniem, 
któreby wiązało treść tego artykułu z przepi-
sami konstytucji, w sensie ściślejszego ograni-
czenia uprawnień lasów państwowych w za-
kresie zbywania majątku nieruchomego lasów.

Dalszy ciąg obrad komisji dziś.

¿ 22 stycznia 1937 r., piątek 
5 poprawek podkomisji do dekretu o lasach

[druga strona gazety]
Onegdaj wieczorem podkomisja budżeto-

wa Sejmu powołana do rozpatrzenia noweli 
posła Dudzińskiego do dekretu o lasach pań-
stwowych zakończyła prace uchwaleniem sze-
regu zmian do poszczególnych postanowień 
dekretu leśnego.

Pierwsza z przyjętych poprawek postana-
wia, że lasy państwowe pokrywają wszelkie 
swoje wydatki z własnych dochodów i fundu-
szów i gospodarują zgodnie z planem użytko-
wania, ustalonym przez Izby ustawodawcze 
oraz opracowanym na podstawie tego planu 
rocznym planem finansowo-gospodarczym 
zatwierdzonym przez Radę ministrów.

Druga poprawka postanawia, że przeno-
szenie kredytów oraz zwiększanie ustalonych 
w planie dochodów nie może naruszać planu 
użytkowania ustalonego przez Izby ustawo-
dawcze.

Następna poprawka głosi, że do prelimina-
rza budżetowego państwa dołączone będą rok 
rocznie zatwierdzone przez Radę ministrów: 
plan finansowo gospodarczy lasów na rok 
bieżący bilans oraz rachunek zysków i strat 
wreszcie sprawozdanie rachunkowe za przed-
ostatni rok obrachunkowy.

Kolejna poprawka upoważnia ministra 
skarbu do zaciągania na potrzeby gospodarki 
leśnej pożyczki krótkoterminowych do wyso-
kości nie przekraczającej 100 proc. rozchodów 
eksploatacyjnych brutto.

Wreszcie w sprawie zbywania nierucho-
mości lasów państwowych ma być zastosowa-
ny tryb przewidziany dla zbywania nierucho-
mości państwowych w  ogóle, t. zn. sprzedaż 
obiektu wartości ponad 100.000 zł. musi być 
załatwiona w drodze ustawodawczej.

Poprawki te podkomisja przyjęła 4 głosami 
przeciw 1.

¿ 26 stycznia 1937 r., wtorek
Spór o gospodarkę leśną
Komisja budżetowa zmienia dekret o lasach

[druga strona gazety]
Dekret o gospodarce w lasach państwo-

wych, stanowiący od dłuższego czasu „kość 
niezgody” pomiędzy pewną częścią Sejmu  
a Rządem – zainaugurował bieżący tydzień 
prac parlamentarnych.

Sejmowa komisja budżetowa wysłucha-
ła wczoraj sprawozdania pos. Dudzińskiego 
o  wynikach prac specjalnej podkomisji po-
wołanej do przestudiowania projektu zmiany 
dekretu o lasach państwowych.

– Postawiłem w swoim czasie 2 tezy – mó-
wił sprawozdawca – 1) nie było konieczności 
państwowej przy wydawaniu dekretu leśnego, 
2) dekret naruszył uprawnienia Sejmu w dzie-
dzinie kontroli budżetowej i dysponowania 
majątkiem państwowym.

Podkomisja rozwiała 2 „zasłony dymne”, 
jakie się wytworzyły nad gospodarką lasów  
w dwóch dziedzinach: co do właściwości form 
gospodarki przyjętych przez lasy, a następnie 
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opinię, że projekt noweli to tylko atak „kon-
serwy” na min. Poniatowskiego.

Na podstawie badanych dokumentów 
oraz wyjaśnień Dyrekcji Lasów, podkomisja 
nabrała przekonania, iż kierunek gospodar-
ki obranej przez Dyrekcję jest słuszny, albo-
wiem wypływa on z zasady dobrej gospodar-
ki t. j. omijania pośrednictwa.

Na podstawie opinii N. I. K. można wy-
tknąć jedną winę Dyrekcji. Oto zamiast 
przyjść do Izb Ustawodawczych i powiedzieć, 
że za uprzemysłowienie lasów i przejęcie 
handlu drzewem we własne ręce w czasach 
najgorszej koniunktury zapłaciliśmy tyle  
a tyle milionów frycowego, Dyrekcja ukryła 
straty buchalteryjne.

Wnioski podkomisji
Cały plan finansowo-gospodarczy lasów 

dzieli się na 2 części: pierwsza to plan użytko-
wania, t.j. plan wyrębów corocznych, ustalany 
na 10-lecie, druga to plan ogólny gospodarki 
lasów.

Nie widząc żadnych trudności w  możli-
wości uchwalania planu użytkowania przez 
Izby, podkomisja zaproponowała wprowadze-
nie poprawki, mocą której ta część ogólnego 
planu finansowo-gospodarczego ma być każ-
dorocznie uchwalana przez parlament.

Drugą poprawką jest postanowienie doty-
czące przenoszenia kredytów oraz zwiększa-
nie ustalonych w planie finansowo-gospodar-
czym dochodów. Według tej poprawki zarów-
no przenoszenie kredytów oraz zwiększenie 
dochodów nie może naruszać planu użytko-
wania ustalonego przez Izbę.

Dalsza poprawka nakłada obowiązek do-
łączania każdego roku do planu finansowo-
-gospodarczego bilansu i  rachunku zysków  
i strat.

Stanowisko mniejszości
Pos. Kamiński, jeden z 5-ciu członków 

podkomisji, wypowiedział się przeciw wpro-
wadzanej poprawce, co do uchwalania przez 
Izby Ustawodawcze każdorocznego planu wy-
rębu lasów.

Sprzeciw rządu
Następnie głos zabrał p. minister Ponia-

towski przeciwstawiając się poprawce.
P. Minister, powołując się na Konstytucję 

stwierdza, że funkcja rządzenia nie należy do 

Sejmu. Wykonywanie zaś zarządu majątkiem 
jest – zdaniem p. ministra – funkcją rządze-
nia. Ochrona zaś majątku i jego nienaruszal-
ność może być skutecznie dokonywana przez 
kontrolowanie rezultatów zarządu.

Niepodobna wymagać, aby suma corocz-
nego użytkowania była ściśle z góry okre-
ślona. Mając natomiast przed sobą sprawoz-
danie, które mówi o efekcie gospodarczym 
roku poprzedniego, Sejm ma zawsze możność 
wkroczenia i  zahamowania gospodarki, któ-
raby była naruszeniem majątku.

W końcu p. minister w imieniu rządu 
uważa za możliwe przyjęcie poprawki mniej-
szości, domagającej się dołączenia do pla-
nu finansowo-gospodarczego zamierzone-
go przez min. rolnictwa planu użytkowania  
w następnym roku obrachunkowym.

Dyskusja
W dyskusji przemawiało kilku posłów.

Trzeba być w zgodzie z Konstytucją
Wicemarsz. B. Miedziński 
przeciw poprawkom podkomisji
Właściwe światło na całe zagadnienie rzu-

ca przemówienie wicemarszałka B. Miedziń-
skiego.

Sprawa ma swoją bardzo ciekawą historię. 
Zaczęło się od czegoś innego, a doszło do cze-
goś zupełnie innego.

Zaczęło się od żądania, aby uzgodnio-
no terminy gospodarki lasów państwowych 
i  ogólno-państwowej. Ale po wyjaśnieniach 
Dyrekcji lasów państwowych ten atak został 
porzucony.

Natomiast po drodze zaczęto szukać cze-
goś innego. Dodajmy, że właściwą podstawą 
dekretu o gospodarce lasów państwowych po-
winien być art. 56 Konstytucji, a nie art. 55. 
Nie wiem dlaczego Rząd nie wyzyskuje nowej 
Konstytucji. Według wszystkich znawców 
Lasy państwowe należy traktować jako jedną 
z gałęzi administracji państwowej, a  art. 56 
postanawia, że dekrety, dotyczące organizacji 
administracji rządowej mogą być wydawane  
i zmieniane w każdym czasie i tylko przez de-
krety Prezydenta. Gdyby zatem Rząd korzy-
stał przy wydaniu tego dekretu z art. 56 Kon-
stytucji, nie byłoby zarzutu, że Rząd właśnie 
na podstawie pełnomocnictw Sejmu wydał 
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dekret, nie zgodny z intencjami tegoż Sejmu, 
wypowiedzianymi w rezolucji.

Dlaczego jednak niektóre rzeczy ujmuje-
my w formę nie ustawy, lecz rezolucji? Wła-
śnie dlatego, że rezolucja nie obowiązuje Rzą-
du. Rząd w pewnych sprawach nie może przy-
jąć zobowiązania, z drugiej zaś strony może 
zależeć Sejmowi na tym, aby swój postulat 
wyraził w formie nie obowiązującej. Rząd 
taką rezolucję przyjmuje właśnie dlatego, że 
nie bierze na siebie odpowiedzialności, że ją 
wykona. Postawienie sprawy w ten sposób, 
że jest naruszeniem Konstytucji niewykona-
nie rezolucji, wydaje mi się rzeczą dziwaczną 
i  jest wprost błędnym pojęciem norm pracy 
legislacyjnej.

Elaborat większości podkomisji wydaje 
mi się nie do przyjęcia. Niezależnie od stano-
wiska Rządu. Ja, jako poseł widzę w tym tak 
elementarną niezgodność z  Konstytucją, że 
chociażby rząd zgodził się na przyjęcie tego 
wniosku, uważałbym za swój obowiązek oby-
watelski sprzeciwiać się.

Przez szereg lat pracowaliśmy nad wytwo-
rzeniem nowego ustroju naszego Państwa  
i widzieliśmy dobrze, jakie są poglądy czło-
wieka, który kierował naszą myślą państwo-
wą, Marszałka Piłsudskiego, znaliśmy wy-
wiad o tych nadkonduktorach, nadinżynierach  
i nadleśniczych.

Były to jednak formalnie rzeczy nie obo-
wiązujące. Ale od chwili uchwalenia Konsty-
tucji i jej art. 31 punkt 3, mówiącego, że funk-
cja rządzenia nie należy do Sejmu, to już nie 
jest postulat, to nie rezolucja – to bezwzględ-
ny obowiązek.

Nie ulega wątpliwości, że jeżeli będziemy 
tutaj ustalali drogą ustawy rozmiary roczne-
go wyrębu w lasach państwowych, to wkra-
czamy daleko w rządzenie. W  takim razie 
dlaczego nie mielibyśmy układać tutaj co 
rocznie rozkładu jazdy kolei państwowych, 
można też powiedzieć, że to nam ułatwi kon-
trolę, albo naszym zdaniem zapobiegnie ka-
tastrofom?

A więc zaczęliśmy od niezwykłej drażli-
wości, co do Konstytucji, uważając za jej na-
ruszenie nie zastosowanie się Rządu do rezo-
lucji, a sami wkraczamy w bezpośredni kon-
flikt z jednym z podstawowych postanowień 

tej Konstytucji. Nie mówiąc już o tym, że takie 
„ustalanie użytkowania drzewostanów” przez 
Izby ustawodawcze jest absolutnie fikcją, już 
choćby ze względu na czas, jakiego takie ob-
rady musiałyby wymagać.

Poprawki większości podkomisji, szcze-
gólnie ust. 1 i 2 art. 20, gdzie użyty jest zwrot 
o planie użytkowania lasów ustalanym przez 
Izby ustawodawcze, uważam za rzecz, która 
jest absolutnie nie do przyjęcia. Uważam, że 
podstawą naszej decyzji może być tylko wnio-
sek mniejszości, a nie większości. Przy tym 
jednak wniosek posła Kamińskiego wydaje 
mi się niedostateczny.

Chodzi mi o pierwszą część poprawki  
p. Kamińskiego w art. 20 ust. 5. Powiedziano 
tam, że dodaje się jako zdanie drugie: „Ponad-
to dołączony będzie zamierzony przez Mini-
stra Rolnictwa i Reform Rolnych plan użytko-
wania drzewostanów w następnym roku ob-
rachunkowym”. Uważam to postanowienie za 
prawidłowe i dla nas wystarczające do funkcji 
kontroli, nawet do pewnego rodzaju kontroli 
wstępnej.

Ale uważam, że to jednak za mało. Chcie-
libyśmy widzieć, żeby ten plan przedstawio-
ny przez Rząd był wiążący. Z  drugiej strony 
wiemy doskonale, że w  takich rzeczach mu-
szą czasem następować pewne zmiany, które 
konieczność życiowa dyktuje. Otóż chcieliby-
śmy, żeby takie zmiany nie były następstwem 
czyjegoś widzimi-się. Dlatego proponuję do-
danie jeszcze jednego zdania: „Zmiana roz-
miarów użytkowania drzewostanu, w planie 
tym przewidzianych, wymagać będzie jej uza-
sadnienia w sprawozdaniu rachunkowym la-
sów państwowych”. Jeżeli więc życie podyktu-
je pewne zmiany, to nie może to być ani ukry-
wane ani pomijane, musi być przedstawione  
i uzasadnione. My i  N. I. K. musimy to wi-
dzieć i mieć możność zajęcia stanowiska, co 
do tego czy uzasadnienie jest wystarczające.

I jeszcze raz zabrał głos p. wicemarszałek 
B. Miedziński, aby sprostować mylne poglądy 
wypowiadane w dyskusji.

W danej sprawie istnieje tylko art. 55, po-
nieważ dekret na nim się opiera. Różnica zdań 
zachodzi nie między mną a  podkomisją, ale 
raczej miedzy mną a Rządem. Moim zdaniem 
bowiem należałoby tu zastosować art. 56.
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Powoływanie się na prawo budżetowe nie 
oznacza wcale cofania się ze stanowiska i od-
kładania rzeczy ad calendas graecas. Gotów 
jestem oświadczyć, że jeśli w ciągu obecnej 
lub przyszłej kadencji, Rząd nie wystąpi z pro-
jektem prawa budżetowego, to ja z nim wystą-
pię jako z projektem ustawy.

Dotychczas istniał stan rzeczy, że do bu-
dżetu państwowego, jeśli chodzi o  przedsię-
biorstwa państwowe, wchodzi nie ich plan 
finansowo-gospodarczy, ale tylko wpłata lub 
dopłata do nich ze Skarbu Państwa. Nie wi-
dzę konieczności wprowadzania tu innowacji. 
Plan finansowo-gospodarczy danego przed-
siębiorstwa państwowego jest nam tu potrzeb-
ny tylko do zorientowania się w  możliwości 
zmniejszenia lub podwyższenia wpłaty preli-
minowanej w budżecie danego przedsiębior-
stwa, bo to jest nasze prawo. Natomiast, jeśli 
chcemy to zmienić i ustalać nie tylko wpłaty 
i  dopłaty, lecz całokształt planu finansowo-
-gospodarczego, to musiałoby to być zasto-
sowane do wszystkich przedsiębiorstw pań-
stwowych. Jeżeli  powiemy, że na przyszłość 
będziemy ustalać plany finansowo-gospodar-
cze wszystkich przedsiębiorstw państwowych 
– to jest rzecz, o której można pomówić. Nie 
można tego stosować do wyłącznie jednego 
przedsiębiorstwa i twierdzić, że inaczej prawa 
Parlamentu zostaną zakwestionowane.

Głosowanie
W dyskusji głosy „za” i „przeciw” były 

podzielone. Dwukrotnie jeszcze głos zabrał  
p. minister Poniatowski.

W głosowaniu przyjęto najpierw 17 gło-
sami przeciw 7 poprawkę o uchwalaniu przez 
Sejm planu wyrębu lasów.

Następnie 16 głosami przeciw 7 przyjęto 
poprawkę głoszącą, ze przenoszenie kredytów 
oraz zwiększenie ustalonych w planie docho-
dów nie może naruszać planu wyrębu ustalo-
nego przez Izbę Ustawodawczą.

Dalej 18 głosami przeciw 5 przyjęto po-
prawkę o konieczności dołączenia do preli-
minarza budżetowego bilansów i rachunków 
zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy.

Wreszcie 17 głosami przeciw 6 przyjęto 
poprawkę podkomisji o zaciąganiu przez lasy 
pożyczek do wysokości zysków netto oraz 
tymi samymi głosami uchwalono popraw-

kę, że sprzedaż nieruchomości lasów, do-
konywana ma być w trybie przewidzianym 
dla zbywania nieruchomości państwowych  
w ogóle (tzn.  sprzedaż obiektów wartości 
ponad 100.000  zł. winna być zatwierdzana 
przez Sejm).

Całość noweli wraz z przyjętymi popraw-
kami uchwalono 17 głosami przeciw 7.

¿ 11 lutego 1937 r., czwartek 
Rzeczy, których czynić nie wolno
Nowela lasowa uchwalona

[druga strona gazety]
Drugą część wtorkowych obrad Sejmu 

wypełniło rozpatrywanie za głośnej niewąt-
pliwie do swej wagi istotnej noweli pos. Du-
dzińskiego do dekretu o lasach państwowych.

Sprawa ta jest od pewnego czasu przed-
miotem nieporozumienia między rządem 
a Sejmem. Niektóre koła sejmowe stanęły na 
stanowisku jakoby dekret o  lasach państwo-
wych naruszał uprawnienia sejmu w dziedzi-
nie kontroli rządu. Przedłożona Sejmowi no-
wela pos. Dudzińskiego zmierzała do tego, aby 
plan finansowo-gospodarczy lasów państwo-
wych ustalany był przez Radę ministrów, nato-
miast tak zwany plan użytkowania określający 
wyręby w lasach, uchwalany w drodze ustawy.

P. minister rolnictwa, Poniatowski, wy-
kazywał przekonywująco, że ustalanie planu 
użytkowania jest typową funkcją administra-
cji, a więc że Sejm, biorąc to na siebie naru-
szałby konstytucję, nie mówiąc już o tym, że 
okazałoby się to w praktyce niemożliwe.

Wszystkie te argumenty powtórzone były 
wczoraj z obu stron, t. j. zarówno przez pos. 
Dudzińskiego i jego adherentów, jak  i  przez 
stronę przeciwną z p.p. Kamińskim i Wagne-
rem na czele.

Z kolei zabrał głos min. Poniatowski, który 
wykazywał niemożność ustalania przez Sejm 
planu wyrębu.

Odprawa
Min. Poniatowski dał również odprawę 

pos. Dudzińskiemu, który w przemówieniu 
swym powoływał się na wysoki autorytet 
zmarłego Marszałka.

Minister oświadczył:
Sądzę, że to było niesłuszne (głosy: 

racja) i  tego czynić nie będę, jakkolwiek 
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wydaje się rzeczą niewątpliwą i panowie 
to rozumieją doskonale, że łatwo by było 
zaczerpnąć ze skarbnicy twierdzeń zmar-
łego Marszałka wiele uwag krytycznych  
o stosunku Sejmów do tego, czego czynić 
nie powinny. Sądzę, że powoływanie się na 
ten autorytet w tym wypadku jest rzeczą 
zbędną (Głosy: Bardzo słusznie) i powoły-
wania się tego w naszej codziennej rzeczy-
wistości czynić nie należy.

Incydent
Przed głosowaniem zabrał jeszcze głos 

ref. pos. Dudziński. Podczas tego przemówie-
nia doszło do incydentu.

Pos. Dudziński, któremu pos. Wagner 
zarzucił, że w argumentacji swej nadużywa 
imienia Marszałka Piłsudskiego, usiłował ten 
zarzut odeprzeć mówiąc:

– Być może niektórzy z panów nie potrze-
bują powoływać się na ten wielki autorytet. 
Dla nas jednak, szarych żołnierzy Marszałka 
ten autorytet będzie długo jeszcze wyrocznią, 
zwłaszcza kiedy…

W tym miejscu p. premjer gen. Składkow-
ski zawołał:

– Dla kogo nie jest wyrocznią? Kto to 
mówi? Z kim pan dyskutuje?

Głos na sali: (pod adresem pos. Dudzińskie-
go): protestuję, to perfidne stawianie sprawy!

Marszałek Car: – panie premierze pozwo-
li pan, że ja załatwię tę kwestję. Proszę panów 
o spokój!

Tymczasem pos. Dudziński mówił dalej.

¿ 14 lutego 1937 r., niedziela 
Nowela o lasach przyjęta 
w komisji senackiej

[druga strona gazety]
W piątek około północy senacka komisja 

rolna uchwaliła projekt noweli do dekretu  
o lasach państwowych w brzmieniu przyję-
tym przez Sejm z poprawką, według której 
będzie można zaciągać pożyczki dla lasów do 
wysokości 20 procent rozchodu, nie zaś jak 
uchwalił Sejm, do 10 procent.

¿ 18 lutego 1937 r., czwartek 
Lasy państwowe 
przedmiotem obrad Senatu

[druga strona gazety]

Wczoraj od rana obradował Senat. Na po-
czątku posiedzenia złożył ślubowanie nowy 
senator Konstanty Dzieduszycki z woj. lwow-
skiego, obejmujący mandat po ś. p. gen. Po-
powiczu.

Izba uchwaliła wniosek sen. Bobrowskie-
go o  powołaniu komitetu techniki ustawo-
dawczej, którego zadaniem będzie śledzenie 
za czystością języka uchwalanych ustaw oraz 
wypowiadanie o nich opinii z punktu widze-
nia prawniczego.

Następnie przystąpiono do sprawy noweli 
do dekretu o lasach państwowych. Po refera-
cie głos zabrał sen. Małski, wypowiadając się 
kategorycznie przeciw wprowadzonym do de-
kretu leśnego poprawkom.

Następnie głos zabrał p. min. Poniatowski, 
uzasadniając w krótkim przemówieniu swoje 
negatywne stanowisko wobec noweli, przy-
taczając znane już w tej materii argumenty  
z obrad sejmowych.

Wniosek o odroczenie 
uchwalenia noweli
Sen. Pawelec wniósł o odroczenie uchwa-

lenia noweli do czasu wydania prawa budże-
towego. Przeciw noweli wypowiedział się 
poza tym sen. Michałowicz.

Głosowanie
Senat odrzucił wniosek o głosowaniu 

imiennym nad poprawkami, a następnie od-
rzucono wszystkie poprawki mniejszości. 
Nad jedną z poprawek sen. Malskiego (po-
prawka mniejszości) p. marszałek zarządził 
zwykłe głosowanie przez powstanie z miejsc.

Ponieważ trudno było spojrzawszy na 
salę określić ściśle ilu senatorów powstało 
z miejsc, tzn. kto głosuje za poprawką, a kto 
przeciw, p.  marszałek polecił sekretarzom 
obliczyć głosy. W wyniku obliczenia okazało 
się, że za poprawką głosowało 39 senatorów, 
przeciw 43, przy czym jeden z senatorów, 
jak zakomunikował p.  marszałek wstrzymał 
się od głosowania. To ostatnie oświadczenie  
p. marszałka wywołało protesty na Sali.

Sen. Bobrowski: – proszę o głos w sprawie 
głosowania.

Marszałek: – Jesteśmy w trakcie głosowa-
nia, głosu udzielić nie mogę.

Sen. Bobrowski: – Wnoszę o  stwierdze-
nie, kto wstrzymał się od głosowania.
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W tym momencie odezwały się nowe gło-
sy na sali.

Marszałek: – Proszę nie przeszkadzać, 
przerywam posiedzenie.

Oświadczenie p. marszałka
Po kilkunastu minutowej przerwie p. mar-

szałek wznowił obrady i złożył następujące 
oświadczenie:

– Ponieważ panowie senatorowie wyra-
żają wątpliwości nie znajdujące uzasadnienia  
w regulaminie, wyjaśniam, że głosowanie od-
bywa się przez powstanie z miejsc. Do przy-
jęcia poprawki wymagana jest zwykła więk-
szość głosów. O obliczaniu wstrzymujących 
się od głosowania regulamin nic nie mówi. 
Stojąc ściśle na stanowisku regulaminu, jeżeli 
ktoś chce powstrzymać się od głosowania, wi-
nien to oświadczyć z trybuny, a następnie nie 
być obecny na Sali.

Jeśli oświadczyłem, że jeden z senatorów 
wstrzymał się od głosowania i w ten sposób 
od liczby głosujących przeciw poprawce odli-
czyłem jeden głos, to w ten sposób poszedłem 
temu senatorowi na rękę.

W dalszym głosowaniu odrzucono inne 
poprawki mniejszości, po czym całość nowe-
li przyjęto w brzmieniu uchwalonym przez 
sejm.

Wybór członków Trybunału Stanu
Następnie Izba zatwierdziła propozycje 

p.  marszałka o powołaniu 6 kandydatów na 
członków Trybunału Stanu i tyluż zastępców 
członków w celu przedstawienia ich P. Prezy-
dentowi R.P.

[Kilkanaście linijek tekstu bez związku  
z LP – przyp. J.K.].

W dalszym ciągu obrad Izba przyjęła bez 
dyskusji ustawę o samoistnym podatku wy-
równawczym dla gmin wiejskich oraz ustawę 
o podwyższeniu emisji biletów skarbowych  
o 150 miljonów zł.

¿ 4 marca 1937 r., czwartek 
Sprawy leśne w komisji sejmowej

[druga strona gazety]
Sejmowa komisja rolna w obecności 

p.  min. Poniatowskiego obradowała wczoraj 
nad rządowym projektem noweli do rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzplitej o ochronie la-
sów prywatnych oraz nad projektem ustawy 

w tej samej sprawie, złożonym przez pos. Frej-
mana.

Projekt rządowy dąży do wypełnie-
nia luk w rozporządzeniu, które ujawniła 
praktyka. Nowelizacja jest konieczna rów-
nież dla lepszego dostosowania gospodarki 
w  lasach prywatnych do potrzeb bezpie-
czeństwa kraju. W wyniku debaty komisja 
uchwaliła powołać specjalną podkomisję dla 
szczegółowego rozpatrzenia obu powyższych 
projektów.

W skład podkomisji weszli posłowie: 
pos. Łubieński jako przewodniczący oraz jako 
członkowie pos. pos. Frejman, Szalewicz,  
Dąbrowski i Suchorzecki.

Prace podkomisji potrwają kilka dni.

¿ 28 lutego 1938 r., poniedziałek 
Walka o plan wyrębu lasów
Komisja senacka przyjęła 
jednomyślnie budżet

[druga strona gazety]
Senacka komisja budżetowa zakończyła 

w sobotę prace nad budżetem państwowym.
Obrady jej stały na wysokim poziomie. 

Komisja przyjęła jednogłośnie ustawę skarbo-
wą z dwiema drobnymi poprawkami, odrzu-
cając jednak zmianę Sejmu w planie wyrębu  
w lasach Państwowych na 1938–39 rok.

Sprawa ta wysunęła się na czoło w dys-
kusji. Sen. Kwaśniewski, bowiem wniósł  
o przywrócenie rządowego planu wyrębu.

Wniesiono też dwie drobne poprawki: sen 
Rudowskiego – o przyznanie pracownikom 
Biblioteki Polskiej w Paryżu praw urzędni-
ków etatowych i sen. Zarzyckiego – o skreśle-
niu wpisu do skarbu z kopalni węgla „Brzesz-
cze” sumy 100.000 zł.

Wyjaśnienia p. wicepremiera
Wicepremier inż. Kwiatkowski w  prze-

mówieniu swym przyznał, że materiały 
wyjaśniające rządowy plan wyrębu lasów, 
dostarczone były w tym roku zbyt późno 
komisjom budżetowym. Układanie budżetu 
wpłynęło bowiem w  tym roku na modyfi-
kację wielu planów, a m.  in. i planu Lasów 
Państwowych.

– Domagałem się znacznej podwyżki 
wpłaty lasów państwowych dla zrównowa-
żenia budżetu.
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Rozumiem, że Izbom szło o wgląd w po-
litykę eksploatacyjną Lasów. Rząd to respek-
tuje.

Prosimy, aby w tym roku przyjąć projekt 
rządowy. Gdy utrzymamy uchwałę Sejmu to 
w przyszłym roku będziemy mieli w budżecie 
20 milj. zł. dochodu mniej.

Następnie p. wicepremier omówił sprawę 
włączenia podatku specjalnego do ustawy 
skarbowej.

[Tu tekst dot. podatku – bez związku z te-
matem planu wyrębu – przyp. J.K.].

Za planem rządu
Po tym przemówieniu większość senato-

rów wypowiedziała się za utrzymaniem rzą-
dowego planu wyrębów.

Sen. Rdułtowski, jako sprawozdawca bu-
dżetu Ministerstwa Rolnictwa wypowiedział 
się za przyjęciem planu rządowego i wniósł 
rezolucję, wzywającą rząd, aby wysokość wy-
rębów w każdym roku nie przekraczała prze-
ciętnej wysokości wyrębów z ostatnich 5-ciu 
lat, z tolerancją 8 proc., a w razie konieczności 
odchyleń, aby rząd występował do Izb z umo-
tywowanym wnioskiem.

Oświadczenie min. Poniatowskiego
Minister rolnictwa p. J.  Poniatowski 

oświadczył, że przyjmuje tę rezolucję.
– Dotychczas stosujemy w lasach system 

urządzania powierzchniowego, powierzchnia 
rębna wynosi mniej więcej 1 proc., a zatem w 

całym gospodarstwie leśnym jesteśmy b. bli-
scy stuletniej kolei rębności.

Trzymamy się dla sosny wyłącznie 100-let-
niej kolei, gdy Lasy prywatne stosują 50-letnią.

Jak najgoręcej przyjmuję inicjatywę 
sen. Zarzyckiego, aby sprawdzenie gospodarki 
w lasach było wykonane przez specjalną komi-
sję. Tego rodzaju badania zawsze stoją przed 
panami otworem i ze strony administracji bę-
dzie czynione wszystko, aby je ułatwić.

Głosowanie
W głosowaniu po przyjęciu poprawki 

o przywrócenie planu rządowego wyrębów le-
śnych, uchwalono zaliczyć pracowników pa-
ryskiej Biblioteki Polskiej do urzędników eta-
towych i skreślono wpłatę z kopalni „Brzesz-
cze” do skarbu.

Poza rezolucją o wyrębach leśnych Komi-
sja przyjęła rezolucję: sen.  Jaroszewiczowej, 
wzywająca rząd do obniżenia cen cukru…

[Dalej do końca notatki 3 linijki tekstu 
niezwiązanego z LP – przyp. J.K.].

Juliusz Poniatowski, minister Rolnictwa i Reform 
Rolnych od 1934 r.
Źródło: Kalendarz Leśny, 1935 r. Ze zbiorów bi-
blioteki IBL. Sękocin Las
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¿ 31 stycznia 1925 r., sobota 
Z T-wa Myśliwskiego

Podczas polowania na zające w styczniu 
rb. Na terenie wsi Gajowniki–Barszczewo gm. 
Choroszcz, w ciągu jednego dnia znaleziono  
7 zajęcy powieszonych na pętlach z drutu te-
lefonicznego (wnyki). Jeden z myśliwych 
zabił zająca na tymże terenie z pętlą wżartą  
w szyję nad łbem: prawdopodobnie zając prze-
rwał drut, w czasie tegoż polowania wieśniak  
S. z  naganki złapał zająca żywego na wnyku. 
Dodać należy, że drut, z którego kłusownicy 
robią pętle jest telefoniczny.

Często czyta się w kronice o kradzieżach 
drutu telefonicznego, czy władzom powoła-
nym niniejsza notatka nie posłuży do ujęcia 
złodzieja drutu lub wnykarzy. 

 Jeden z myśliwych

¿ 24 lipca 1925 r., piątek 
Powołanie do życia „Białostockiego 
Towarzystwa Łowieckiego”

W dniu 11.VII. 1925 r. odbyło się Zebra-
nie Organizacyjne myśliwych, którzy na mocy 
Statutu, zatwierdzonego przez p.  Wojewodę 
Białostockiego za Nr. br. 800/3 z dnia 22.X. 
1924 r. powołało do życia „Białostockie To-
warzystwo Łowieckie” w Białymstoku, oraz 
został wybrany Zarząd z 5-ciu członków, do 
którego weszli: jako Prezes p. Nadleśniczy Dą-
browski Kazimierz, wice-prezes p. Precel Wła-

dysław, skarbnik p. Łapiński Wincenty, łowczy 
p. Kaliciński Ludwik, oraz gospodarz p. rtm. 
Młodecki Józef.

Zgłoszenia na członków nowo-powstałe-
go „Białostockiego Towarzystwa Łowieckie-
go” skierowywać pod adresem wice-prezesa 
Zarządu p. Precla Władysława ul. Wiatrako-
wa Nr. 4.

¿ 24 lipca 1925 r., piątek 
Likwidacja „Towarzystwa Myśliwskiego 
w Białymstoku”

W dniu 24 maja 1925 r., odbyło się Walne 
zebranie członków „Towarzystwa Myśliwskie-
go w Białymstoku”, na którym zapadła uchwa-
ła zlikwidowania takowego i celem przepro-
wadzenia likwidacji wybrano Komisję Likwi-
dacyjną, która likwidację przeprowadziła. 

¿ 15 sierpnia 1925 r., sobota 
Walka z kłusownictwem

Dowiadujemy się, że Nadleśnictwo Su-
praślskie energicznie wzięło się do walki  
z kłusownictwem i sam p. Nadleśniczy bacz-
nie śledzi zatrzymuje myśliwych i sprawdza 
dokumenty.

Pożądane by było, aby inne Nadleśnictwa 
poszły w ślady Nadleśnictwa Supraślskiego. 
W ostatnim czasie zabił nieznany osobnik 
kozła młodego, który padł koło zabudowań 
gajowego.

¿ 19 stycznia 1926 r., wtorek 
Polowanie w lasach państwowych 
na terenie powiatu Białostockiego

Donoszą nam, iż 16 b. m. przybyli wie-
czorowym pociągiem na stację Osowiec,  
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goście z Warszawy, między którymi byli 
obecni p p.: Rataj, marszałek Sejmu, Żeli-
gowski, minister wojny i Raczkiewicz, mini-
ster spraw wewnętrznych, aby wziąć udział 
w  polowaniu na zwierzynę w lasach pań-
stwowych na Dobarzu. Polowanie miało się 
odbyć 17 i 18 stycznia.

¿ 3 lutego 1926 r., środa 
Piknik myśliwski

Białostockie Towarzystwo Łowieckie 
urządza w dniu 13 lutego br. „Piknik My-
śliwski” w Sali Gimnazjum męskiego im. 
Króla Zyg. Augusta przy ul. Kościelnej.

Początek punktualnie o godz. 7-ej wie-
czorem. Stroje wizytowe. – Dwie orkiestry 
wojskowe. – Wstęp za okazaniem rozesła-
nych zaproszeń – Bilety wstępu po 3 zł. od 
osoby – przy wejściu. (25 proc. czystego zy-
sku na najbiedniejszych Białegostoku).

Łaskawy udział w komitecie organizacyj-
nym raczyły przyjąć:

J. W. Pp. Chluska, Dąbrowska, Dziekoń-
ska, Giedroyciowa, Głębocka, Kalicińska, 
Lubkiewiczowa. Ottowa, Preclowa, Pichle-
rowa, Rómmlowa, Rutkowska, Szymańska, 
Zabrocka.

¿ 20 kwietnia 1926 r., wtorek 
Polowanie na głuszce w Białowieży

W dniu wczorajszym odbyło się w Biało-
wieży polowanie reprezentacyjne na głusz-
ce, w którem wzięli udział pp.: min. rolnic-
twa, Kiernik, min. przem. i handlu, Osiecki,  
b. min. Janicki, ambasador angielski, poseł 
duński, Wojewoda Białostocki, inż. Rem-
bowski i inni wyżsi urzędnicy.

Polowanie uważać należy za udane, gdyż 
na strzelbę wypadło po 1-ym głuszcu.

¿ 29 stycznia 1927 r., sobota 
Polowanie na wilki

W dniu 23-go bm. urządzono w lasach 
nadleśnictwa białostockiego polowanie na 
wilki, w którem wzięli m.in. udział wicewo-
jewoda Skrzyński, prok. Wysocki, dr Ko-
zubowski, dr Fiedorowicz, mec. Olszyński 
i inni.

Upolowano 3 dziki, oraz kilkadziesiąt 
zajęcy.

¿ 9 lutego 1927 r., środa 
Polowanie na wilki 
w Puszczy Białowieskiej

[pierwsza strona gazety]
WARSZAWA, 8.2. 
W końcu lutego odbędzie się wielkie po-

lowanie reprezentacyjne na wilki w puszczy 
Białowieskiej.

W polowaniu weźmie udział p. Prezydent 
Rzeczypospolitej.

¿ 6 kwietnia 1927 r., środa 
Bogaci cudzoziemcy chcą polować w Polsce
Z Anglji, Szwecji i Belgji 
zgłaszają się myśliwi
Ministerstwo rolnictwa urządza 
dla dyplomatów wycieczkę do Białowieży

[druga strona gazety]
W przyszłym tygodniu urządza mini-

sterstwo rolnictwa wycieczkę krajoznawczą 
do Białowieży dla przedstawicieli dyplo-
macji, interesujących się szczególnie ło-
wiectwem. Wycieczka ta posiada znaczenie 
propagandowe, ponieważ coraz częściej 
cudzoziemskie sfery łowieckie interesują 
się Polską jako terenem turystycznym i ło-
wieckim.

W ostatnich czasach zwróciły się do 
min. rolnictwa w sprawach myśliwskich 
towarzystwa angielskie, szwedzkie i  belgij-
skie. Łowiectwo nowoczesne jest poważ-
nym czynnikiem bogactwa krajowego i przy 
racjonalnej gospodarce może dać państwu 
znaczne dochody.

¿ 28 stycznia 1928 r., sobota 
Wielkie polowanie na dziki
A jak strzelał p. Miedziński 
nie mówią liczniki

[druga strona gazety]
Przed paru dniami odbyło się w Puszczy 

Białowieskiej wielkie polowanie na dziki zor-
ganizowane staraniem min. Niezabytowskiego.

Wśród zaproszonych gości znajdowali się 
min.: Miedziński i Ramocki, doradca finan-
sowy p. Dewey, gen. Sosnkowski i przybyły 
niedawno do Polski wiceprezes francuskiego 
towarzystwa myśliwskiego im. św. Huberta, 
p. du Crog.

Na polowaniu tem padło 8 dzików.
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¿ 28 stycznia 1928 r., sobota 
Polowanie w Białowieży

W nocy na 23 bm. o godzinie 3 min. 48 po-
ciągiem z Warszawy do Hajnówki, a następnie 
do Białowieży przybyli na polowanie Mini-
strowie Romocki, Niezabytowski, Miedziński 
w  towarzystwie kilku urzędników z  dotyczą-
cych Ministerstw.

Pobyt Panów ministrów na terenie puszczy 
białowieskiej zapowiada się na kilka dni.

¿ 29 lutego 1928 r., środa 
Trofea myśliwskie

¿ 13 marca 1928 r., wtorek 
Uwadze myśliwych

Wojewoda białostocki wydał obwieszczenie 
w sprawie karalności przekroczenia przepisów 
prawa łowieckiego. Obwieszczenie to omawia 
szczegółowo wszystkie przepisy łowieckie.

Za nieokazanie karty łowieckiej na żąda-
nie osoby, mającej dozór nad przestrzeganiem 
przepisów łowieckich ulegnie karze do 50 zł.

W obwieszczeniu tem wskazane są również 
terminy, w których zabrania się polowania.

Za naruszenie tych terminów grożą surowe 
kary grzywny i aresztu.

¿ 1 czerwca 1928 r., piątek 
Obława na wilki

W lasach leśnictwa Borawy powiatu ostro-
łęckiego pojawiły się wilki, które napadają na 
pasące się stada bydła. Ostatnio porwały kilka 
owiec i świń.

Z inicjatywy władz administracyjno-le-
śnych na dzień 2-go czerwca zarządzona zo-
stała obława na szkodników.

¿ 8 października 1928 r., poniedziałek 
Rzadki okaz zwierzyny

Na polach wsi Liszczyce pow. grodzień-
skiego znaleziono ciężko ranionego łosia, 
samca. Prawdopodobnie łosia postrzelił kłu-
sownik. Niewątpliwie łoś pochodził z lasów 
państwowych z  miejscowości t. zw. „Żubro-
wo” za Bersztami, tejże gminy, gdzie według 
niesprawdzonych wiadomości znajduje się 
kilka sztuk tej rzadkiej zwierzyny. Skóra łosia 
została oddana do dyspozycji Muzeum Przy-
rodniczego w Grodnie.

¿ 1 listopada 1928 r., czwartek 
Na rykowisku 

W tych dniach w lasach pod Maniewiczami  
na Wołyniu odbyło się polowanie, które dało  
wspaniałe wyniki. Zabito 8 rysiów, 14 dzików 
oraz 16 wilków. Na zdjęciu dwaj myśliwi  
wraz z ich łupem łowieckim – dwoma  
wielkimi rysiami

Dwa jelenie w pojedynku o sarenkę [sic!],  
który często kończy się śmiercią,  
a w najlepszym wypadku połamaniem rogów
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¿ 31 grudnia 1928 r., poniedziałek 
Kalendarz łowiecki na 1929 rok 

Wojewoda Białostocki, p. Karol Kirsz wy-
dał rozporządzenie w sprawie ochrony zwie-
rzyny łownej na rok 1929. W myśl tego roz-
porządzenia zabrania się polować przez cały 
rok na: żubry, bobry, kozice, świstaki, na sa-
mice i cielęta: łosia, jelenia, daniela, na sarny 
– kozy i koźlęta, na niedźwiedzie od niedź-
wiedziątek, na głuszce-kury, bażanty-kury  
i czarne bociany.

Łosie-byki, wiewiórki, dropie i dropie-
-kamionki (od 24.I do 31.XII), Jelenie-byki, 
daniele rogacze i kuropatwy (1.XI–31.VIII) 
Sarny-kozły (1.II–15.VI), Zające-szaraki (1.II-
–15.X), zające-bielaki (15.II–31.X), borsuki 
(1.XII–31.VIII), głuszce-koguty (15.V–15.III), 
cietrzewie-koguty (1.VI–15.VIII) cietrzewie-
-kury (15.IX–15.VIII). Jarząbki, pardwy, dzi-
kie gołębie, drozdy, kwiczoły, paszkoty, ptaki 
krukowate i drapieżne z wyjątkiem jastrzębi-
-gołębiarzy, krogulców, wron i srok (1.II-15.
VIII), Bażanty-koguty (1.II–31.VIII). Prze-
piórki do przylotu do 31.VIII, Słonki (15.V–
31.VIII), Bataliony (1.VI–10.VII), dzikie ka-
czory (1.VI–15.VII), dzikie kaczki (samice 
i młode) oraz inne ptactwo wodne i błotne 
(1.III–15.VII), dzikie łabędzie i dzikie gęsi 
(15.V–31.VII).

¿ 28 lutego 1929 r., czwartek 
Wielkie polowanie w Puszczy Białowieskiej 
z udziałem wielu wojskowych

WARSZAWA, 27.2. 
W tych dniach odbędzie się wielkie po-

lowanie w puszczy Białowieskiej. Oprócz 
licznych myśliwych ze sfer obywatelskich, 
wezmą w polowaniu udział min. Składkow-

ski, wiceminister gen. Konarzewski i wielu 
wojskowych.

Polowanie odbędzie się natychmiast po 
ukończonym zjeździe wojewodów wschod-
nich odbywającym się w Wilnie.

¿ 6 stycznia 1932 r., środa 
Na polowaniu w styczniu 
Do jakiej zwierzyny wolno strzelać?

Na podstawie obowiązujących przepisów 
łowieckich, w styczniu przypada czas ochron-
ny na następującą zwierzynę:

Łosie-byki, jelenie-byki, daniele-rogacze, 
sarny-kozły, zające-szaraki (od 15 stycznia), 
niedźwiedzie (od 15 stycznia), rysie (od 15 
stycznia), borsuki, wiewiórki, głuszce-ko-
guty, jarząbki, pardwy, kuropatwy, dropie, 
dzikie indyki-samce, jastrzębie-gołębiarze, 
krogulce, wrony, sroki.

W ciągu całego miesiąca stycznia wolno 
polować na: zające-bielaki, cietrzewie, ba-
żanty-koguty, słonki, dzikie kaczory i kaczki, 
ptactwo wodne i błotne, dzikie gołębie, droz-
dy, kwiczoły, paszkoty, dzikie indyki-samice, 
oraz ptaki krukowate i drapieżne, z wyjątkiem 
jastrzębi-gołębiarzy, krogulców wron i srok.

Do 15 stycznia wolno polować na: zające-
-szaraki, niedźwiedzie i rysie.

Przepisy te dotyczą całego obszaru Rzeczy-
pospolitej z wyjątkiem województwa śląskie-
go, które posiada specjalne przepisy łowieckie.

¿ 16 kwietnia 1932 r., sobota 
Kłusownik we własnych sidłach

WIELUŃ, 15.4. 
Gajowy majątku Zagaje, Jan Maciejewski, 

podczas obchodu lasu usłyszał jęki, docho-
dzące z gestych krzaków. Wszedł do gąszczu  
i znalazł tam znanego kłusownika Jana Żuraw-
skiego, niezdolnego ruszyć się z miejsca.

Jak się okazało, kłusownik nastawił pułap-
kę na lisy. Przez nieostrożność sam dostał się 
w sidła. Klapa pułapki zmiażdżyła mu nogę 
powyżej kostki.

¿ 18 maja 1932 r., środa 
Z kalendarza myśliwskiego

W tym miesiącu z uwagi na młodą zwie-
rzynę, w lesie powinna panować cisza. Zwró-
cić szczególną uwagę na psy, ażeby nie upę-

Żerujące cietrzewie
Źródło: Kalendarz Leśny 1931 r.
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dzały się po lesie i nie płoszyły zwierzyny. 
Tępić lisy oraz dzikie ptactwo szkodne. Pil-
nować, aby kosiarze przy sianokosach nie wy-
niszczali gniazd kuropatwich. Wolno polować 
na dziki, łosie (byki), sarny (rogacze) głuszce, 
cietrzewie, jarząbki (koguty), kaczory i słonki 
(na ciągu).

¿ 2 listopada 1932 r., środa 
Święto myśliwskie w Spale

¿ 5 listopada 1932 r., sobota 
Pokaz trofeów myśliwskich

¿ 11 listopada 1932 r., piątek 
Bieg myśliwski im. św. Huberta 
w Białymstoku

Dzień tradycyjnego św. Huberta garnizon 
białostocki uczcił biegiem myśliwskim, wraz 
ze staropolskim bigosem w Klubie Oficerskim 
14 dywizjonu artylerji konnej. Do biegu stanę-
li liczni oficerowie 10 p. ułanów litewskich i 14 
dyw. art. kon. za mastrem płk. dypl. Witosła-
wem Porczyńskim. Trasa na przestrzeni około 
6 klm. biegła przez piękny teren, urozmaicony 
licznemi przeszkodami naturalnemi.

Pod koniec gonitwy jeźdźcy skupili się 
za mastrem, by wykorzystać każdy moment 
puszczenia ich do finischu, w rezultacie któ-
rego zdobyli miejsca pierwsze rtm Stefan 
Krzyżanowski z 10 p. uł. na klaczy pełnej krwi 
angielskiej „Astarte”, drugie – por. Wiązowaty 
Ryszard z 10 p. uł. na klaczy „Nogawka”, i trze-
cie – ppor. Muszyński Władysław z 10 p. uł. 
na wał. „Szatan”. Na zakończenie święta myśli-
wych, dowódca 10 p. uł. wręczył zwycięzcom 
nagrody honorowe, składając im serdeczne 
życzenia.

¿ 13 listopada 1932 r., niedziela 
Bieg myśliwski 

Dorocznym zwyczajem w Spale uroczyście 
obchodzono dzień patrona myślistwa 
św. Huberta. Na zdjęciu pan Prezydent 
Mościcki podczas wręczania nagrody 
jednemu z leśniczych lasów spalskich

Onegdaj dorocznym zwyczajem odbyło się 
w kasynie garnizonowem otwarcie pokazu 
trofeów myśliwskich. Na zdjęciu grupa 
uczestników otwarcia z gen. Fabrycym 
na czele na tle okazów upolowanych przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej

Doroczny bieg myśliwski, zorganizowany 
przez 11 dywizję kawalerji 
z okazji dnia patrona myśliwych 
św. Huberta
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¿ 14 listopada 1932 r., poniedziałek 
Wśród trofeów łowieckich

¿ 22 grudnia 1932 r., czwartek 
Nowe trofeum myśliwskie

¿ 24 grudnia 1932 r., sobota 
Nowe okresy ochronne dla zwierzyny

W „Dzienniku Ustaw R.P.” opublikowane 
zostały cztery rozporządzenia min. rolnictwa 
i ref. roln., dotyczące czasów ochronnych na 
zwierzynę. M.in. utrzymano do końca 1935 r. 

zakaz polowania na łosie-byki przez cały rok. 
Zezwolono polować na sarny-kozy od 16 stycz-
nia do 15 lutego – wprowadzono czas ochronny 
na dziki (od 1 marca do 30 kwietnia) i na kuny 
leśne (od 1 marca do 30 listopada) – wresz-
cie zniesiono zakaz polowania na wiewiórki, 
ustanawiając czas ochronny na te zwierzęta od  
1 marca do 30 listopada. Zniesienie bezwzględ-
nej ochrony wiewiórek następuje z dniem 
1 stycznia 1933 r.

¿ 7 stycznia 1933 r., sobota 
Surowe kary za kłusownictwo

Kłusownictwo, które rozrosło się w  za-
straszających rozmiarach na terenie powiatu 
łomżyńskiego w ostatnich latach, jest tępione 
z całą bezwzględnością przez władze admini-
stracyjne. W ostatnim miesiącu r. ub. zostało 
przez starostwo ukaranych ponad 50 osób za 
kłusownictwo, przyczem przeciętne kary wy-
noszą 150 zł. grzywny, a najwyższa kara, na 
jaką został skazany Józef Tyszka ze wsi Kali-
nówki, gm. Rutki, wynosi 300 zł i 14 dni bez-
względnego aresztu.

Podobnie jest z rybołówstwem. Ostatnio 
za głuszenie ryb bombami własnego wyrobu 
został skazany Aleksander Bardecki ze wsi 
Rybaki, gm. Troszyn na grzywnę 100 zł. Poza-
tem skonfiskowano mu dwie bomby własnego 
wyrobu.

¿ 17 lutego 1933 r., piątek 
Nasza gospodarka łowiecka
(Rozmowa z inż. Hermanem Knothe)

Tak jak wiele innych dziedzin, Polska 
musiała dźwigać z upadku swoje myślistwo. 
Wojna, a zwłaszcza pierwszy okres nie-
podległego bytu, kiedy nie istniało jeszcze 
jednolite prawo łowieckie, zadały wielkie, 
niezupełnie zabliźnione jeszcze, rany na-
szemu zwierzostanowi i przez dłuższy czas 
uniemożliwiały racjonalną myśliwską go-
spodarkę.

Podczas wojny wyginęła najszlachetniej-
sza nasza zwierzyna, więc żubr, łoś, niedź-
wiedź, ryś, a w dużej mierze także jeleń  
i głuszec. Powojenne kłusownictwo i wny-
karstwo szerzyło straszliwe klęski wśród 
zwierzyny drobniejszej, tej zwierzyny, która 
jest jedynie dostępna dla myśliwego z wiel-

Prezydent Rzeczypospolitej na wystawie 
myśliwskiej w kasynie oficerskim 
przy al. Szucha

Prezydent Rzeczypospolitej [Ignacy Mościcki 
– przyp. J.K.] na polowaniu urządzonem przez 
nadleśnictwo lasów państwowych w Kłonnicy 
w Małopolsce, celnym strzałem położył wiel-
kiego niedźwiedzia (długości 2 i pół metra)
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kiego miasta, polującego w pobliżu miejsca 
stałego pobytu.

Blaski i cienie
Od kilku lat jednak objawia się w naszej 

gospodarce łowieckiej znaczna poprawa.  
W znacznej mierze jest to zasługa naszego naj-
większego, posiadacza terenów myśliwskich, 
którem jest samo państwo. Prace te w tak ol-
brzymim zakresie prowadzi jeden z najlep-
szych polskich myśliwych inż. Herman Kno-
the, któremu słusznie należy się nieoficjalny 
tytuł wielkiego łowczego państwa polskiego.

Zaraz na wstępie naszej rozmowy inż. Kno- 
the stwierdza, że w Polsce stan zwierzyny sta- 
le się podnosi.

„Jest to niewątpliwie zasługa – mówi – 
jednolitego prawa łowieckiego, które działa 
już od roku 1927-go. Jakkolwiek wymaga ono 
nowelizacji, jest na ogół dobre i skuteczne.

Czarną stroną naszego łowiectwa jest 
natomiast małe zainteresowanie się władz 
administracyjnych temi sprawami. Kary 
są bardzo niskie i zwłaszcza dla wnykarzy, 
tych zbójów łowieckich, kalkulują się jako 
dość niskie koszta handlowe. Muszę jeszcze 
dodać, że w ostatnich czasach wśród bez-
robotnych włóczęgów potworzyły się wę-
drujące bandy kłusowników, które dają się 
we znaki zwierzynie. Gdyby nie ta przeciw-
ność Polska byłaby już dzisiaj prawdziwym 
rajem dla myśliwego…”

Podczas rozmowy z inż. Knothe budzi 
się zrozumiała chęć dokładnego uprzy-
tomnienia sobie jak się obecnie przed-
stawia stan naszej zwierzyny. Nie pytam  
o żubry, bo to są sprawy powszechnie zna-
ne i wszyscy wiemy, że rozmnażają się one 
spokojnie na terenie parku narodowego  
w Białowieży.

Łosie są uratowane
Łoś niegdyś w Polsce tak bardzo rozmno-

żona zwierzyna, odczuł wojnę może naj-
dotkliwiej. Wojna wypłoszyła go z siedlisk 
niedostępnych. Podczas walk nad Styrem  
i Stochodem olbrzymi zwierz przedzierał się 
nieraz z okrwawionym łbem przez zasieki 
druciane. Potem padał ofiarą kłusowników 
chciwych na mięso.

Zostało łosi może najwyżej 50 sztuk. 
Zwrócono tedy na tę zwierzynę szczególną 

uwagę i jeszcze dziś nie wolno łosia strzelać 
inaczej jak za specjalnym pozwoleniem.

– Dziś – opowiada inż. Knothe – mamy 
w Polsce około 600 sztuk łosi, a więc znaczna 
poprawa. Szczególną opieką otoczył je ordynat 
dawidgródecki ks.  Radziwiłł. Jest także spo-
ro łosi u  Jarosława Potockiego, a oprócz tego 
mamy trzy rezerwaty dla tej zwierzyny w lasach 
państwowych, a więc w dyrekcji białowieskiej, 
w puszczy rudnickiej, gdzie w tym roku padł 
jeden łoś z ręki p. Prezydenta i wreszcie w są-
siedniem bernsztoskiem nadleśnictwie. Dzięki 
całkowitej i czujnej ochronie łosie w Polsce się 
mnożą i coraz bardziej mnożyć będą.

Niedźwiedź i ryś
Ilość niedźwiedzi w Polsce nigdy nie była 

imponująca. Nasi myśliwi zabijali je przeważ-
nie w puszczach rosyjskich. Do niedawna 
jeszcze kilka sztuk niedźwiedzi istniało na 
Pańszczyźnie w dobrach Ogarków. Te jednak 
bez litości wystrzelano. Dziś głównym naszym 
terenem niedźwiedzi są Karpaty wschodnie, 
zwłaszcza powiat Doliński położony na połu-
dnie od Stanisławowa. W r. 1931 wprowadzo-
no ochronę niedźwiedzi, które strzelać wolno 
tylko przez jeden miesiąc, a mianowicie od 15 
grudnia do 15 stycznia. Naturalnie niedźwie-
dzice od młodych są zupełnie nietykalne.

Ochrona okazała się bardzo skuteczna 
i dzięki niej mamy dziś w Polsce około 300 
sztuk niedźwiedzi.

Inny drapieżnik, ryś był w Polsce rzadko-
ścią: dziś dzięki ustanowieniu czasu ochron-
nego rysi jest dużo. W samej puszczy Biało-
wieskiej jest około 50 sztuk. Zbytnio jednak 
tego rozbójnika ochraniać nie można. Nad-
mierne rozmnożenie się rysiów byłoby zbyt 
niebezpieczne dla innej zwierzyny.

Tępić bez miłosierdzia trzeba natomiast 
wilki. Nigdy one bowiem nie wyginą. Wilk 
legnie się dobrze, a prócz tego całe gromady 
ich przybywają do nas z Rosji.

Jelenie i sarny
Dzięki prawu łowieckiemu, które pozwala 

zabić jelenia tylko podczas rykowiska, zwie-
rzyna ta rozmnożyła się bardzo i dziś liczyć ją 
można na tysiące. Bardzo wiele jeleni posia-
da cała Wielkopolska. Wskutek zbyt wielkiej 
ilości nastąpiła tam częściowa degeneracja. 
Najpiękniejsze okazy znajdują się przedew-
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szystkiem w  Karpatach wschodnich, gdzie 
jesienią odbywa się jedno z najciekawszych 
polowań. Stan sarn jest również zadowala-
jący. W lasach państwowych mamy ich oko-
ło 6000 sztuk, dwa razy tyle posiadają Lasy 
prywatne. Największym nieprzyjacielem tej 
zwierzyny jest legalny kłusownik, a  miano-
wicie ten myśliwy, który dzierżawi tereny  
w sąsiedztwie wielkich kompleksów leśnych  
i zabija każdego kozła „na wychodnego”.

Dobry również jest stan dzików, których 
nie należy zbytnio rozmnażać ze względu na 
ludność miejscową.

Bobry na Wileńszczyźnie i kozica w  ta-
trach podlegają ochronie całkowitej.

Pardwa, głuszec i cietrzew
Najrzadszym u nas ptakiem jest złocista 

pardwa o białem podbrzuszu, która żyje wy-
łącznie na niezmierzonych obszarach mo-
czarów północnej Wileńszczyzny. Ochrona 
jej jest bardzo trudna ze względu na to, że 
pardwa z daleka widoczna pada zazwyczaj 
ofiarą skrzydlatych drapieżników.

Ilość głuszców natomiast wzrosła po 
wojnie co najmniej o 300 proc. Skromnie li-
cząc mamy ich w Polsce około 10 000 sztuk. 
Nawet te miejscowości, które głuszców ni-
gdy nie posiadały teraz roją się na wiosnę od 
wspaniałych kogutów.

Ten stan doskonały jest również skutkiem 
nowego prawa łowieckiego. Głuszce samce 
strzelamy tylko podczas toków wiosennych. 
Młodych głuszców przed psem strzelać nie 
wolno.

Cietrzewie znaleźć można w Polsce pra-
wie wszędzie przedewszystkiem jednak na 
Wileńszczyźnie Polesiu i Wołyniu.

Na kaczki i kuropatwy narzekać nie moż-
na. Zmalały natomiast słonki i  przepiórki, 
które wyłapują masowo w sieci Włosi pod-
czas przelotów. Coraz mniej jest u nas du-
beltów. Gęsi dzikie legną się w Polsce bardzo 
rzadko. Mamy jednak możność polowania 
na tę zwierzynę podczas przelotów zwłasz-
cza na Podkarpaciu gdzie nieraz tysiące dzi-
kich gęsi zasiada na polanach.

Pożyteczny sport
Z tego ogólnego obrazu wynika jasno, że 

Polska powojenna dobrze gospodarzy w dzie-
dzinie łowiectwa. Niewiele brakuje, aby nasz 

kraj stał się godnym pozazdroszczenia rajem 
dla myśliwego prawdziwego. Już dziś w Polsce 
uprawiać można wszystkie najpiękniejsze ro-
dzaje polowania, które istniały przed wojną.

– Nie należy zapominać – mówi inż. Kno- 
the – że łowiectwo jest dla państwa i kraju 
dziedziną bardzo dochodową. Niemcy, któ-
re przeprowadziły dokładną w tej mierze 
statystykę, wykazują 360 miljonów roczne-
go obrotu. Przecież myśliwy daje zarabiać, 
kolejom, płaci podatki państwu i  tenuty 
dzierżawne gminom. Dla niego pracują fa-
bryki amunicji i różne galerje przemysłowe. 
Zarabia także włościanin jako furman i na-
ganiacz.

Nie należy również zapominać o  mo-
ralnych wartościach tego najpiękniejszego 
sportu. Istnieje ona zwłaszcza wówczas, kie-
dy myśliwy stoi na wysokości swoich zami-
łowań, kiedy jego pasja jest przedewszyst-
kiem sposobnością do odczuwania wszyst-
kich uroków i tajemnic przyrody.

 Dees

¿ 5 listopada 1933 r., niedziela 
Św. Hubert w Spale
Leśnicy i myśliwi u P. Prezydenta Rzplitej

[pierwsza strona gazety]
Dziś odbędzie się w Spale przy udziale 

p. Prezydenta Rzplitej uroczysty obchód świę-
ta myśliwskiego św. Huberta.

Program uroczystości przewiduje m. in. 
złożenie hołdu p. Prezydentowi przez Związek 
Leśników, dekorację zasłużonych za zasługi 
położone w dziedzinie łowiectwa, odsłonię-
cie pomnika wdzięczności Wskrzesicielowi 
tradycji święta św. Huberta imprezy sportowe 
oraz wspólny obiad.

¿ 6 listopada 1933 r., poniedziałek 
Obchód św. Huberta w Spale
Dekoracja zasłużonych leśników 

[pierwsza strona gazety]
SPAŁA 5.11. 
Dziś odbył się w Spale uroczysty obchód 

„Święta Huberta”. Na uroczystość tę przybyli 
przedstawiciele pracowników lasów państwo-
wych z 9 dyrekcyj z dyrektorami na czele.

O godz. 9.15 wzdłuż alei wiodącej z pała-
cu do kaplicy, ustawiły się delegacje dyrekcyj 
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lasów państwowych, przedstawiciele Związ-
ku leśników ze sztandarami oraz straż leśna  
w mundurach. O godz. 9.30 Pan Prezydent  
R. P. wyszedł z pałacu w towarzystwie p. prem-
jera Janusza Jędrzejewicza, ministra rolnictwa i 
reform rolnych Nakoniecznikow-Klukowskie-
go, ministra poczty i telegrafów Kalińskiego, wi-
ceministra spraw wojskowych gen. Fabrycego, 
gen.  Sosnkowskiego, Kordjan-Zamorskiego  
i Olechowskiego. Przed kaplicą przedstawi-
ciel Związku leśników R. P. p. Nagapczyński  
w imieniu rzeszy leśników polskich złożył Panu 
Prezydentowi hołd zaznaczając, że leśnik polski 
widzi w Panu Prezydencie swego opiekuna. 

Po powitaniu Pan Prezydent wszedł do ka-
plicy, gdzie zasiadł wraz z małżonką w ławach 
przed ołtarzem, dalej zajęli miejsca dostojni-
cy państwowi. Ks.  Proboszcz z Inowłodzia 
[współczesna pisownia: Inowłódz, Inowłodza 
– przyp. red.] – Kowalski dokonał poświęcenia 
ołtarza, ufundowanego przez Związek leśni-
ków R. P.

Po nabożeństwie w pobliżu pałacu ustawili 
się wszyscy leśnicy, przedstawieni do odzna-
czenia za zasługi położone w  dziedzinie ło-
wiectwa. Na polankę przybył Pan Prezydent 
w towarzystwie p. premjera Jędrzejewicza, mi-
nistrów, generalicji i przedstawicieli naczelnej 
dyrekcji lasów państwowych z dyr. Lorentem 
[powinno być: Loretem – przyp. J.K.]. P. min. 
Nakoniecznikow-Klukowski dokonał deko-
racji złotym Krzyżem Zasługi dyrektora l.  p. 
w  Poznaniu Lorkiewicza, dyrektora l.  p. we 
Lwowie Szuberta, dyrektora l. p. w Wilnie Sze-
miota, kierownika działu łowiectwa Knotego 
i inspektora lasów państwowych Aksamitow-
skiego, łowczego Cherczała oraz nadleśniczych 
Zienkiewicza, Kułakowskiego, Morawskiego  
i Gomółkę. Dyrektor lasów państwowych Lo-
ret dokonał odznaczenia srebrnym Krzyżem 
Zasługi 32 leśników oraz brązowym Krzyżem 
Zasługi 34 leśników.

¿ 6 listopada 1933 r., poniedziałek 
Pod zielonym sztandarem św. Huberta 
Święto myśliwskie w Spale

Nie ma w Polsce leśniczówki, a w niej ka-
lendarza, gdzie dzień św. Huberta nie był czer-
wonym zakreślony ołówkiem. Pamiętał o nim 
i dwór królewski, gdzie w on dzień rozbrzmie-

wały rogi myśliwskie, a po łowach odbywały 
się huczne biesiady i szlachcic szaraczkowy, 
któremu jejmość na dzień św. Huberta bigos 
przedni sposobiła.

A my jedziemy uczcić św. Huberta do Spa-
ły, gdzie od niepamiętnych czasów, królowie 
polscy polowali w puszczy na grubego zwie-
rza, a dziś dostojny Włodarz naszego myśliw-
skiego kraju, sam gorliwy rycerz św. Huberta 
rad w dniu myśliwskiego patrona leśną brać  
u siebie gości.

– Komu w drogę, temu czas! – huczy tuż za 
naszymi plecami, jak z tuby głośnika.

Drgnęło objuczone cielsko spalskiego po-
ciągu.

Ładują się do wagonu zielone wąsale i bro-
dacze z Pańszczyzny i Białowieży. Wczoraj 
jeszcze o rannej rosie hukali w  porębę le-
śną swe dyspozycje, dziś opięci, odświętnym 
mundurem, wrośli jak kępa paproci w sąsiedni 
przedział.

Ale dowiedzmy się przedewszystkiem, za 
jakie to zasługi św. Hubert został patronem 
lasu i myśliwych?

Legenda mówi: dziedzic butnego rodu 
Merowingów, królewicz Hubert zapuścił się  
w knieję w dzień Wielkiego Piątku, mimo że 
prawo boskie i ludzkie zabrania w  świętym 
dniu krwi niewinnych stworzeń przelewać. 
Już, już oszczep sięga rosłego rogacza, kiedy 
nagła jasność oślepia panicza i z jelenich wień-
ców wykwita znak krzyża świętego.

– Ukarz mnie o Panie – szepcze w skrusze 
grzesznik, a wtedy głos z nieba nakazuje mu 
precz cisnąć włócznię i oszczep – na zawsze. 
Posłuszny rozkazowi, pokutuje za swe winy  
w samotni gór ardeńskich, a dziki, żubry i da-
niele liżą mu stopy, śmiele podchodząc pod 
próg jego pustelni.

Ha, skoro tak, to słusznie należy się 
św. Hubertowi tytuł patrona leśników. Bo le-
śnik, jak jego patron poluje namiętnie, a płaci 
za swą ochotę do pola życiem w trudzie i od-
ludziu. Choć minęły w skurczonej kniei czasy 
odstrzału łosia-brodacza, rozmaitość zwierza 
jest jeszcze na ziemiach polskich obfita: w po-
godne ciche dni jesieni idzie myśliwy ze swym 
wiernym pieskiem na szaraka; kaczki pod 
jego celnym strzałem jak gruszki padają; bia-
łoskrzydłe pardwy porywają się z piekielnym 
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furkotem. A kochliwe turkawki, a stado „ku-
rek” na kartoflisku? Tak, tak to są ponęty, jakie 
znajdzie gajowy na każdym obchodzie…

Naszych rumianych wąsali z wagonu od-
najdziemy w kasynie spalskiem przy kufelku 
piwa. Tym razem to już nie kępa paproci, ale 
cała dąbrowa zielona! Chłop w chłopa jak dęby, 
całują się rozgłośnie z dubeltówki i radują się, 
że dostojny towarzysz spod zielonego znaku 
kazał im stanąć na zew spalskiej pobudki.

Dobrze Polska czyni, składając hołd swym 
lasom i ich obrońcom. Ciężka i niewdzięczna 
jest praca leśnika: „sto lat żyć musi by oglądać 
owoce swej pracy”, by cieszyć się poszumem 
gałęzi z  wyhodowanego przez siebie kiełka 
sosnowego. Jest przyrodnikiem, technikiem  
i – policjantem: pracuje i walczy z pasożytem, 
owadem i – kłusownikiem, który strzela bez 
świadków, z za krzaka i napada tym śmielej, 
im leśnik jest bardziej bezbronny.

Ci to siewcy i wojownicy, rozrzuceni po 
borach od stoków Karpat po puszczę Augu-
stowską, od błot pińskich po bory Tucholskie, 
wychynęli ze swych schronów i szałasów, z le-
śniczówek, pachnących żywicą i żubrówką, by 
zadokumentować swój trud.

Znowu jesteśmy z nimi o ścianę. Pospołu 
gościmy w hotelu, co wprawdzie nazywa się  
z cudzoziemska „Savoy”, ale jest w istocie oficy-
ną wiejskiej sadyby. Co to za hotel, gdzie w hal-
lu, w kącie miast loży portiera żarzą się głownie 
kominka, gdzie ściany obwieszone są jeleniemi 
wieńcami, a „numery” ciepłe i zaciszne, nie go-
rzej pokojów na przygórkach dworskich.

Prawda – tego pominąć nie można: wraca-
my od stacji załadowani w wysoki amerykan, 
a wiezie nas… kara klacz samego gen. Wie-
niawy. Wprawdzie liczy sobie już sporo latek 
i żyje w Spale na łaskawym chlebie, ale rwie 
z kopyta i podrzuca nóżki jak niegdyś w takt 
trąbek ułańskich.

Z okna wciśniętego w mansardę widać ko-
tlinę spalską i kłębiące się w niej mgły sine. 
Po czystej toni nieba żegluje księżycowy krąg 
i zagląda do każdego pokoju, życząc nam, jak 
dobry gospodarz, „spokojnej nocy”.

*
Nazajutrz budzi nas trąbka. Pobudka wzy-

wa do kaplicy. Pod jej goncianym dachem za-
mieszka od dziś ołtarz jesionowy św. Huberta, 

przywieziony aż z Istebnej w darze od śląskiej 
braci leśnej. Górę ołtarza objęła w posiadanie 
Najświętsza Panienka z niebieskimi husarzami, 
pod nią Orzeł rozpostarł skrzydła nad trypty-
kiem, gdzie w otoku pięknie rzezanych gałązek 
klęknął św. Hubert.

Pan Prezydent ma dzień pracowity, uczestni-
czy wraz z małżonką w nabożeństwie, w deko-
racji zasłużonych dla łowiectwa leśników, a po-
tem po miękkiej ściółce liści i borówek kroczy, 
niby po złotym kobiercu nad bystre nurty Pilicy, 
gdzie stoją druidyczne złomy granitu, jako sym-
bol hołdu spalskich leśników dla spalskiego My-
śliwego, wskrzesiciela tradycji św. Huberta.

Kiedyś, w przyszłości, za lat tysiące, gdy nas 
już nie będzie, przyjdzie pewnie nowy potop  
i spłucze z powierzchni ziemskiej wielkie nad-
wiślańskie mrowisko. Ale ostanie się chyba ten 
stos głazów granitowych, zbyt ciężki, by mogła 
go unieść fala i ukaże zdumionym oczom na-
szych potomków niezrozumiały znak rogów 
jelenich i krzyża. Będą się nad nim głowić, jak 
my dziś nad zwaliskami Majów i wyobraźnią 
nie odtworzą malowniczego zgromadzenia na 
rdzawym kobiercu jesieni, ani pięknego siwego 
Pana w jasnej bekieszy, który w tej chwili prze-
mawia, cicho z uśmiechem, gdy przed nim prę-
żą się piersi zdobne złotemi, srebrnemi i brązo-
wymi medalami.

Lord odgrywa w tym „festynie” niepo-
ślednia rolę. Lord to piekny gryfon Pana Pre-
zydenta, nieodstępny towarzysz jego wypraw 
myśliwskich.

Niepomny protokołu dyplomatycznego 
szoruje kudłatem podbrzuszem o kolczaste 
poszycie leśne i nic sobie nie robi z okrzyków 
i wiwatów. Dyszy i tarza się wśród głazów gro-
ty, zdając się nie rozumieć, że szacowne bloki 
granitu sprowadzono z najdalszych zakątków 
puszczy spalskiej i w wielkim trudzie ułożono.

Pan Prezydent – znana to rzecz – nie lubi 
przemówień; po zakończeniu uroczystości 
chwyta z ulgą faworyta za kolczastą obrożę  
i wędruje ze swą świtą do pałacu.

– Moja Lorda, moja kochana! On zawsze 
mnie pilnuje.

*
Dziś wszyscy jesteśmy „kłusownikami” 

puszczy spalskiej, bo kłusujemy po parku 
z jednego krańca w drugi. Teraz pędzimy zdy-
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szani poglądając z ukosa na zastawione stoły 
przed pałacem (świeże powietrze dodaje ape-
tytu!) w stronę strzelnicy. Nadchodzi i Pan 
Prezydent ze swą świtą, a wszystkich poprze-
dza Lord z wywieszonym jak sztandar ozorem.

Słońce wciąż świeci pełną tarczą na bez-
chmurnym błękicie krasząc las rumieńcem 
polskiej jesieni. Jest pięknie i radośnie, a nikt  
z obecnych nie wątpi, że to słońce i pogodę 
wyprosił dobry patron myśliwych.

Znowu dźwięczą fanfary, dostojny Gospodarz 
daje znak rozpoczęcia zawodów strzeleckich.

Z za wału ochronnego wyfruwają barwne 
baloniki.

– Prosimy! Kto z panów zgłasza się do 
strzału?

Braci leśnej nie trzeba zapraszać. Tłoczy się 
młódź, chwyta za sztucery, „wygarnia”, repetuje.

Trach! Trach! – pęka w powietrzu „zwie-
rzyna”. Czasem balonik wypuszczony z za fosy 
ulatuje wysoko w powietrze i zawisa na czubie 
sosny. Po balonikach i sztucerach przychodzi 
kolej na hałaśliwe dubeltówki i „rzutki”, mio-
tane z niewidzialnej procy, co się kręcą i kołują 
jak kuropatwy.

Pękają rzutki, jak szrapnele, strzelcy kolej-
no salutują i syci chwały oddają broń następcy. 
Eżektor znowu pluje gilzami…

Lord patrzy na dymiące dubeltówki i w ża-
den sposób zrozumieć nie może, że biegać po 
zwierzynę nie trzeba, by samemu nie dostać 
po karku.

– Hej, hej do kniei.
Bo w kniei trąbki ton
po lesie drga…
Słyszy głos pobudki i chce za wszelką cenę 

polować!
Po obiedzie opuszczamy gościnną Spałę.
Św. Hubert w drogę z pewnością się nie 

kwapił. Po tem, co widział w Spale, żal mu 
było żegnać się z miłą bracią myśliwską i Go-
spodarza, co wziął w niewolę wszystkie serca, 
czemu, rzecz prosta i św. Patron się nie oparł.

 Wo-Ra

¿ 17 października 1934 r., środa 
Polowanie na zające rozpoczyna się dopiero

Dzięki umiejętnej gospodarce myśliwskiej, 
stan zwierzyny w Polsce znacznie się podniósł. 
Jeśli chodzi o najbliższe okolice Warszawy, 

mamy tutaj niemal wszędzie doskonałe polo-
wania na kuropatwy i zające.

Jest to niewątpliwie rezultat wzmożonej 
ochrony i ścisłego przestrzegania terminów, 
nieraz dla myśliwych, spragnionych polowa-
nia, bardzo nieprzyjemnych.

Ale cóż na to poradzić.
Za czasów rosyjskich strzelaliśmy zające 

razem z pierwszemi kuropatwami. Zabijało się 
nieraz kotne samice i zajęcy było bardzo mało. 
Dziś czas ochronny został przesunięty aż do 
15 października i zajęcy mamy bardzo dużo.

Etyka myśliwska i myśliwski rozum wyma-
gają, aby nikt nie dopuszczał się karygodnych 
uchybień w tym względzie.

Zwłaszcza należy o tem pamiętać, że datę 
ochronną do 15 któregoś miesiąca, trzeba za-
wsze rozumieć z 15-tym włącznie.

Myśliwy, który tego nie szanuje, który 
twierdzi, że zwierzynie nic się nie stanie, jeśli 
polowanie zacznie o dzień wcześniej, jest wła-
ściwie kłusownikiem i jako kłusownik winien 
być traktowany.

¿ 12 stycznia 1935 r., sobota 
Manjacy Św. Huberta

Skoro istnieje w patologji termin „taniec 
św. Wita”, dlaczego nie wprowadzono dotych-
czas terminu „manjacy św. Huberta”?

A przecież jest rzeczą niewątpliwą, manja 
pod tem wezwaniem istnieje, a nawet szerzy 
się nagminnie, zwłaszcza w  miesiącach zi-
mowych.

Osobnik dotknięty tem cierpieniem w pew-
nych miesiącach roku, przestaje zwracać uwa- 
gę na świat, który go otacza, na wypadki poli-
tyczne i kataklizmy, na swoje codzienne przy-
zwyczajenia i codzienne nałogi, na rodzinę, 
przyjaciół i życzliwych, wypatrując pilnie ter-
minów, w których kończy się czas ochronny 
na zające, bażanty, kury czy dziki. 

Kiedy przychodzi właściwy termin nasz 
pacjent wkłada na siebie szarawary, różne 
swetry, buty do pasa, opasuje się ładownicami 
i wyjmuje z szafy pewien rodzaj broni palnej, 
który nazywa „flintą”. Przez cały ten czas już 
nie mówi o niczem innem, tylko o „dwójkach”, 
„jedynkach”, „loftkach”, „granulkach”, – każde-
mu zaś przeciętnemu obywatelowi wiadomo, 
że słowa te nic w ogóle nie oznaczają.
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Zapakowawszy swą broń, która niewiadomo, 
dlaczego ma aż dwie rury – do skórzanego fu-
terału, pacjent, zwany także czasami „nemrod-
kiem” udaje się w nieznanym kierunku i spędza 
tamże kilka dni, podczas których niewiadomo 
co robi. Manja ta w pewnych okresach, przera-
dza się w psychozę zbiorową, tak, że zwykle po-
dobne wędrówki odbywają się kolegjalnie.

Nic bardziej interesującego dla przecięt-
nego nawet inteligentna, niż przysłuchiwanie 
się rozmowom dwu, albo i trzech manjaków  
św. Huberta, wracających z takiej wspólnej wę-
drówki, którą nazywają „polowaniem” (najwi-
doczniej odbywa się to na „polu”).

– Naganka była już blisko – mówi jeden 
z  niebezpiecznym błyskiem w oku – a ja mam 
stanowisko tu! (pokazuje palcem jakiś mętny 
kierunek). Idzie na mnie ze 12 kotów, pierwszy – 
walę! Idzie drugi – walę dubleta! Dostał w skoki, 
ale jest! I miałem „na rozkładzie” wszystkie 12.

– Co tam 12 kotów! – woła drugi.
– Ja miałem lepiej! W jednym kotle było 

200 kotów…
W tem miejscu przeciętny inteligent już się 

powinien wtrącić: 
– Bój się pan Boga, 200 kotów w jednym 

kotle? Czy to się może zmieścić? Chyba że 
małe kocięta? I poco biedactwa do kotła pa-
kować?

– Przeto wytłumaczcie mi panowie, o jaką 
nagankę tu chodzi. O prasową? O jakim roz-
kładzie mowa? O rozkładzie jazdy? Co ozna-
cza słowo „dublet”?

Obaj „myśliwi” (gdyż i tak ich medycyna 
nazywa) patrzą na laika z politowaniem.

Byłoby rzeczą niebezpieczną zapytać „my-
śliwych”: „W jakim celu strzelają do zająca. 
Przecież wiemy, że w każdym sklepie na rogu 
można za dwa złote kupić dużego, martwego 
zająca, nie narażając się na fatygę i zabiegi nie-
licujące z normalnym trybem życia szanujące-
go się mężczyzny”.

Ale gadaj tu z manjakami! Dwa „niemrod-
ki” nie zwracając już żadnej uwagi na „outsi-
dera”, opowiadają sobie dalej:

W zeszłym roku, pamiętam, wyrwały mi 
się kury sprzed nosa! Było ich ze 20! Walę  
z obu luf, uważa pan…

– Jakto? Strzela pan do kur? – wtrąca zroz-
paczony już inteligent. – Poco to panu? Czy 

nie lepiej posłać kucharkę, żeby zarżnęła parę 
sztuk, nożem jak Bóg przykazał?…

Nie słuchają. Ba! Nawet odwracają się ty-
łem w sposób dość niedwuznaczny i  dalej 
swoje:

– Co to był za „miot” panie! W życiu takie-
go nie widziałem!…Tu warchlaki, a tu odyniec 
– prosto na mnie, szable jak kordelasy, walę 
„na komorę” raz, walę drugi, on nic…

– A pamięta pan te koguty w Kieleckiem? 
Albo tego głuszca na Polesiu? 4 godziny go 
podchodziłem po pas w wodzie.

Dwa głuszce św. Huberta tokują zapamięta-
le. Można ich teraz podejść i strzelić. Oczywi-
ście „strzelić na 10 zet”, jak mówi jeden z mo-
ich przyjaciół. Nic prostszego. Bierze się pierw-
szego manjaka pod ramię i szepcze: „Proszę  
o 5 zet do piątku”. Z drugim to samo. Dycha 
jak w banku.

Dwa razy po 5 zet. t. zw. dublet.
 J. P. 

¿ 2 lutego 1935 r., sobota 
Polowanie w lutym 

Na zasadzie przepisów łowieckich, obowią-
zujących na terenie całego kraju (z wyjątkiem 
woj. śląskiego), w lutym wolno polować na na-
stępującą zwierzynę i ptactwo, podlegające cza-
som ochronnym: dziki, wiewiórki, zające-biela-
ki (do 14 lutego), cietrzewie-koguty, dzikie in-
dyki-samce, dzikie kaczory, lisy oraz orły [sic!].

¿ 29 kwietnia 1935 r., poniedziałek 
Kłusownictwo zagraża zwierzostanowi

Dzięki troskliwej opiece gajowych Bia-
łostockiego Nadleśnictwa i spowodu łagod-
nej zimy w lasach nadleśnictwa „Białystok” 
rozmnożyły się sarny, które niejednokrotnie 
widuje się na sąsiednich polach w stadach, 
liczących często po dwadzieścia kilka sztuk.  
Z okazji tej korzystają kłusownicy i strzelają 
do sarn z zasadzek.

Przed kilku dniami w okolicach Jurowiec 
kłusownicy zostali spłoszeni w czasie ćwiarto-
wania upolowanej sarny, z której wydobyli już 
rozwinięty płód samca. Ponadto gajowy ma-
jątku Jurowce znalazł nieżywego kozła, który 
padł od kuli kłusownika.

Należy się spodziewać, ze sprawą tą zajmą 
się powołane czynniki. Zapewne zwróci na nią 
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również uwagę „Tow. Łowieckie”. Kłusownic-
two może przynieść niepowetowane szkody 
tak pięknie rozwijającemu się zwierzostanowi 
sarn. Sprawa jest bardzo aktualna, gdyż w po-
rze wiosennej zwykle sarny wychodzą z lasu 
na pola (na żyto) i wtenczas to najłatwiej je 
upolować kłusownikom.

¿ 30 kwietnia 1935 r., wtorek 
Dziś odczyt o łowiectwie

Przypominamy, że odczyt inż. Korybut 
Daszkiewicza na temat: „Organizacja straży 
łowieckiej jako czynnik ochrony zwierzyny 
łownej i walki z  kłusownictwem” zostanie 
wygłoszony dziś o godz. 16 w lokalu Zw. Zie-
mian.

¿ 3 czerwca 1935 r., poniedziałek 
Czy Pani lubi sarninę z borówkami?

Zdarza się, że w czasie rozmowy z piękną 
panią nastają chwile kłopotliwego milczenia. 
Wszystkie normalne tematy wyczerpały się – 
wypada jednak o czymś mówić.

W takiej właśnie chwili zacząłem opowia-
dać przemiłej towarzyszce o  polowaniu na 
kozły. Opowiadanie było aktualne, bo właśnie 
sezon się rozpoczął.

Rozwodziłem się z zapałem jak to wszyst-
ko pięknie wygląda. 

Wyjeżdża się o samym świcie do lasu 
lśniącego rosą poranną. Wchłania się rześkie 
i chłodne powietrze. W ręku sztucer, jest to 
bowiem polowanie szlachetne. Strzela się tyl-
ko kulą i to nieraz na dość znaczną odległość. 
Strzela się najczęściej z wozu albo ze specjal-
nego myśliwskiego pojazdu.

Kozły mają zaufanie do koni! – nawet czło-
wiek nie wydaje się im niebezpieczny, kiedy 
widzą go ponad łbami czworonogów.

Jedzie się dosyć wolno i wypatruje się 
zwierzyny.

Pierwsze spotkanie – to zazwyczaj jakaś 
samotna przedstawicielka żeńskiej progenitu-
ry sarniego rodu, czyli mówiąc po myśliwsku 
– koza. Widać ją z daleka. Żółta plama błysz-
czy na ciemnym podszyciu lasu. Zbliżamy się 
z bijącem sercem. Wreszcie gajowy macha 
lekceważąco ręką i oświadcza pogardliwie:

– Koza!
Potem raz po raz widzimy kilka sztuk.

Ciągle szukamy władcy tego haremu pło-
wych miłośnic o sentymentalnych oczach. 
Zjawia się wreszcie zuchwały i  jakby pysznią-
cy się swoją ozdobą – parą pięknych rogów.  
W świecie zwierzęcym są one symbolem jurnej 
męskości, a nie jak pomiędzy ludźmi obrazem 
niedołęstwa, synonimem zdrady małżeńskiej.

Ale teraz niema czasu na filozofję.
Leśniczy chwyta mnie za ramię i ze zbó-

jeckim błyskiem w oczach syczy zdławionym 
szeptem:

– Tam pod tą wysoką sosną rogacz!
Strzelam i proszę wierzyć albo nie wierzyć, 

kozioł pada, jak gromem rażony.
Jest to zresztą zwierzę niezmiernie wrażli-

we. Każda kula bez względu na to, gdzie trafia, 
kładzie go trupem na miejscu.

Piękna pani wysłuchała tego rapsodu my-
śliwskiego nawet z pewnym zainteresowa-
niem. Pod koniec jednak oczy jej zwilgotniały 
nagle od łez.

– Jak można – zauważyła głosem drżącym 
od wzruszenia – zabijać te piękne i niewinne 
stworzenia?

– No tak – odparłem z poczuciem winy – 
może pani ma i rację.

– Jak można? – powtórzyła raz jeszcze.
– Ale czy pani lubi sarninę? – zapytałem 

znienacka.
Piękna pani ożywiła się i ukazała prześliczne 

białe, ostre ząbki.
– Ze śmietaną?
– Ze śmietaną.
– Z borówkami?
– Z borówkami.
– Ach, znam jeszcze jeden znakomity spo-

sób. A la Normandie. Gotuje się sarninę ze 
świeżymi jarzynkami i zalewa buljonem. Do-
skonałe! Palce lizać!

– No tak, ale jak można zabijać takie ślicz-
ne i niewinne stworzenia?

Piękna pani zamyśliła się i odparła po 
chwili:

– No cóż… trudno! C’est la vie. Ostatecz-
nie jak pan w tym roku zabije koziołka to pro-
szę mi koniecznie przysłać kawałek combra…

Z tego wynika jak na dłoni, że niema tak 
wzniosłego sentymentu, któregoby nie po-
konała znakomita sztuka kucharska. 

 St. Dz.
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¿ 4 czerwca 1935 r., wtorek 
O kozłach i koźlich rogach 
Z polowania na „myłka”

Kiedy tamtego roku polowałem na ko-
zły w  puszczy Niepołomickiej, która zajmuje 
wielki szmat ziemi w Małopolsce zachodniej, 
znajdował się już na tych samych terenach ja-
kiś bogaty przemysłowiec z Bielska.

Codziennie o świcie wyjeżdżał na wynaję-
tej furmance w głąb lasu, uzbrojony w dosko-
nały sztucer z lunetą. Jeszcze kilka miesięcy 
temu zakupił w dyrekcji lasów państwowych 
odstrzał kilkunastu rogaczy i  właśnie teraz 
ową tranzakcję realizował.

Był, jak wszyscy myśliwi z Zachodu zami-
łowanym zbieraczem rogów. Ta namiętność, 
która czasami przypomina upodobania filate-
listyczne, jest bardzo charakterystyczną cechą 
wszystkich nemrodów niemieckich, a u nas 
krzewi się bujnie w Małopolsce, w Poznań-
skiem, na Pomorzu i na Śląsku.

Kolekcje rogów upolowanych, a nawet 
i  zrzutków z czaszką z gipsu podrabianą zaj-
mują poczesne miejsce w mieszkaniach tam-
tejszych panów myśliwych.

Każdy z nich stara się gromadzić jak naj-
bardziej różnorakie okazy. Rogi normalne, 
mniej lub bardziej rozwinięte, nieraz pięknie 
perlone ozdoby starych rogaczy, a obok tego 
wszystko, co niemieccy myśliwi ochrzcili mia-
nem „küm marera”, czyli po polsku „myłka”. Są 
to rogi zniekształcone, anormalne, z  rozma-
itych powodów zdeformowane i  różniące się 
swoim groteskowym wyglądem od właściwej 
postaci.

Te ostatnie właśnie największą posiadają 
wartość i najbardziej są poszukiwane.

W puszczy Niepołomickiej spotkał mnie 
„wielki zaszczyt” upolowania od pierwszego 
strzału właśnie tak bardzo przez wielu upra-
gnionego „myłka”.

Cały pierwszy dzień włóczyłem się po lesie 
bez żadnego rezultatu.

Miejscowy leśniczy, który był znakomitym 
znawcą swoich terenów, wpadł już w rozpacz.

Nie można było nic znaleźć.
Dopiero nad samym wieczorem spotkali-

śmy stadko kóz, które pasło się na skraju wiel-
kiej polany. Było jednak tak daleko, że przy za-
padającym wieczorze trudno było stwierdzić, 

czy jest pomiędzy nimi rogacz. Leśniczy ob-
serwował stado przez lornetkę z wielką uwagą. 
Wreszcie zadecydował:

– Jest kozioł!
Podjeżdżaliśmy coraz bliżej, ale kozy po-

suwały się powoli. Strzał był ciągle niepewny. 
Leśniczy jednak przeciął wszelkie wątpli-

wości:
– Musi pan zaraz strzelać, odchodzą do cu-

dzego lasu i niedługo djabli je wezmą.
Stanąłem na wozie, mierzyłem długo, 

uważnie, wreszcie pociągnąłem za cyngiel  
i oto zahuczał donośny strzał mojego Winche-
stera.

Nie zdołałem zauważyć, jaki był rezultat, 
ale leśniczy zeskoczył już z wozu i biegł szyb-
ko, wołając z przejęciem:

– Jest, psiakrew, jest.
Podążałem za nim zwolna. Kiedy już do-

szedłem do miejsca, gdzie kozioł rzeczywiście 
leżał, spotkało mnie niezwykłe powitanie.

Leśniczy miażdżył poprostu moje ręce 
w żywiołowych uściskach i wołał na cały głos:

– Panie, co za szczęście Pana spotkało! Pan 
sobie nawet nie wyobraża?

– Co się stało?
– Pan zabił „myłka”!
Spojrzałem na zdobycz. Przede mną leża-

ła sztuka nędzna i chuderlawa i przeraźliwie 
chuda, o zapadniętych bokach. Skóra nędzna, 
jakby wyleniała, pokryta była szarawą sier-
ścią. Poza tym kozioł był kulawy. Ktoś strzelał 
do niego i trafił go w nogę, która potem zro-
sła się nieprawidłowo. Właśnie wskutek tego 
rogi jego wyrosły w zupełnie zdeformowa-
nej postaci. Jeden z nich skręcił się zupełnie 
i ostrym końcem ranił nieustannie ucho tego 
mizeraka.

Ta zdobycz nie uradowała wcale mojego 
serca. Zastrzeliłem poprostu jakiegoś po-
łamańca.

Tymczasem leśniczy grzmiał dalej:
– Panie, toć pan poprostu wygrał los na 

loterji. Iluż tutaj przyjeżdża myśliwych i każdy 
się prosi, żeby mu dać myłka.

I nigdy prawie się nie udaje. A pan tak so-
bie bez żadnej fatygi.

Nie próbowałem protestować. Muszę się 
jednak przyznać, że kiedy następnego dnia 
zabiłem jeszcze dwie normalne sztuki, dozna-
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łem dopiero prawdziwej przyjemności łowiec-
kiej. Zdeformowane rogi wiszą na pamiątkę 
w moim gabinecie. Leśniczemu posłałem foto-
grafję z dokładnemi danemi wymiarów i wagi.

Chętniebym mu i te same rogi wysłał do 
jego kolekcji, ale obawiałem się, że raz na za-
wsze stracę szacunek tego miłego człowieka.

 St. Dz.

¿ 3 lipca 1935 r., środa 
Kłusownik ukarany

W styczniu rb. w godzinach popołudnio-
wych właściciel maj. Waliły na terenie gm. 
Gródek – Aleksander Hasbach wraz z gajo-
wym Kazimierzem Gryniewskim polował  
w swych lasach. Kiedy zbliżyli się do kol. Na-
uma, spostrzegli na śniegu świeże ślady stóp 
ludzkich i zakrwawione tropy sarny. Ponieważ 
słyszeli przedtem wystrzał, domyślili się, że 
jest to robota kłusownika.

Wówczas po tropie zranionej sarny po-
szedł Hasbach, a śladami kłusownika Gry-
niewski. Gajowy spostrzegł kłusownika z po- 
jedynką myśliwską w ręku. Był to Mikołaj Li-
sowski, który strzelił w kierunku gajowego, 
lecz chybił. Sąd skazał Lisowskiego na 8 mie-
sięcy więzienia.

¿ 3 marca 1936 r., poniedziałek 
Na polowaniu pod Stryjem

Ostatnio bawili w Turzach Wielkich pod 
Stryjem na 2-dniowem polowaniu w  tamtej-
szych lasach państw. gen. Sosnkowski z mał-
żonką, generalny dyrektor lasów państwowych 
Loret i dyr. lasów państw. Schubert ze Lwowa.

¿ 31 lipca 1936 r., piątek 
Zakaz przyjęć i polowań dla urzędników
Dwa doniosłe okólniki P. Premjera 
gen. Składkowskiego

[pierwsza strona gazety]
Pan premjer gen. Składkowski wystoso-

wał do wszystkich pp. ministrów dwa okól-
niki regulujące drażliwą sprawę „świadczeń” 
dla urzędników i funkcjonariuszów pań-
stwowych.

„Świadczenia” te – to przyjęcia lub polo-
wania urządzane dla urzędników przez osoby,  
z którymi urzędnicy mają kontakt służbowy.

W pierwszym okólniku p. premjer gen. 
Składkowski zwraca się do pp. ministrów, aby 
zwrócili uwagę funkcjonariuszom państwo-
wym, którzy z ramienia władz, urzędów i in-
stytucyj państwowych wykonywają czynności 
inspekcyjne i  nadzorcze, że przy pełnieniu 
swych funkcyj ograniczyć się winni do ściśle 
służbowego zakresu, unikając nawiązywania 
bliższego kontaktu prywatnego z przedstawi-
cielami instytucyj nadzorowanych.

W szczególności w czasie dokonywania in-
spekcyj winny być wykluczone wszelkie zbliże-
nia na gruncie towarzyskim z przedstawicielami 
instytucyj nadzorowanych (kontrolowanych), 
czy to w formie składania wizyt czy uczestnicze-
nia w przyjęciach urządzanych przez nich, lub  
z ich udziałem bądź w  domach prywatnych, 
bądź w lokalach publicznych, czy wreszcie 
przyjmowania u nich gościny (noclegów).

Szczególną powściągliwość przy nawiązy-
waniu kontaktu, wykraczającego poza granice 
konieczne dla wykonywania czynności służbo-
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wej, zachować należy również przy wypełnianiu 
zadań, polegających na rozstrzyganiu lub łago-
dzeniu zatargów pomiędzy dwoma stronami.

Zwłaszcza przy zatargach zbiorowych 
(np.  pomiędzy dworem a wsią) unikać na-
leży nawet pozoru wejścia w  porozumienie  
z jedną ze stron. Taki zaś pozór mogłoby stwa-
rzać zatrzymanie się w budynku, należącym do 
jednej ze stron (np. we dworze), chociażby więc 
budynek ten czysty ze względów wygody oso-
bistej, czy nawet ze względów służbowych był 
odpowiedni, należy o ile możności wyszukać 
inny, aby nie budzić podejrzeń, że przysługa 
wyświadczona przez jedną ze stron, mogłaby 
wywrzeć wpływ na sposób załatwienia zatargu.

Drugi okólnik P. Premjera brzmi:
„Zdarza się, że urzędnicy w szczególności 

zajmujący wyższe stanowiska w administracji 
państwowej, przyjmują zaproszenia na polo-
wania, urządzane przez właścicieli większych 
obwodów łowieckich, nie licząc się z tem, że 
w ten sposób zaciągają wobec zapraszających 
pewne zobowiązania towarzyskie, które mogą 
okazać się krępujące przy wykonywaniu obo-
wiązków służbowych.

Niejednokrotnie później, urządzających 
polowania, widuje się w gabinetach urzędni-
ków polujących, co w zestawieniu może budzić 
wątpliwości, a jest niedobrze, gdy przełożony 
ma dużo do myślenia o celowości zachowania 
się podwładnych.

Prosta przyzwoitość w stosunkach towa-
rzyskich wymaga, że tylko ten powinien jeź-
dzić na przyjęcia i polowania, kto może od-
wzajemnić się w równej mierze.

Jeżeli natomiast możliwość ta nie istnieje, 
zaproszeń przyjmować nie wolno”.

Pp. ministrowie mają wydać zarządze-
nia, w których zwrócą w tym zakresie uwa-
gę kierowników władz podległych z  zazna-
czeniem, że powyższe nie dotyczy polowań, 
urządzanych przez administrację lasów pań-
stwowych.

¿ 20 sierpnia 1936 r., czwartek 
Barbarzyńskie kłusownictwo
Łoś złapany i zabity przez włościan

Mieszkańcy wsi Zajki (gm. Trzcianne) wy-
patrzywszy w lesie łosia (byka), wpędzili go 
w bagno, poczem skrępowanego przywlekli 

na noc do chlewa Stefana Zajkowskiego. Na 
drugi dzień wywieźli łosia na łąkę, zarżnęli go 
w krzakach i podzielili się mięsem.

Posterunek P.P. w Trzciannem wszczął do-
chodzenie celem pociągnięcia do odpowie-
dzialności około 20 włościan za to barbarzyń-
skie kłusownictwo. Jak wiadomo, łosie są pod 
surową ochroną. 

Prócz kary administracyjnej (500 zł.) gro-
zi włościanom 6-tygodniowy areszt. Pozatem 
sprawą tą zainteresuje się prawdopodobnie 
Urząd Prokuratorski.

¿ 9 sierpnia 1937 r., poniedziałek 
100 dzików na rozkładzie 
Puszcza poleska – raj myśliwych 

Polska ma w Europie opinię kraju o wyso-
ko rozwiniętym sporcie łowieckim. Zwłaszcza 
Polesie słynie daleko poza granicami naszego 
państwa, jako raj dla myśliwych – królestwo 
ptactwa wodnego i błotnego. I słusznie. Róż-
norodność przyrody i zwierzostanu daje Pole-
siu ten prymat.

Oto na przykład taka ordynacja Dawid-
gródecka ks. Karola Radziwiłła. Posiada naj-
większy w Europie rezerwat łosi, oraz rzadko 
spotykane gdzie indziej stada dzików, wilków, 
rysi. Sam tylko zwierzostan tej ordynacji daje 
możność poznania całej bogatej fauny la-
sów poleskich, za wyjątkiem niedźwiedzia.  
W obrębie lasów ordynacji znajduje się obec-
nie jeszcze przeszło 300 łosi, a liczba ich rośnie 
szybko wobec roztoczenia nad nimi ochrony 
prawnej.

Drugim z kolei głównym przedstawicie-
lem puszczy poleskiej jest dzik – przedmiot 
licznych polowań. M. in. w r. 1932 odbyło się 
w rejonie tursko-ładeckim na terenie ordyna-
cji wielkie polowanie na dziki w którym wziął 
czynny udział P. Prezydent R. P. prof. Ignacy 
Mościcki. Było to jedno z największych po-
lowań, jakie pamiętali starzy myśliwi. Padło 
wówczas około 100 dzików.

Ryś, najdrapieżniejszy mieszkaniec puszcz 
Polesia, spotykany jest tu dość rzadko. Nato-
miast sarna, lis, oraz charakterystyczny dla 
lasów poleskich wilk – żyją w obrębie całej 
ordynacji.

Ponadto występują jeszcze borsuki i  wy-
dry, wreszcie nad typową rzeką poleską Lwą 
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żyje jeszcze rodzina bobrów – jedyny w Euro-
pie rezerwat.

Wśród ptaków pierwsze miejsce zajmuje 
cietrzew, ulubiony przez myśliwych. Nie brak 
również głuszców, kuropatw, przepiórek, dzi-
kich gołębi, a nawet jastrzębi i orłów.

Na bagnach, które stanowią 60 proc. po-
wierzchni całej ordynacji, roi się od ptactwa 
błotnego i wodnego. Najliczniej występują 
dzikie kaczki, ponadto jest dużo perkozów, 
dubeltów, bekasów, kurek wodnych, czapli, 
wreszcie grasują wojownicze bataliony ry-
bołówek, zwanych przez miejscową ludność 
„krzykaczami”.

Jak więc widzimy – ogromne jest bogactwo 
i różnorodność zwierzostanu Polesia i wyko-
rzystanie go do celów łowieckich stwarza dla 
tej części Polski nową, poważną atrakcję tu-
rystyczną. Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
przy odpowiednio postawionej gospodarce 
łowieckiej Polesie, mogłoby się stać Mekką dla 
myśliwych, nie tylko z całego kraju, ale i z za-
granicy.

Niestety, dziedzina ta dotychczas leży 
u nas odłogiem. Łowiectwo ciągle jest jeszcze 
u nas albo kosztowną rozrywką uprzywilejo-
wanych sfer, albo też występuje w formie dzi-
kiej i rabunkowej gospodarki, obliczonej tylko 
na względy materialne, czy też utylitarne.

Na samym Polesiu jest z górą 1000 myśli-
wych chodzących dotychczas luzem i  upra-
wiających ten sport na własną rękę. Dopiero 
zorganizowany ostatnio na Polesiu woje-
wódzki Związek Łowiecki z ks. Karolem Ra-
dziwiłłem na czele, postawił sobie za zadanie 
przede wszystkim unormowanie pewnych 
granic prawnych, oraz przeprowadzenie na 
szeroką skalę podjętej akcji propagandowej, 
która zapewnić ma Polesiu czołowe miejsce 
wśród wszechświatowej sławy regionów ło-
wieckich.

 L.

¿ 12 grudnia 1937 r., niedziela 
Polowania dochodowe 
w lasach państwowych

Nadleśnictwo państwowe Białystok (telef. 
Czarna Wieś 9) urządza w bieżącym sezonie 
myśliwskim trzy polowania dochodowe: 1) 
dnia 21 bm. w leśnictwie Rybniki (zbiórka  

w gajówce Podratowcu o godz. 7-ej m. 30), 2) 
dnia 2 stycznia w leśnictwie Chraboły (zbiórka 
w gaj. Chraboły o godz. 7-ej m. 30) i 3) dnia 15 
stycznia w leśnictwie Rybniki i Ponikła (zbiór-
ka w gaj. Podkrzemianka o godz. 7-ej m. 30).

Myśliwi, chcąc wziąć udział polowaniach, 
winni zgłosić się piśmiennie lub telefonicznie 
do Nadleśnictwa najpóźniej 3  dni przed ter-
minem każdego polowania i wnieść opłatę za 
prawo polowania w kwocie 2 zł. 50 gr. Oprócz 
opłat za prawo polowania i ubitą zwierzynę 
według ustalonego cennika, myśliwi będą mu-
sieli pokryć koszta polowania (naganki i fur-
manek) w wysokości około 8 złotych.

¿ 18 grudnia 1937 r., sobota 
Polowanie w nadleśnictwie Białystok

Sezon polowań w lasach Państwowych 
rozpoczęty. W dniu 16 bm. w  nadleśnictwie 
Białystok odbyło się polowanie administra-
cyjne, w którym wziął udział tylko personel 
nadleśnictwa w ilości 6 strzelb. Na rozkładzie 
– 2 kozły, 4 lisy i 10 zajęcy. Mimo złej pogo-
dy efekt byłby większy, gdyby dopisali sąsiedzi 
i zaproszeni goście.

Nadmienić należy, że w nadleśnictwie bia-
łostockim trzymały się stale przez całe lato  
i jesień wilki, niszczące zwierzostan.

¿ 29 stycznia 1938 r., sobota 
Kłusownictwo w Puszczy Białowieskiej

Na terenie Puszczy Białowieskiej policja 
dokonała masowej rewizji w  zabudowaniach 
znanych kłusowników i  znalazła: broń my-
śliwską, mięso z dzików, rogi jelenie, rogi ko-
złów, truciznę na lisy, pętle i wnyki na zające, 
zwój drutu na wnyki, żelazną ość do bicia ryb, 
beczkę smoły, pikę żelazną do zabijania dzi-
ków, skórkę z tchórza, łapki zajęcze, śrut i t. p.

Odebrane od 32 kłusowników trofea 
i przyrządy łowieckie mogłyby stanowić spe-
cjalny dział w muzeum białowieskim.

¿ 12 października 1938 r., środa 
Rozstrzygnięcie konkursu: 
„Cele łowiectwa polskiego”

Sąd konkursowy, powołany przez Polski 
Związek Łowiecki do osądzenia prac na te-
mat: „Zadania i cele łowiectwa polskiego oraz 
drogi jego rozwoju”, w osobach pp.  Stefana 
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Krzywoszewskiego, Józefa Skrzypka (prze-
wodniczącego), Tadeusza Śliwińskiego, Sta-
nisława Prus-Wiśniewskiego i Józefa Gieysz-
tora postanowił wobec niewielkiej ilości 
nadesłanych prac, nagrodę piątą skasować, 
natomiast nagrodę czwartą powiększyć  
do 150 zł.

Za najlepszą uznano pracę pod godłem 
„Podlasie” i przyznano jej nagrodę pierwszą 
300 zł. Autorem pracy okazał się p. Włady-
sław hr. Zabiegło z Warszawy.

Drugą nagrodę 200 zł. przyznano pracy 
„Rosomak”, inż. dr. Jana Podgórnego z Ka-
towic.

Trzecią 150 zł – pracy „Darz bór” p. Wa-
cława Podhorskiego z Wołynia.

Czwartą 150 zł – pracy „Hornem Owl”, 
p. sędziego Walentego Garczyńskiego z War-
szawy.

Ponadto postanowiono zakupić pracę pod 
godłem „Ikar” p. Wł. Gurtiera z Rzeszowa.

¿ 22 grudnia 1938 r., czwartek 
Opowieści starego leśniczego Howańca
o wspaniałym zwierzyńcu w sercu Tatr 
w przededniu przyjazdu 
Pana Prezydenta Rzplitej do Jaworzyny

ZAKOPANE, 21.12
Dawid Howaniec urodził się w  Podspo-

dach 66 lat temu. Przez lat 40 był na Jawo-
rzynie leśniczym. Dziś jest już na emeryturze  
i żyje sobie skromnie w małym domku razem 
z liczną rodziną.

Na dworze mróz, od którego słowa zdają 
się marznąć w krtani. Z rozkoszą siadamy na 
zydlu pod piecem i patrzymy na ściany, przy-
ozdobione jelenimi rogami i kitkami z sierści 
koziorożców. Słuchamy Dawidowej opowie-
ści o jaworzyńskich lasach. Stary leśniczy 
podkręca siwego wąsa. – Jak byłem jeszcze 
dzieckiem „princ” (ks.  Hohenlohe) założył 
zwierzyniec. To było w latach osiemdziesią-
tych. Nasprowadzał jeleni z Ameryki, kupił 
żubry, kupił „sztaniboki” (koziorożce), ogro-
dził Lasy płotem, a potem wybudował zamek. 
Mało mu tego było – sprowadził 9 niedźwie-
dzi i zamknął je w zagrodzie. Ale one nie 
chciały tam siedzieć. Przez rok cały wszyscy 
się mordowali, wbijali pale – na nic się to nie 
zdało. Niedźwiedzie się podkopywały i ucie-

kały może z 10 razy. Princ się zdenerwował. 
Jak tak – no to hej, niech żyją w lesie. No  
i niedźwiedziom działo się dobrze. Rzucali-
śmy do lasu zabite konie, niedźwiedzie to żar-
ły, a jak im było mało to się brały za jurgow-
skie owce. Trzeba było całe noce przy owcach 
siedzieć i ognie palić.

Namnożyło się niedźwiedzi. Było więcej, 
jak 25 sztuk, Princ wybudował altanę, siadał 
ze strzelbą, a myśmy w 60 chłopa niedźwie-
dzie mu pod strzał gnali. Potem zaczęli na 
polowania przyjeżdżać wielcy panowie. 34 
lata temu polował tu princ Fryderyk, a po-
tem przyjechała jego żona Izabella razem  
z córką. I one miały na niedźwiedzia chętkę.

Zgonili nas wszystkich na Ździarską prze-
łęcz i powiadają – jak sanie w cztery siwe konie 
zajadą krzyczcie „Eljen!” (bo to była monar-
chia węgierska). A my sobie myślimy – czemu 
nie? Hej – będziemy krzyczeć…

Jedzie księżna pod górę, konie co siły, bo 
zimno. Jeden siwek nie wytrzymał i padł. 
Odprzęgli drugiego, bo nie pasowało i  jedzie 
Izabella w dwa siwki przed nami. A my cicho. 
Czekamy na czwórkę. Ano – jedzie i czwór-
ka. Krzyczymy „Eljen” i  machamy czapkami.  
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A w tych saniach… kucharz siedział i poko-
jówki. Mieliśmy za to krzyż pański…

Księżna zabiła buhaja, ale z niedźwiedzia 
nic nie wyszło.

Potem był tu niemiecki kronprinc. Nie 
brakowało gości na zamku, póki wojna nie 
przyszła. Wtedy zwierzyny nikt już nie pil-
nował. Strzelali żołnierze i raubszyce. Wybili 
wszystkie rysie, żbiki i wszystkie żubry.

Jedna tylko jałówka została. Żyła sobie 
w lesie, ale ckniło jej się samej okropnie. Za-
częła chodzić razem z chłopskimi krowami. 
Potem przyłączyła się do stada z którym cho-
dził byk. „Leciała” na niego, jak szafa na trzech 
nogach. Ale on nawet patrzeć na nią nie chciał, 
bo takie to kosmate… Jałówka wpadła w złość 
i przez zazdrość krowy szarpała, a nawet na 
ludzi zaczęła się rzucać. Trzeba ją było złapać 
i do Pragi odwieźć.

Nie ma już na Jaworzynie żubrów. Niedź-
wiedzie tylko dwa zostały. Niedawno był jesz-
cze trzeci z łapą odstrzeloną. Był zły. Dwu lu-
dzi ciężko poszarpał. Musieli go zabić. Te dwa 
poszły teraz spać na polską stronę. Widzieli-
śmy ślady na śniegu. Kto wie może na wiosnę 
z małymi wrócą? Dobrze byłoby, bo przecież 
szkoda żeby taki zwierz wyginął. Przecież tu 
u nas na Jaworzynie takiego niedźwiedzia 
upolowano, jakiego w całej Europie nikt ni-
gdy nie widział. 340 kilo ważył!

Od trzech lat, jak princ zwierzyniec Cze-
chom podarował, miały tu być polowania dla 
panów dyplomatów z zagranicy. Nie było ich 
tu więcej jak trzech. Za to czescy wyżsi urzęd-
nicy to strzelali po kryjomu, ile wlazło. Strzelał 
dyrektor lasów Grima i jego córka, dużo strze-

lał pan Beran, co teraz podobno prezydentem 
ministrów się został…

Ale zwierzyny jest jeszcze dużo. Śwista-
ki, sarny, kozice, jelenie, koziorożce. Na ko-
ziorożce teraz czas. Dużo jest złych, starych 
samców, które tylko awantury robią i młode 
ciężko kaleczą. Trzeba kilka przynajmniej 
sztuk odstrzelić.

Jak nasz Pan Prezydent teraz przyjedzie, 
a będzie miał czas i ochotę może mieć ładne 
polowanie. Stare samce mają piękne rogi – 
grube, zagięte, jak szable karbowane…

Świecą się oczy staremu Dawidowi. Jesz-
cze ma dość siły, żeby po lasach pochodzić. 
Dużo dałby za to, żeby mu pozwolili na 
strzał wyprowadzić Prezydenta – Niepodle-
głej Polski, której się pod koniec dni swoich 
doczekał…

¿ 31 stycznia 1939 r., wtorek 
Prawidłowy odstrzał czy rzeź? 

Od p. St. Grzegorczyka otrzymujemy uwa-
gi następujące:

Miłośnicy przyrody oraz liczni myśliwi 
bardzo są zaniepokojeni wynikiem polowa-
nia, jakie miało miejsce w  państwowych la-
sach nadleśnictwa Białystok, podczas którego 
upolowano: 7 rogaczy, 8 sarn-kóz, 2 lisy i kilka 
zajęcy.

Kiedy zapytano myśliwych, dlaczego strze-
lali do napędzanych przez nagankę sarn-kóz, 
usłyszano odpowiedź, że z powodu zbyt wiel-
kiej ich ilości niewspółmiernie dużej w sto-
sunku do liczby rogaczy-kozłów.

Na taką odpowiedź nasuwa się mimowol-
nie pytanie: dlaczego w takim razie ubito aż  
7 kozłów, skoro jest ich za mało!?

Nie wchodząc w to, czy polowanie to odbyło 
się za zezwoleniem miarodajnych władz i zgod-
nie z przepisami oraz planem odstrzału śmiem 
twierdzić, że pod względem etyki myśliwskiej 
w tym wypadku nie wszystko było w porządku.

Nie w porządku przedewszystkim dlate-
go, że o ile był przewidziany pewien odstrzał 
sarn-kóz, to odstrzeliwanie powinno się odby-
wać indywidualnie, gdyż tylko w taki sposób 
możliwym było odstrzelanie starych, złośli-
wych i jałowych kóz, podczas gdy na wspo-
mnianym polowaniu strzelano z pod naganki 
do każdej kozy, która się nawinęła i w dodat-

Myśliwi transportują upolowanego łosia 
do Sędkowa. Źródło: Kalendarz Leśny 1935 r.
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ku prawdopodobnie strzelano z  broni śruto-
wej nie zważając na to, że młode sarny należy  
w każdym wypadku oszczędzać.

Poza tym nie od rzeczy będzie zaznaczyć, 
że dokonany w podobny sposób „odstrzał” 
kóz działa kusząco na kłusowników, którzy  
o ile dotychczas podczas swoich „wypraw” 
omijali nadarzające się do odstrzału sarny, te-
raz sobie powiedzieć mogą:

„Panowie strzelają, więc i my możemy, bo 
już w hodowli państwowej sarnę-kozę i kozła 
traktuje się jednakowo!”

Nie twierdzę, że tak na pewno będzie, lecz 
znając duszę kłusownika (ścigałem, ścigam 
kłusowników na swoich terenach) śmiem 
twierdzić, że tylko w taki sposób kłusownik 
będzie „pojmował” odstrzał kóz, przeprowa-
dzony w lasach państwowych.

Pisząc niniejsze uwagi bez żadnych oso-
bistych nieprzyjaznych tendencyj w stosunku 
do tych, którzy polowanie organizowali, bądź 
też brali w nim udział, spodziewam się, że Bia-
łostockie Powiatowe Towarzystwo Łowieckie 
lub Nadleśnictwo Białostockie wyjaśnią to, co 
dla ogółu nie jest zrozumiałe, tym bardziej, że 
znawcy łowiectwa twierdzą, iż obecnie w oko-

licach Białegostoku masowy odstrzał sarn-kóz 
nie powinien mieć miejsca.

¿ 9 lutego 1939 r., czwartek 
W sprawie odstrzału sarn

Aby uspokoić licznych myśliwych i  miło-
śników przyrody poruszonych notatką p. Sta-
nisława Grzegorczyka p.  t.  „Prawidłowy od-
strzał, czy rzeź?”, jaka ukazała się na szpaltach 
„Dziennika Białostockiego” w dniu 31 stycznia 
b.r. uprzejmie proszę o umieszczenie w swym 
poczytnym piśmie poniższych wyjaśnień:

Najbliższe miasta nadleśnictwo państwo-
we Białystok, dzięki troskliwej opiece, jaką 
roztacza administracja w każdej porze roku, 
może poszczycić się najlepszym stanem sarn 
w okolicy. Na podstawie przeprowadzonej 
żmudnej obserwacji wiosną, w czasie rui, przy 
zimowym podkarmianiu i tropieniu po śnie-
gu, ogólny stan sarn wynosi 500 sztuk, na po-
wierzchni 300 ha ostoi, czyli jedna sztuka przy-
pada na 6 ha. Ilość powyższa dla tutejszych 
lasów jest już ponad maksymalną, ze szkodą, 
dla zwierzostanu i gospodarki leśnej.

Główną podstawą każdej racjonalnej ho-
dowli zwierzyny jest ustanowienie przez ho-
dowcę etatu, który ma pozostać w  rezerwie,  
z uwzględnieniem obszaru rewirów, oraz kli-
matycznych i  kulturalnych stosunków miej-
scowych. Znani hodowcy, jak Raul Dombrow-
ski i Wiktor Stephen, zaznaczają w swych mo-
nografiach o sarnie, że, gdy opieka i hodowla 
jest staranna w każdej porze roku, a miejsce 
odpowiednie, to stan sarn bez szkody dla 
ościennych rolnych i leśnych kultur dosięgnąć 
może jednej sztuki na każde 10 ha lasu.

Zaznaczyć muszę, że za miejsca odpowied-
nie należy uważać mniejsze obszary lasów 
mieszanych, otoczonych polami, będącymi  
w kulturze rolnej. Tymczasem tego nie można 
dostosować ani do lasów nadleśnictwa, które 
są wyłącznie iglaste i na ubogich glebach, ani 
do sąsiednich przyległych pól; dlatego dalsze 
rozmnażanie sarn byłoby nie odpowiadające 
ilości naturalnej paszy, którą pasza sztuczna 
tylko w części zastąpić może, w wyniku cze-
go nastąpiłoby zwyrodnienie zwierzostanu 
(pomijając już szkody, jakie wyrządzałby nad-
miar), które już zostało stwierdzone w budo-
wie poroży kozłów.

Pracownik leśnictwa prezentuje młode 
głuszce, które wykluły się w hodowli 
Źródło: Kalendarz Leśny 1936 r.
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P. St. Grzegorczyk rozpacza, że na polowa-
niach zbiorowych odstrzeliwano kozy z nad-
miaru, a jednocześnie i kozły – rogacze, któ-
rych rzekomo za mało jest w stosunku do kóz. 
Na to odpowiem, że w  racjonalnej hodowli 
nawet przy dążeniu do zwiększenia zwierzo-

stanu przeznacza się do odstrzału również 
pewną ilość starych i jałowych kóz, a co dopie-
ro w tym wypadku, gdy hodowca zdecydował 
nie powiększać już zwierzostanu. Wówczas do 
odstrzału przypadną naturalnie nie tylko ro-
gacze, ale także i kozy oraz koźlęta.

Myśliwi po udanym polowaniu

Mężczyzna przenosi myśliwego przez teren zalany wodą
Zdjęcia i opisy ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Przedwojenny myśliwy
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„MANJACY ŚWIĘTEGO HUBERTA”

Znany hodowca Sztolcman wyraźnie wyja-
śnia nam definicję odstrzału: „odstrzał to nor-
mowanie stosunku ilości danej zwierzyny do 
obszaru, oraz stosunku ilościowego obu płci 
danej zwierzyny”. W racjonalnej hodowli sarn 
stosunek samców do samic winien wynosić 1:1, 
względnie 1:2. Jeden dorosły rogacz potrafi za-
płodnić skutecznie 3 sarny kozy, jeżeli zatem 
przypadnie obsłużyć więcej samic, to albo sam 
nadmiernie się wyczerpuje, albo kozy pozostają 
jałowe, lub też pokrywają je „niedorostki”, czyli 
młode „rogaczyki”, a skutek jest znowu ujemny, 
gdyż następuje zwyrodnienie oraz tendencja do 
łączenia się w bliskim pokrewieństwie, które 
zawsze grozi upadkiem zwierzostanu.

W lasach nadleśnictwa została ustalona 
ilość sarn nie tylko ponad maksymalną, ale 
również został zachwiany właściwy stosunek 
ilościowy, dlatego na rok myśliwski 1938/39 
ustalony do odstrzału etat 21 sztuk rogaczy  
i 31 sztuk kóz jest odstrzałem nie tyle selek-
cyjnym, co redukcyjnym.

Tak duży odstrzał trudno jest przepro-
wadzić wyłącznie personelowi leśnemu i to 

we właściwym czasie, to jest po rui, a więc  
w sierpniu, kiedy ze względu na upały trudny 
byłby zbyt dziczyzny. Dlatego za zgodą Dyrek-
cji zdecydowałem wykonać, choć częściowo 
odstrzał zimą na polowaniach zbiorowych 
przez myśliwych etycznych, zrzeszonych,  
a zwłaszcza myśliwych z Białostockiego Towa-
rzystwa Łowieckiego, co do których etyki nie 
mogą nikomu nasuwać się żadne zastrzeżenia.

Myśliwi biorący udział w polowaniach, 
byli pouczeni, do jakich sztuk mogą strze-
lać. I choć strzelano z pod naganki, żaden  
z nich nie uchybił etyce, gdyż przy długich ki-
lometrowych miotach, jakie pędzi się w lesie, 
płoszone sarny wychodziły pierwsze przed 
lisami, z reguły przystawały blisko linii myśli-
wych, tak że był czas na wybór odpowiedniej 
sztuki. Dla przykładu przytoczę, że z jednego 
miotu o powierzchni 100 ha naganka wypę-
dziła około 60 sztuk sarn, do których strzela-
ło tylko kilku pewnych myśliwych i z tej ilo-
ści zabito tylko 2 rogacze i 4 kozy. Jakkolwiek 
niektórzy myśliwi strzelali tylko z broni śru-
towej, to chyba p. St. G. dobrze wiadomo, że 

Polowanie na niedźwiedzia w nadleśnictwie Iłomnia w Małopolsce w grudniu 1932 r. Na zdjęciu 
widoczny prezydent RP Ignacy Mościcki siedzący obok zabitego niedźwiedzia, drugi od prawej  
to adiutant prezydenta RP Ignacego Mościckiego kpt. Zygmunt Górzewski
Zdjęcie i opis ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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i z takiej broni strzela się też i kulą na bliższe 
odległości.

Śmiało mogę zapewnić ogół myśliwych, 
że na odbytych polowaniach w nadleśnictwie 
padły przeważnie kozy jałowe, o czym sam się 
przekonałem, polecając wypatroszyć 3 sztuki 
zabite, w których nie znaleziono embriona, jak-
kolwiek u zapłodnionych sarn już od połowy 
grudnia embrion jest wyraźnie wykształcony  
i od tego czasu rośnie stale aż do wykocenia się 
sarny, co ma miejsce w maju.

Płonne również są obawy p. St. G. co do ob-
niżenia się etyki kłusowników, gdyż twierdzi, że 
omijali oni do tej pory podczas swoich „wypraw” 
nadarzające się do strzału sarny. Chyba Szanow-
ny Autor miał na myśli „dzikich myśliwych”, 
t. j. niezrzeszonych, o niskiej etyce myśliwskiej, 
którzy dla siebie poddzierżawiają tereny, często 
i pod lasami państwowymi, gdzie sami, jak i in-
nym pozwalając, depczą w każdej wolnej chwili 
od zajęć i polują tylko albo na pomyka na zające, 
lub też z zasadzki na wychodzące na żer sarny. 
Może być, że taki „legalny kłusownik” zachwieje 
się w swej etyce myśliwskiej, która zresztą i tak 
wiele ma do życzenia, bo ten właściwy kłusow-
nik nie omijał, i nadal nie będzie, okazji „ustrze-
lenia” sztuki bez względu na płeć.

Zamiast więc wglądać w hodowlę prowa-
dzoną w lasach państwowych i snuć refleksje, 
nie znając ich rewirów, radziłbym Sz. Autorowi 
zwrócić większą uwagę na myśliwych „luza-
ków” (jak to robi w stosunku do swoich kłu-
sowników), postarać się zjednać ich kółkom, 
względnie związać ich w nowe Kółka Myśliw-
skie. Sądzę, że w tym kierunku dużo jest jeszcze 
do zrobienia i pracy.

 Nadleśniczy
 R. Janikowski

¿ 2 marca 1939 r., czwartek 
Pozwolenia na odstrzał dzików

Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych 
udzieliła, podobnie jak w roku ub., zezwoleń na 
odstrzał dzików w lasach państwowych w okre-
sie ochronnym, który, jak wiadomo, rozpoczy-
na się dziś i trwa do 1 czerwca.

Zezwolenia takie otrzymały już dyrekcje 
lasów państwowych w Łucku, Wilnie i Lwowie.

Na odstrzał dzików w lasach prywatnych 
udzielać będą zezwoleń wojewodowie.

NATURA 1930
¿ 16 czerwca 1924 r., poniedziałek 
Ochrona roślin
będzie przedmiotem obrad 
konferencji międzynarodowej

Polska otrzymała zaproszenie na konferen-
cję w sprawie ochrony roślin, którą zwołuje 
komitet stały przy Międzynarodowym Insty-
tucie Rolniczym w Rzymie na 20 października 
r.b. Konferencja ta ma na celu rewizję konwen-
cji dla ochrony roślin z dnia 4 marca 1914 r. 
oraz podpisanie nowej, bardziej odpowiedniej 
w teraźniejszych warunkach.

¿ 23 czerwca 1925 r., wtorek 
Państwowa Rada Ochrony Przyrody
uczyć nas będzie piękna kraju ojczystego

[druga strona gazety]
WARSZAWA, 22.VI.
Mocą rozporządzenia Rady ministrów, 

przy ministerium oświaty powstała pań-
stwowa Rada ochrony przyrody. Skład jej 
stanowi 25 osób, zaproszonych przez mini-
sterium spośród świata naukowo-przyrod-
niczego, malarzy, architektów i t.d.

Rada ochrony przyrody powołała do 
współpracy nad ochroną flory, fauny i kra-
jobrazu w Polsce specjalne komitety obywa-
telskie.

¿ 16 sierpnia 1928 r., czwartek 
Zamierające ptaki – czarne bociany 
pod opieką państwową

W Tucholi w Poznańskiem – na łąkach 
przy nadleśnictwie ukazały się czarne bocia-
ny. Pojawienie się tych rzadkich wymierają-
cych ptaków wzbudziło wielkie zaintereso-
wanie. Czarne bociany przybywają do Polski 
bardzo rzadko. Można je czasem spotkać na 
Białorusi, gdzie otaczane są specjalną opieką 
ze strony ludności.

Wprowadzona ostatnio nowa ustawa ło-
wiecka roztacza nad czarnemi bocianami 
opiekę państwową. Za zabijanie tych ptaków 
grozi surowa odpowiedzialność. Czarne bo-
ciany padają w Polsce ofiarą zwycięskiego 
pochodu kultury. Z  niedostępnych lasów 
wypłoszył ich stuk siekier. Stałe osuszanie 
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bagien pozbawia ich terenów, na których 
mogą żyć swobodnie. W większych ilościach 
czarne bociany znajdują się już tylko w Tur-
kiestanie. Warszawski ogród zoologiczny po-
siada 5 okazów.

¿ 20 lutego 1929 r., środa 
Miłośnicy przyrody z całej Polski 
odbędą dwudniowy zjazd w Warszawie

W dniach 2 i 3 lutego odbędzie się w War-
szawie pierwszy zjazd delegatów „Ligi ochro-
ny przyrody”, który otworzy prezes Ligi prof. 
Mrozewicz.

Na zjeździe wygłoszony zostanie szereg 
referatów. Prof. Zoll mówić będzie na temat: 
„Projekt ustawy o ochronie przyrody”, prof. 
Goetel o rezerwatach i parkach narodowych, 
prof. Szafer o idei ochrony przyrody, oraz prof. 
Limanowski na temat „Ratujmy piękno Tatr”.

¿ 9 kwietnia 1933 r., niedziela 
W walce ze szkodnikami
Ochrona ptaków w Polsce

WARSZAWA, 8.4
W związku z „Tygodniem Ochrony Przy-

rody”, który odbywa się obecnie w Warszawie 
i na prowincji staraniem Ligi Ochrony Przy-
rody redakcja nasza zwróciła się do znane-
go działacza w dziedzinie ochrony ptaków  
w Polsce p. Michała hr. Czerep-Spirydowicza  
z prośbą o informacje, dotyczące stanu ochro-
ny ptaków w Polsce.

– Już na długo przed wojną światową – 
mówi p. Czerep-Spirydowicz – ochrona pta-
ków, jako postulat teoretyczny, figurowała  
w programach rozmaitych organizacyj o cha-
rakterze ideowo-humanitarnym, działających 
na terenie Polski obecnej, lecz dzięki rozpro-
szeniu wysiłków oraz słabemu jeszcze wów-
czas zainteresowaniu i niedocenianiu przez 
ogół wysokich wartości ekonomicznych, este-
tycznych, ruch ten, przynajmniej w b. zaborze 
rosyjskim, nie wyszedł poza sferę pobożnych 
życzeń.

Dopiero ochrona przyrody w Polsce 
Niepodległej, na której czele od dwunastu 
już lat stoi niestrudzony bojownik tej idei, 
prof.  dr  W.  Szafer, przewodniczący państwo-
wej rady Ochrony Przyrody – wysuwa ochro-
nę ptaków na jedno z  czołowych zagadnień 

ochrony przyrody w  Polsce. Akcja idzie na 
dwu odcinkach.

– Praktyczna akcja rządowa prowadzona 
jest przez min. rolnictwa na terenach lasów 
państwowych, oraz przez min. komunikacji, 
w obrębie poszczególnych dyrekcji kolejo-
wych. Na terenach lasów państwowych akcja 
ta polega na zawieszaniu dla ptaków skrzynek 
– sztucznych gniazd rozmaitego typu w  la-
sach posiadających charakter sztuczny o jed-
nostajnem zadrzewieniu. Lasy takie mamy 
przeważnie w  Poznańskiem i  na Pomorzu. 
Nie posiadając zupełnie lub bardzo słabe pod-
szycie oraz tworząc wielkie jednolite skupie-
nie jednego jakiegoś gatunku drzewa, prze-
ważnie sosny i świerku, lasy te są w wysokim 
stopniu narażone na destrukcyjną działalność 
szkodników w rodzaju gąsienicy motyla sów-
ki-chojnówki i innych.

Liczba skrzynek zawieszonych w lasach 
państwowych zwiększa się stopniowo w  kie-
runku północno-zachodnim, czyli właśnie 
zgodnie ze zmianą charakteru lasów, które  
z dziewiczych prawie i bardzo urozmaico-
nych, o bogatem podszyciu w województwach 
południowo wschodnich oraz w Karpatach, 
stopniowo zmieniają swój charakter mieszany, 
stając się coraz bardziej jednostajne i sztuczne.

Dotychczas zawieszono na terenie tych la-
sów około 46.000 skrzynek, co jest zaledwie 
małym odsetkiem ogólnej liczby potrzebnej 
(około 12 miljonów) dla należytej i trwałej 
obrony lasów przed inwazją szkodników. Pta-
ki bowiem są najtańszym i najskuteczniejszym 
środkiem walki z tymi szkodnikami, z którymi 
żadne środki chemiczne lub mechaniczne nie 
zdołają nigdy się zrównać w skuteczności.

– Czy rząd otacza akcję ochrony ptaków 
należytą opieką?

– Akcja nasza spotyka całkowite zrozu-
mienie i przychylne poparcie czynników rzą-
dowych. Świadczyć o tem może cały szereg 
zarządzeń w tej dziedzinie wydanych. W po-
szczególnych dzielnicach kraju obowiązują 
dotychczas jeszcze ustawy przedwojenne jak 
nprz. w Wielkopolsce i na Śląsku – ustawa  
z dn. 30-go maja 1908 r., w Małopolsce – au-
striacka ustawa z dn. 2-go lipca 1909 r. 

Oczekiwać jednak należy w najbliższym 
czasie wydania jednolitej ustawy o ochronie 
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ptaków niełownych, której brak odczuwa 
się obecnie dotkliwie. Projekt takiej ustawy 
został już opracowany przez Sekcję Ochrony 
Ptaków i przychylnie przyjęty przez czynniki 
rządowe.

– Czy mamy w Polsce specjalne rezerwaty 
ptasie?

– Owszem. Posiadamy 5 rezerwatów, 
utworzonych przez Państwową Radę Ochro-
ny Przyrody, a mianowicie: dla szczurka-
-pszczołojada (Merops apiaster L) na Podolu 
koło Zaleszczyk, dla czapli siwej (Ardea cin 
rea) w czaplińcu koło Rajgrodu, dla łabędzi 
na Pomorzu oraz głuszców na terenie lasów 
państwowych.

– A jak przedstawia się akcja społeczna 
ochrony ptaków w kraju?

– Akcja społeczna w dziedzinie ochrony 
ptaków w Polsce prowadzona jest częściowo 
przez szereg organizacyj jak na prz. Tow. 
Opieki nad Zwierzętami, oraz Polska Liga 
Przyjaciół Zwierząt, posiadających swe fil-
je rozrzucone po całym kraju. Koncentruje 
się ona obecnie w Lidze Ochrony Przyrody,  
a ściślej w Centralnej Sekcji Ochrony Ptaków, 
powstałej przed dwoma laty w Warszawie.

Jest to pierwsza, i jak dotąd jedyna, tego 
rodzaju specjalna organizacja o  charakterze 
społecznym, obejmująca swą działalnością 
terytorjum całego Państwa.

Program akcji przewiduje organizację lub 
współpracę przy organizowaniu praktycz-
nej ochrony ptaków na terenach majątków 
państwowych, samorządów, gmin wiejskich, 
stacyj ochrony roślin, organizacyj i kółek 
rolniczych, zrzeszeń ogrodniczych, Korpu-
su Ochrony Pogranicza, parafji i cmentarzy. 
Następnie prowadzona będzie szeroka pro-
paganda tego ruchu oraz tworzone będą re-
zerwaty na terenach prywatnych właścicieli, 
względnie wykupywane lub dzierżawione 
tereny z wyjątkowo cenną fauną ornitolo-
giczną.

– Czy akcja ta znajduje należyty oddźwięk 
w społeczeństwie?

– Naturalnie. Przedewszystkiem podkre-
ślić muszę niezwykle życzliwe traktowanie 
naszych działalności przez władze miejskie  
z prezydentem miasta inż. Z.  Słomińskim 
oraz dyrektorem plantacyj stolicy, prof. 

L.  Danielewiczem na czele, którzy okazują 
nam stałe jak najdalej idące poparcie moral-
ne i materialne, jak na prz. pomoc w budo-
wie karmików dla ptaków oraz ostatnio uła-
twiające nam komunikację na terenie miasta.

Również inż. W. Rabczewski, naczelny 
dyrektor wodociągów i filtrów bardzo wydat-
nie wspomaga naszą akcję, udzielając nam 
swej życzliwej pomocy. Akcja ta jest znana  
z informacji „Expressu Porannego”.

Najgłówniejszą naszą uwagę kierujemy 
w stronę uświadomienia młodzieży szkolnej 
o doniosłem znaczeniu ptaków w  przyro-
dzie i życiu człowieka. Jak wiadomo w akcji 
naszej prowadzonej na terenie stolicy, biorą 
udział już 52 szkoły warszawskie.

Obecnie, dzięki poparciu Kuratorjum 
Warszawskiego, które w tych dniach wyda-
ło specjalny okólnik w tej sprawie do władz 
szkolnych – ilość szkół, opiekujących się 
ptakami wzrośnie niewątpliwie jeszcze wię-
cej. Tak życzliwe traktowanie naszej akcji 
zawdzięczamy niezwykle przychylnemu sta-
nowisku w tej sprawie ministerstwa oświaty, 
a w szczególności p. delegata min. oświaty do 
spraw ochrony przyrody, w rękach którego 
spoczywają wszelkie sprawy z ochroną przy-
rody w Państwie związane.

Uroczystość szkolna zawieszania skrzy-
nek dla ptaków, która odbędzie się dziś 
w  Parku Ujazdowskim, oraz w  poniedzia-
łek w parku im. Króla Jana  III Sobieskiego, 
stanowi początek planowanej akcji ochrony 
ptaków wśród młodzieży.

Tam, gdzie ptaków nie ochraniano 
zniszczyły las gąsienice sówki chojnówki
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¿ 12 kwietnia 1933 r., środa 
Flora i fauna Polski na interesującej 
wystawie z okazji zjazdu lekarzy 
i przyrodników w Poznaniu

Cały nasz świat naukowy lekarski i  przy-
rodniczy czyni już dziś przygotowania na zjazd 
i wystawę lekarzy i przyrodników, która się od-
będzie we wrześniu w Poznaniu.

Prof. Budzisko, organizujący na miejscu 
dział Ochrony Przyrody, uzyskał od zarządu 
terenów i budynków b. „pewuki” 13 sal na 
eksponaty, tyczące troski naszych działaczów 
społecznych o całość krajobrazu flory i fauny 
Polski.

Stoiska te – po 5 m. każde – otrzymają na-
sze instytucje społeczne i naukowe bezpłat-
nie, a nawet uda się zapewne uzyskać drobne 
subwencje na pokrycie wydatków, związanych  
z przewiezieniem i  instalacją eksponatów. 
Subwencje byłyby wypłacone z funduszu uzy-
skanego z opłat za stoiska przemysłu i handlu.

Trzeba stwierdzić, że bez tej pomocy na 
wystawie poznańskiej znalazłyby się wyłącznie 
pstrokate etykiety specyfików i lśniące bogato 
instrumenty przemysłów terapeutycznych, 
brakłoby natomiast pokazów o charakterze 
dydaktycznym, bezstronnie pouczających, 
bo pochodzących od ludzi nauki, obiektywnie 
przedstawiających rzeczywistość – bez wzglę-
dów opłacalności kupieckiej.

Obok więc efektownych reklam znajdą się 
pawilony z treściwą „propagandą swojszczy-
zny” Towarzystwa krajoznawczego, a nawet 
młody Komitet Ochrony Puszczy Jodłowej 
uzyskał jedno stoisko pod eksponaty z „daw-
nych gór” Stefana Żeromskiego.

Pośrodku komnatki stanie wspaniała mapa 
plastyczna „okolicy”: Park Narodowy na Łysi-
cy, rezerwaty Góra Radostowa – na ścianach 
zawisną przekroje geograficzne „najstarszej 
skały świata”, na której Świętokrzyskie się roz-
siadły, fotografje przecudnych „gołoborzy”  
(wielkich łysków tej skały, sterczących wśród 
puszczy), widoków ogólnych i zdjęć okazów, 
których na wystawę przewieźć się nie da, jak 
np. jodły 500 lat sobie liczącej.

– Gałęzie jodłowe jednak zawiesić tam 
można by okrasić czemś żywem ten pawilon 
– zauważył prof. B. Hryniewiecki na odbytej 
w Warszawie naradzie komitetu nad wystąpie-
niem w Poznaniu.

Myśl rzucona mimochodem, a b. ważna. 
Nasze wystawy są zbyt suche, sztywne, wy-
łącznie „mądre”, a wszakże nic tak nie ożywia, 
nie usposabia zwiedzających jak pokaz – obok 
skrótów wykresów, i  abstrakcyj – elementów 
rzeczywistości. W namiocie ze srebrnych gałę-
zi jodłowych najprzystojniej by było wystawie 
Puszczy Jodłowej, jej głazom i mumjom flory 
i fauny.

W obradach nad organizacją wystawy 
uczestniczyli: prof. B. Hryniewiecki, A.  Pat-
kowski, R. Kobendza, Jan Czarnecki [powinno 
być: Jan Czarnocki – przyp. red.], Samsono-
wicz, Roszkowski, Dziubałtowski, dyr. Ko-
styro, Miklaszewski i ideowy gospodarz gór 
Świętokrzyskich, oddany sprawie Parku Naro-
dowego p. nadleśniczy Kosiński.

Dodajmy, że oprócz kwestii pawilonu 
Puszczy Jodłowej w Poznaniu, komitet roz-
patrywał granice Parku Narodowego Puszczy. 
Niestety granice te nie są jeszcze ustalone, 
gdyż domniemane „względy gospodarcze” 
(eksploatacja) kolidują z  postulatami wiedzy 
przyrodniczej. Cóż? Natura, zasiewając Pusz-
czę jodłami, zapomniała swych praw boru 
podporządkować racjonalistyce poręb.

Jednak wobec gotowości uczonych naszych 
do szanowania interesów gospodarczych, 
a dobrej woli dyrekcji lasów szanującej mini-
malistyczne postulaty wiedzy przyrodniczej 
Park Narodowy w Puszczy Jodłowej otrzyma 
wreszcie granice i opinja publiczna przestanie 
się dziwić, że kwestja tak prosta rozstrzyga się 
w ciągu tak wielu lat, na czem cierpią zarówno 
interesy gospodarcze jak naukowe.

Zawieszanie skrzynek w lasach państwowych
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¿ 13 listopada 1933 r., poniedziałek 
Wystawa ochrony przyrody

P.  wojewoda Marjan Zyndram-Kościał-
kowski raczył łaskawie objąć protektorat nad 
wystawą ochrony przyrody, którą organizuje 
państwowa rada ochrony przyrody i oddział 
białostocki Ligi Ochrony Przyrody w dniach 
od 3 do 10 grudnia w salach gimnazjum pań-
stwowego im Marszałka Piłsudskiego.

W czasie „Tygodnia Wystawy Ochrony 
Przyrody” odbędą się następujące odczyty: 
prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr. W. Sza-
fera, n.t.: „Cuda polskiej przyrody”, prof. Fr. Ru-
dery p.t. „Zwierzęta ginące w Polsce” i „Ochro-
na gatunkowa roślin”, p. prof. Eug. Machała n.t.: 
„Ochrona ptaków”, prof. Stanisław Brochwicz-
-Lewiński wygłosi „Pan Tadeusz a zagadnienia 
ochrony przyrody”, kierownika stacji jedwab-
niczej w Białymstoku p. Wojtowicza n. t. „Je-
dwabnictwo w Polsce” i p. prof. Gaczorka p.t. 
„Pszczelarstwo na ziemiach Polskich”.

¿ 5 maja 1936 r., wtorek 
900 głuszców w lasach pomorskich

Spotykane w lasach pomorskich głuszce to 
największe okazy z tej rodziny ptaków w na-
szym kraju.

Po przejęciu ziem pomorskich przez władze 
polskie liczono na Pomorzu 200 sztuk głusz-
ców. Obecnie dzięki ochronie ilość ich wzrosła 
do 900. Najwięcej głuszców spotyka się na Po-
morzu w lasach pod Kartuzami na Kaszubach  
i w okolicy Chojnic na Kosznajderji.

¿ 7 lipca 1937 r., środa 
Uchwały zjazdu Ligi Ochrony Przyrody 

[druga strona gazety]
LWÓW. 6.7 
W ramach 15-go zjazdu lekarzy i przyrod-

ników polskich we Lwowie odbył się wczoraj, 
w poniedziałek IX-ty zjazd delegatów Ligi 
Ochrony Przyrody Polsce. Zjazd zgromadził 
szereg wybitnych przyrodników i działaczy 
społecznych z Warszawy, Poznania, Krakowa 
i Lwowa.

Obradom przewodniczył prof. Hrynie-
wiecki z Warszawy, który po zagajeniu zjaz-
du, wręczył dyplomy członków honorowych 
Ligi rektorowi Szaferowi z Krakowa i prof. 
J. O. Pawlikowskiemu z Medyki.

Po załatwieniu spraw organizacyjnych 
uchwalono szereg rezolucyj. M. in. zjazd za-
protestował przeciwko budowaniu kamien-
nego gmachu na Kasprowym Wierchu na 
terenie tworzącego się parku narodowego. 
Zjazd dał również wyraz swej trosce z po-
wodu dewastacyjnej gospodarki leśnej nad 
jeziorem Narocz i  uchwalił podjąć kroki  
w kierunku zapewnienia ochrony krajobrazu 
nad tym największym polskim jeziorem. 

Zjazd jednogłośnie postanowił wysłać 
do p. ministra oświaty depeszę treści nastę-
pującej:

„IX zjazd delegatów Ligi Ochrony Przy-
rody zwraca się do Pana Ministra z  gorącą 
prośbą o przyspieszenie wydania rozporzą-
dzenia rady Ministrów w sprawie ogłoszenia 
Tatr parkiem narodowym, gdyż niszczenie 
przyrody tatrzańskiej postępuje szybko na-
przód i ciągle stwarzane są tam fakty doko-
nane, niszczące przyrodzony urok tej naj-
piękniejszej cząstki ziemi polskiej. Prosimy 
Pana Ministra o osłonięcie Tatr tarczą prawa 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”.

¿ 7 października 1938 r., piątek 
Pierwszy zjazd Ochrony Przyrody 
Lasów Państwowych 

Przed kilku dniami zakończył się w  Bia-
łowieży pierwszy zjazd Ochrony Przyro-
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dy w lasach państwowych. Inicjatywę dał 
p.  inż.  Kostyrski, mający stałą opiekę nad 
rezerwatami leśnymi. Organizatorem zjazdu 
był dr. inż. J. Karpiński, kierownik Parku Na-
rodowego w Białowieży.

Na 5 dniowe obrady zjazdu przybyło 
około 50 osób, m.in. dyrektor Zw. Popiera-
nia Turystyki Woj. Białostockiego p.  E.  Ka-
zimirowski. Niezwykle interesujący wykład 
inauguracyjny na temat „Las naszą kolebką” 
wygłosił prof. uniwersytetu poznańskiego 
dr Wodziczko, wykazując szkody, jakie pono-
si człowiek w skutek niszczenia flory i fauny.

Następny prelegent p. J.  Karpowicz 
przedstawił organizację ochrony przyrody 
w Polsce i środki prawne, jakimi ochrona ta 
rozporządza. O faunie leśnej mówił dyrek-
tor warszawskiego ogrodu zoologicznego 
p.  dr  Babiński, poza tym odczytali refera-
ty pp: inż. Radwański, inż. S. Smólski, prof. 
Niedziałkowski, nadleśniczy L.  Kosiński, 
J. Barczyński, inż. Spływa-Neuman, dr J. Kar-
piński, inż. Z. Dylewski, leśniczy R. Jasiński. 
Odczyty były obficie ilustrowane przezrocza-
mi i filmami.

Uczestnicy zjazdu zwiedzili ponadto la-
boratorium biologiczne, Muzeum Park Naro-
dowy, rezerwaty: żubra, konia-tarpana i łosia, 
rezerwat boru sosnowego, schroniska i urzą-
dzenia turystyczne. Po zjeździe, który dzięki 
dobrej organizacji wyczerpał najważniejsze 
zagadnienia ochrony lasów, część uczestników 
została w Białowieży, aby zapoznać się dokład-
nie z puszczą i jej osobliwościami.

NAUKA POSZŁA 
W LAS
¿ 21 października 1933 r., sobota 
Pogotowie ratunkowe dla lasów
Prace Zakładu Doświadczalnego 
Lasów Państwowych 

WARSZAWA, 20.10.
Było to kilka lat temu: wakacje postanowi-

liśmy spędzić w czarownym zakątku Pomorza, 
w Wałdowie pod Bydgoszczą. Wieś w kotlinie 
leśnej, poziomki pod próg podchodzą – aro-
mat niezrównany. Czegóż więcej trzeba dla 
zdrowia i przyjemności?

Niestety nie dane nam było cieszyć się ży-
wicznym aromatem lasu sosnowego! Jak za 
zaklęciem czarownicy, wspaniały bór zamienił 
się w pobojowisko suchych pni. W jeden mie-
siąc – w naszych oczach!

Tragicznego spustoszenia dokonała sów-
ka chojnówka. Inwazja małych, zielonych gą-
sienic obrabowała z igieł setki, tysiące sosen, 
deszcz atłasowo-miękkich żyjątek lał nam się 
za kołnierze, we włosy, pozwalał się masakro-
wać pod stopami.

Walka z sówką chojnówką trwa do dziś 
dzień na Pomorzu – dzielnica ta jest snać łako-
mym kąskiem nietylko dla ludzkich rabusiów. 
Ale atak owadów spotyka się z coraz zdecydo-
wańszym kontratakiem człowieka.

Walkę tę uzmysławia nam wystawa Za-
kładu Doświadczalnego Lasów Państwowych  

Uczniowie szkoły powszechnej prezentują bud-
ki dla ptaków podczas akcji ochrony przyrody 
(maj 1935 r.)

Działacze Ligi Ochrony Przyrody zakładają 
budki dla ptaków w miejscowości Brzozówek 
niedaleko Lwowa (1933 r.) 
Zdjęcia i opisy ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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w Warszawie organu Administracji Lasów Pań-
stwowych posiadającej w swym zarządzie oko-
ło 38 proc. leśnego obszaru Polski.

Celem planowego zwalczania owadów 
i grzybów pasożytniczych Administracja Lasów 
Państwowych powołała w 1931 r. do życia stałe 
pogotowie ochrony lasu. Centralę stanowi dział 
ochrony lasu w Zakładzie Doświadczalnym La-
sów Państw., rolę stałych obserwatorów-kore-
spondentów pełnią wszystkie nadleśnictwa. Na 
podstawie nadsyłanych przez nie meldunków, 
t. zw. kart sygnalizacyjnych, ustala się corocz-
nie dla każdego szkodnika sferę jego inwazji, co 
tworzy prognozę wystąpienia szkodników na 
rok najbliższy i pozwala przedsięwziąć środki 
ratunku. Szczególną uwagę poświęca się szkod-
nikom sosny, sosna bowiem stanowi główny 
składnik drzewostanów państwowych (około 
70 proc. ogólnej powierzchni lasów).

Na jesieni przypada okres najintensywniej-
szych zabiegów, kiedy to owady idą na zimo-
we leże pod igliwie by tak przetrwać w stanie 
odrętwienia do pierwszych promieni wiosen-
nego słońca. W tym stanie najłatwiej je wy-
tropić i zgnębić, to też ściółkę leśną grabi się 
w kopce pod „okapami” drzew próbnych i tam 
szkodniki zaparza się na śmierć. Czynność ta 
ma również charakter doświadczalny, gdyż 
próbki zgrabionej ściółki Zakład Doświad-
czalny poddaje szczegółowej analizie.

Celowość takiego stałego pogotowia oka-
zała się w czasie groźnej inwazji sówki choj-
nówki w zachodnich Dyrekcjach Lasów Pań-
stwowych – na Pomorzu, gdzie inwazja miała 
charakter klęski żywiołowej. W  r.  1932 usku-
teczniono poszukiwania owadów w ściółce 
zgrabionej pod okapem aż 37.000 drzew prób-
nych. Wynik okazał się tragiczny: 110.000 ha 
drzewostanu znalazło się w zasięgu inwazji, 
w czem katastrofa zupełnej zagłady groziła na 
rok 1933 – 47.000 hektarom sośniny.

Zabrano się energicznie do obrony. 
Na konferencji w marcu r.b. specjaliści opra-
cowali plan kampanji, poczem przypuszczono 
szturm na całej linji.

Na 29.000 ha. przeprowadzono walkę me-
chaniczną – przez dwa miesiące 20.000 bez-
robotnych grabiło igliwie w kopce, na 15.000 
ha. – chemiczną, przez puszczenie w ruch 
opylaczów.

Dziś inwazja sówki jest już opanowana, 
a olbrzymie obszary leśne, bogactwo narodu, 
ocalone przed zagładą. Należy podkreślić, że 
tak gigantycznej walki ze szkodnikami nie 
znała dotąd historja leśnictwa.

A teraz przyjrzyjmy się pracy Zakładów 
Doświadczalnych we wnętrzu laboratoryjnem. 
Poglądowy jej obraz znajdziemy na otwartej 
wczoraj wystawie, która jest właściwie rekon-
strukcją stoiska wystawy poznańskiej „Czło-
wiek, Przyroda i Ochrona Społeczna”.

Sprawy lasu mało obchodzą szeroki ogół: 
poziomki i grzyby – to wszystko! A przecież 
praca leśnika, to potężny konar naszego prze-
mysłu, fabrykaty jego składają się na bogaty 
tonaż polskiego wywozu!

Przestudiujmy dział statystyczny, dział 
użytkowania lasu i technologii drewna; prze-
konajmy się ile kloców dębowych, sosnowych 
i innych idzie pod gilotynę piły tartacznej  
i jakim podlegają procesom ich obróbki, 
by wykazać przepisową wytrzymałość. Oto 
np. klocek dębowy, którego prasa naciskała  
z siłą 108.000 kg. Zdawałoby się, że tak wiel-
kie ciśnienie spłaszczy go na płatek; gdzie-
tam! – zaledwie rysa i małe ugniecenie!

Fotografje ukazują nam różne typy ma-
szyn doświadczalnych, w których drewno 
przechodzi próby wytrzymałości technicz-
nej. Wyniki te są bezcennym wskaźnikiem 
dla architektów, budowniczych okrętów 
i t. d. Okazuje się np., że nie każda sosna jest 
jednakowo trwała, że sosna z północnych 
kresów bije inne zawartością drewna, bo 
wolniej rośnie.

Dział urządzania lasu i taksacji pomaga le-
śnikom do oszacowania materjału drzewnego, 
jaki posiada. Na terenach próbnych przepro-
wadza się badania, czyniąc przekroje gleby, 
układając zielniki miejscowej flory, oblicza-
jąc przyrost drzew, zbierając próbki drewna  
w postaci wyrzynków, układając raptularze 
pomiarowe. Prace takie prowadzi się stale na 
180 powierzchniach doświadczalnych, któ-
rych wykaz znajdujemy na mapie. Metodę 
pracy nad przygotowaniem tablic sortymen-
towych dla sosny obrazuje model plastyczny 
trójwymiarowego wykresu, dla nas laików – 
zwykła łamigłówka z klocków, ale dla kupca 
drzewnego obiekt wielogodzinnych studjów.
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Jest jednak coś, co zainteresuje i laika – to 
dział rezerwatów. Albumy, pojedyncze foto-
grafje i monografje pokazują nam osobliwości 
przyrody żywej, parki narodowe i rezerwaty. 
Dział ten ma zleconą opiekę nad hodowlą żu-
brów, a  także ścisłą współpracę z ruchem tu-
rystycznym.

Dział nasiennictwa zaznajamia nas z pro-
dukcją wzorowego ziarna. Żywe eksponaty 
to złotopylne kwiaty sosny, szyszki i nasiona. 
Nasienie, zarówno własnej produkcji lasów 
państwowych, jak kupne, poddaje się ścisłej 
selekcji przed wysiewem. W maleńkich wo-
reczkach nadchodzą do laboratorjum próbki: 
ziarna przebiera się ręcznie i poddaje próbie 
kiełkowania, sprawdzeniu wagi, ciężaru ga-
tunkowego i czystości.

Zademonstrowano nam taki „inkubator” 
dla ziarenek, zwany fachowo kiełkowaniem. 
Jest to zbiornik blaszany z  wodą, od spodu 
podgrzewany. Z wody idą ku górze liczne kno-
ty przesączające wilgoć do płatków flaneli, na 
których kiełkują ziarna. Przez specjalne pod-
grzewanie proces kiełkowania przyśpiesza się 
do 3 dni i już po tym czasie można się zorjen-
tować, ile ziarna kiełkuje i z jaką siłą. 

Dalej w korytkach z ziemią rozsadzono 
rzędami zielone pędzelki jednoroczniaków 
i  dwuroczniaków sosnowych, by zaznajomić  
z różnemi systemami sadzenia. Fotografje  
i wykresy obrazują prace zakładu w szkółkach 
doświadczalnych i  na powierzchniach prób-
nych i hodowlanych.

Badania siedliskowe na terenie puszczy 
Białowieskiej ilustrują cztery monolity glebo-
we, sporządzone w Parku Narodowym. Bada-
nia te są początkiem mapy gleboznawczej dla 
całej Polski leśnej.

A teraz jeszcze nieco o szkodnikach – 
owadach i grzybkach pasożytniczych. Pierw-
sze z sówką chojnówką na czele oglądamy za 
szkłem, na szpilkach, drugie – na igłach, korze  
i pod korą. Podstępnym, działającym w ukry-
ciu szkodnikiem jest kornik. Odarte z kory 
pnie sosen wystawiają na światło dzienne ta-
jemne labirynty chodników, któremi chadza 
jego larwa wyżerając sobie drogę w miąższu 
drzewnym. Na szczęście, obok ludzi – znawców 
las ma również skrzydlatych sprzymierzeńców, 
wiodących bój zacięty z sówką chojnówką. To 

sierpień składający jajka w odwłoku gąsienicy 
sówki i żywiący jej ciałem swe młode. Drugim 
sprzymierzeńcem do walki z pasożytem jest 
rączyca, wielka fioletowa mucha.

Zakład Doświadczalny Lasów Państwo-
wych istnieje dopiero od dwu lat, to więc, co 
widzimy jest plonem stosunkowo krótkiej 
pracy. Mimo to praca ta już dziś daje ważkie  
i widome wyniki. 

 Wu-Ro

¿ 4 grudnia 1935 r., środa 
Rogi sprzed 3000 lat

W jesieni 1933 roku dużą sensację w świe-
cie naukowym wywarło odkrycie skamienia-
łych rogów jelenich w lasach państwowych  
w uroczysku „Robakowo” w nadleśnictwie  
w Luzinie (pow. morski). Rogi te znalazł le-
śniczy p. Józef Wilczek podczas osuszania ba-
giennego terenu uroczyska.

Ogólny widok pawilonu zakładu 
doświadczalnego lasów państwowych

Dział nasiennictwa i hodowli lasu
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Wykopaliskiem zainteresowała się Polska 
Akademia Umiejętności w Krakowie, któ-
ra wydelegowała do Luzina prof. dr. Lüpopa. 
Po długich i żmudnych badaniach profesor 
Lüpop stwierdził, ze wykopane rogi pochodzą 
sprzed 3000 lat.

Parę dni temu w tem samem miejscu 
wykopano drugą parę skamieniałych rogów 
jelenich. Podczas odkopywania odkryto, że  
w grubych podkładach marglu znajduje się 
cały szkielet jelenia. Wykopanie tego szkie-
letu – z uwagi na niebezpieczeństwo uszko-
dzenia – jest bardzo skomplikowane, wobec 
czego pracę tę odłożono na później.

Na podstawie pierwiastkowych badań gle-
by i klimatu, prof. Lüpop ustalił niezbicie, że 
warunki, w których mógł żyć odkopany jeleń, 
typu dziś nie istniejącego, panowały na 10 
wieków przed narodzeniem Chrystusa.

Zarówno rogi wykopane w roku 1933, 
które znajdują się w Muzeum fizjograficznem  
w Krakowie oraz rogi wykopane obecnie 
pozwalają przypuszczać, że uroczysko kryje  
w sobie więcej takich okazów. Domysł ten 
zdaniem leśniczego p. Wilczka nie ulega wąt-
pliwości.

Ponieważ oprócz słoni inne zwierzę-
ta nie kończyły swych żywotów gromadnie 
na „cmentarzyskach wspólnych” – rodzi się 
przypuszczenie, że w uroczysku „Robakowo” 
przed kilku tysiącami lat, rozegrać się musiał 
jakiś tajemniczy dramat, który stał się wspól-
nym grobem kilku lub kilkunastu jeleni.

Koncepcja t. zw. „wojny samców” odpada 
z całą stanowczością, gdyż znalezione rogi 
nie posiadają śladu uszkodzeń. Raczej nale-
ży przypuszczać, że jelenie zatonęły w  tem 
miejscu lub – co jest najprawdopodobniejsze 
– zapadły się wskutek trzęsienia ziemi. Zatem 
domniemaniem przemawiałyby okoliczno-
ści, że zazwyczaj w chwili drgań ziemi prze-
rażone zwierzęta zbijają się w gromady oraz 
ta okoliczność, że znajdujący się w pokładach 
marglu szkielet jelenia tkwi w swym trzechty-
siącletnim grobie w pozycji stojącej…

Nie ulega wątpliwości, że bory luzińskie 
kryją jakąś wielką tajemnicę kataklizmu dzie-
jowego sprzed okresu narodzin Chrystusa. 
Dziś dzięki przypadkowi, wydostaje się na 
światło dzienne.

¿ 17 listopada 1938 r., czwartek 
Dlaczego sarny w Spale są najpiękniejsze?
Rozwiązanie tajemnicy kryje 
małe laboratorium

Dziwną rzecz zaobserwowali wytrawni 
myśliwi. Kozioł, zabity w lasach spalskich, 
odznacza się prawie zawsze imponującą 
wielkością, jest doskonale rozrośnięty, ma 
gęstą sierść, a podany na stół raduje podnie-
bienie doskonałym smakiem. Sarny-kozły 
zaś upolowane np. w Poznańskiem, są chude, 
z rzadką sierścią i nie nadają się prawie do 
jedzenia…

Niedawno jeden z obcych dygnitarzy ba-
wiący u nas na polowaniu, zwrócił na to uwa-
gę. Próbowano zjawisko to wytłumaczyć – 
nikt jednak nie umiał dać na nie odpowiedzi.

Sprawą zajęli się uczeni.
Wędrujący giez
Do skromnej pracowni fizjologii zwierząt 

przy S.G.G.W. przywieziono pewnego dnia 
transport saren upolowanych w różnych czę-
ściach kraju.

– Stwierdziliśmy najpierw – mówi dr Gołą-
bek, asystent pracowni, prowadzący te jedyne 
na całym świecie badania, – że prawie wszyst-
kie te „gorsze” sarny mają skórę zniszczoną 
pasożytami. Był to pewien gatunek pasożyta, 
który odbywa wędrówkę w organizmie sarny. 
Taki giez usadawia się na skórze i zostaje zli-
zywany przez sarnę. Dostaje się następnie do 
żołądka zwierzęcia i rozwijając się stale, znów 
występuje na skórze. Dlaczego giez prześladu-
je sarny z pewnych okolic kraju – inne zaś nie?

Zagadka nie jest jeszcze rozwiązana…
Wykrycie przyczyn niedomagań sarnich 

otworzy praktyczne możliwości stworzenia 
typu „idealnie zdrowej” sarny, która w  przy-
szłości zostanie rozpowszechniona po całym 
kraju.

Magnes dla myśliwych…
Dorodne i nadające się do spożycia sarny 

będą większym magnesem dla myśliwych. 
W niedalekiej przyszłości polskie polowania 
na sarny powinny stać się tak sławne, jak wę-
gierskie, na które zjeżdża się z Europy cała 
armia myśliwych. Dzięki owym sarnom zy-
skują Węgry kilka milionów rocznie…

Zdrowa sarna będzie się poza tym nada-
wać dla celów przemysłowych. Dotychczas 
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większość skór zniszczonych przez pasożyta 
nie nadawał się do przeróbki. A przecież naj-
bardziej luksusowe gatunki rękawiczek i to-
rebek damskich wyrabia się właśnie z sarniej 
skóry.

Prowadząc badania skór sarnich prof. Go-
łąbek, wpadł na drogę prowadzącą do cieka-
wego odkrycia. Doświadczenia naprowadziły 
go na trop przyczyn, które powodują gwałtow-
ne łysienie u ludzi między 20-tym a 30 tym ro-
kiem życia.

Młody uczony postanowił poświęcić się 
tym badaniom.

NIEDŹWIEDZIE 
PRZYSŁUGI 
¿ 16 kwietnia 1926 r., piątek 
Ile niedźwiedzi znajduje się dziś
w puszczach polskich?

Minęły czasy, w których Zbyszko zasadzał 
się przy pasiece leśnej na misia i zdobywał jego 
skrom z szybkością budzącą zazdrość w my-
śliwskich sercach. Nie wiem, czy wielu z po-
śród naszych myśliwych miałoby dziś odwagę 
„podeprzeć” misia widłami. Przerzedziła się 
liczba śmiałych łowców, lecz również prze-
rzedziła się, a  częściowo wyginęła królewska 
zwierzyna.

Nie jest jednak ścisłe często spotykane 
w prasie niefachowej twierdzenie, że niedź-
wiedź na ziemiach polskich doszczętnie wy-
ginął. Zgodnie ze ścisłemi danemi z lasów 
państwowych oraz prywatnych, mamy dziś 
w Polsce około stu dziko żyjących niedźwie-
dzi.

Głównym siedliskiem ich są Karpaty. Bar-
dzo nieliczne niedźwiedzie pozostały na kre-
sach wschodnich Polesia i trafiają się poje-
dyńczo w nadleśnictwie ozdamieckiem oraz 
łunienieckiem. W Karpatach natomiast w la-
sach państwowych przebywa dziś siedemdzie-
siąt niedźwiedzi. Ostoją ich jest nadleśnictwo 
Jawornik (10  sztuk), Łopianka (9), Polanica 
(12), Sołotwina i Jasień (po 6), Suchodół (8), 
Hryniawa i Rafajłowa (po 5), Tatarów (4), Mi-
zuń i Worochta (po 2), Zielona (1). W karpac-
kich lasach prywatnych przebywa dwudziestu 
paru misiów. A  zatem nie jest tak źle: cenny 
pomnik przyrody nie wyginął jeszcze. Przy-
szła ustawa łowiecka musi roztoczyć swoje 
opiekuńcze skrzydła nad niedźwiedziami, by 
uchronić rzadkiego zwierza przed zagładą, 
która stała się jego udziałem na innych zie-
miach polskich.

 
¿ 9 października 1937 r., sobota 
Kto chce zastrzelić niedźwiedzia?

Rzadka okazja dla myśliwych: w Karpatach 
wschodnich dyrekcja Lasów Państwowych 
sprzedaje odstrzał niedźwiedzia. Cena dla 
myśliwych w kraju 3 tysiące złotych, dla gości  
z zagranicy o  tysiąc drożej. Przy czym suma 
ta obejmuje również koszty utrzymania myśli-
wego, wynajmu podwód itd.

¿ 24 listopada 1937 r., środa 
Niedźwiedzica z Poznania 
w Puszczy Białowieskiej

Przed paru dniami do Puszczy Białowie-
skiej przybyła sprowadzona z Zoo poznań-
skiego niedźwiedzica, która w ciągu kilku naj-
bliższych tygodni urodzi małe.

Sprowadzenie niedźwiedzicy ma na celu 
przywrócenie puszczy niedźwiedzia, który był 
żył w niej w stanie dzikim.

Ostatnie niedźwiedzie w puszczy wyginęły 
na przełomie XVIII i XIX w.

Niedźwiedzia, żyjącego w stanie dzikim na 
terenie kraju spotykamy jedynie w Karpatach 
południowo-wschodnich (ok. 280 szt.) i na 
Polesiu (ok. 20 szt.) w passie pogranicznym.

Przybyła do Białowieży niedźwiedzica 
znajduje się w klatce, którą umieszczono 
w parku Narodowym. Klatka jest duża o wy-
miarach 5 na 5 m. i posiada taką budowę, aby 
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niedźwiedzica mogła sobie według własnych 
upodobań przygotować barłóg – gniazdo.

Klatka posiada dość szeroko rozstawione 
pręty – tak, aby małe misie, kiedy zaczną już 
wykazywać chęć samodzielnych poczynań, 
mogły z klatki przedostać się na swobodę. 
Przyjdzie czas, kiedy w ogóle do klatki już nie 
wrócą, a o to właśnie chodzi.

Na wiosnę gromadka niedźwiedzi w pusz-
czy jeszcze się powiększy – istnieje bowiem 
projekt sprowadzenia paru niedźwiedzi nizin-
nych z Rosji.

¿ 17 lipca 1938 r., niedziela 
Niedźwiedź w Puszczy Białowieskiej

Ostatnio w Puszczy Białowieskiej zda-
rzyło się kilka wypadków pogryzienia ludzi 
przez niedźwiedzia. Niezwykły o tej porze 
roku fakt wzbudził popłoch wśród miejsco-
wej ludności i wielkie zainteresowanie władz 
leśnych.

W dniu 10 b. m. o godz. 16 w 740 oddzia-
le Puszczy została pokaleczona przez niedź-
wiedzia zamieszkała z rodzicami w Majdanie 
Pierewowoka 6-letnia Olga Nikiciukówna, 
kiedy zbierała z innymi dziećmi jagody w le-
sie. Dziewczynkę karetką pogotowia Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Białowieży odwie-
ziono do szpitala w Białymstoku.

Drugi wypadek zdarzył się w dniu 14 
b.  m. w 676 oddziale Puszczy, gdzie niedź-
wiedź pokaleczył 18 letnią Marję Palecynów-
nę, którą również karetką Dyrekcji L. P. od-
wieziono do Białegostoku. Palacynówna ma 
rany na głowie i tylnej części ciała.

Stan zdrowia obu dziewczyn jest poważ-
ny, lecz okaleczenia nie zagrażają życiu.

¿ 29 lipca 1938 r., piątek 
Niedźwiedzie w Puszczy Białowieskiej 
mają za wiele swobody

Jesienią ub.  r. sprowadzono do puszczy 
Białowieskiej kilka niedźwiedzi. Przez pewien 
czas trzymano je w klatkach poczym na wio-
snę b. r. wypuszczono je na wolność.

Jeden z niedźwiedzi, który napadał na pa-
sące się bydło, został zabity przez poszkodo-
wanych włościan, co stało się powodem pro-
cesu. O napadzie niedźwiedzia na zbierające 
jagody dziewczęta donosiliśmy już przed kilku 

dniami. W dniu 16 lipca zaatakował znowu 
niedźwiedź robotnika, wydobywającego w le-
sie karpinę do terpentyniarni.

Do jakiego stopnia rozzuchwaliły się misie, 
świadczy fakt, że jeden z nich spacerował so-
bie w nocy po osadzie Białowieży i pojawił się 
w pobliżu stacji kolejowej.

W interesie pracujących robotników le-
śnych i zwiedzających puszczę turystów nale-
żałoby niedźwiedzie jaknajprędzej izolować.

¿ 2 sierpnia 1938 r., wtorek 
O niedźwiedziach poczciwych 
i niedźwiedziach złośliwych

Historia o niedźwiedziach z puszczy Bia-
łowieskiej zataczając coraz szersze kręgi na ła-
mach prasy, przedostała się już do dzienników 
paryskich, które donoszą, że niedźwiedzie tak 
się rozmnożyły w  Polsce, że porą nocną od-
wiedzają miasta i miasteczka, wypłaszając pu-
bliczność z barów i dancingów…

Jak jest jednak naprawdę 
z tymi misiami?
Otóż jak miedzy ludźmi, tak i pośród 

niedźwiedzi są stworzenia poczciwe i  łagod-
ne, lecz są też osobniki złośliwe i skłonne do 
zaczepki. W tej części puszczy Białowieskiej, 
która stanowi Park Narodowy, są misie po-
czciwe. Tam na jesieni ub. roku dyrekcja lasów 
państwowych zainstalowała specjalną klatkę 
z niedźwiedzicą, oczekującą potomstwa. Po 
niedźwiadkach, które miały przyjść na świat, 
spodziewano się, że będą sobie wyłaziły ko-
rzystając z luk miedzy żelaznymi prętami,  
a potym wracały do klatki, pod opiekę mamu-
si, która z powodu okazałej tuszy nie może tą 
droga wydostać się na swobodę.

Tak się też stało. Te niedźwiadki – jest ich 
para – tak właśnie robią. Wyjdą sobie, po-
baraszkują, a kiedy głód zacznie dokuczać, 
wracają do klatki, gdzie dozorca przygotował 
smaczne pożywienie.

Z tymi niedźwiadkami, które urodziły się  
w klatce kłopotu nie ma. Przynajmniej na razie. 

A na przyszłość? – Kto wie, bardzo możli-
we, że uda się je „zadomowić” w Parku naro-
dowym, przyzwyczaić do stałego przebywania 
na określonym obszarze, obłaskawić, nauczyć 
zabawnego dopraszania się o przysmaki od 
turystów, jak to dzieje się w słynnym Yellow-
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stone, wielkim parku narodowym północno-
-amerykańskim.

Kłopot jest z niedźwiedziami sowieckimi. 
Są to bowiem obywatele sowieccy. Emigrowa-
ły coprawda nie dobrowolnie, nie chyłkiem, 
nie przez zieloną granicę. Sprowadzono je 
całkiem oficjalnie, legalnie, z zachowaniem 
wszelkich formalności celnych.

Dlaczego właśnie z Rosji sowieckiej? Czy 
nie wystarczyłoby ze swoich? Otóż nie. Nie 
każdy niedźwiedź niedźwiedziowi równy.

– Jeśli już mamy przywracać Białowieży 
niedźwiedzia, to niechaj to będzie taki niedź-
wiedź, jaki żył tu niegdyś – powiedzieli sobie 
inicjatorzy drugiej niedźwiedziej imprezy.

Sprowadzono więc niedźwiedzie „istin-
no ruskije”. Kupiono aż ośm sztuk i część ich 
puszczono w rezerwacie. Lecz tu popełniono 
błąd. Te importowane zwierzaki sowieckie, 
to nie były niedźwiadki. To były całą gębą 
niedźwiedzie – roczniaki, półtoraroczniaki.  
A że prawdopodobnie siedziały już w klatkach,  
a sowieccy dozorcy nie musieli być dla nich 
zbyt łaskawi, więc i zwierzaki okazały się nie 
koniecznie przychylne dla ludzi.

Zresztą nie wszystkie. Są wśród nich wię-
cej i mniej kłopotliwe. A ten najgorszy, któ-
ry najwięcej napędził strachu mieszkańcom 
wsi okolicznych, już nieżyje. Chłopi zatłukli 
go kłonicami. Drugiego, który też dawał się 
mocno we znaki, złapano i odesłano do ogro-
du zoologicznego do Warszawy. Trzeciego też 
jakoś udało się przyłapać. Ten na razie siedzi  
w klatce w Białowieży i  rozpamiętuje swe 
grzeszne wyczyny. Czwarty i ostatni – tak, 
ostatni, bo tylko cztery z tej importowanej 
ósemki były wypuszczone na swobodę, jeszcze 
hula po okolicy i napędza strachu mieszkań-
com nielicznych osiedli leśnych.

Z tym czwartym jest jeszcze sporo kłopotu, 
bo bestia chytra i przemyślna. Złapać go nie 
będzie łatwo, a rozstrzelać szkoda. Ale też to 
już ostatni niedźwiedzi kłopot w Białowieży.

¿ 28 października 1938 r., piątek 
Pazury, rogi i kły
Życie dzikich mieszkańców puszczy

BIAŁOWIEŻA, w październiku.
Wszystkimi barwami tęczy pali się pusz-

cza i spada złotym deszczem na szmaragdowe 

mchy. Całymi stadami włóczą się dziki i  je-
lenie i pracowicie wybierają spośród żółtych, 
czerwonych i pomarańczowych liści żołędzie 
spadające jak grad. Nawet w biały dzień moż-
na widzieć i wąchać brunatne, chrząkające, 
wielkogłowe cielska. Powonieniem można 
wyczuć dzika na odległość kilkudziesięciu 
metrów.

Dzik jest najpospolitszym zwierzęciem 
puszczy – jest ich w tej chwili ok. 1.600. sarn 
– 1.500. jeleni – 1.500. rysiów – 75, wilków 
– 30.

Równowaga leśna
Inspektorat Łowiectwa stara się utrzymać 

ten stan. Ani mniej, ani więcej. Większa ilość 
sarn i jeleni niszczyłaby młody drzewostan, 
większa ilość drapieżników, znowu zbyt by tę-
piła sarny i jelenie. Polityka ochronna Inspek-
toratu Łowiectwa musi być równie przebiegła 
i przewidująca, jak każda inna polityka.

– Utrzymywanie zwierząt w nadmiernej 
ilości ma dwie niebezpieczne strony – wyja-
śnia nam jeden z urzędników Łowiectwa – po-
woduje epidemie wśród zwierząt, na tle zbyt 
wielkiego wycieńczenia brakiem pokarmu 
naturalnego, a poza tym wytępienie młodego 
lasu.

– Jak utrzymać pożądany stan ilościowy 
zwierzyny, jeżeli myśliwi wytępią zbyt mało 
drapieżników np., a przede wszystkim, jak się 
robi „spis zwierzęcy”?

– Ilość zwierzyny znana jest z b. uważnej 
obserwacji strzelców i gajowych. Zwierzyna 
nie nosi się po całej puszczy. Prowadzi tryb 
życia mniej więcej osiadły. Każdy strzelec wie, 
gdzie lubi sypiać, gdzie odbywa jesienią ryko-
wiska.

Fladrowanie wilków
Oprócz polowań przeprowadza się selek-

cyjny ostrzał zwierzyny: jeleni – jesienią, pod-
czas rykowisk, wilków – zimą za pomocą tzw. 
fladrowania. Otacza się sznurem jakiś obszar 
puszczy. Sznur jest znaczony barwnymi chorą-
giewkami. Zamknięty wilk wychodzi wówczas 
na myśliwego. Z sarnami to już wilki i rysie 
rozprawiają się same.

Pozatem strzela się i łanie. Jeżeli strzelec 
zauważy, że zwierzę jest chore – co łatwo moż-
na stwierdzić po wyglądzie.

– Czy niedźwiedzie są jeszcze w puszczy?
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– Obecnie na terenie parku Narodowe-
go żyje niedźwiedzica z dwojgiem małych. 
Niedźwiedzica siedzi w klatce, niedźwiadki 
przedostają się przez pręty, buszują na wol-
ności, na noc wracają tą samą drogą. Chodzi 
w tej metodzie „wychowawczej” o to, by małe 
zdziczały zdala od ludzi. Niedźwiedzie, które-
śmy sprowadzili wiosną br., były zbyt śmiałe 
wobec ludzi. Wychodziły na drogę, spoufala-
ły się.

Niedźwiedzia sielanka
Mimo wskazówek, któreśmy tu szeroko 

popularyzowali, ludność wiejska i  robotnicy 
leśni, zamiast odpędzać zwierzęta, wołali je 
i karmili. Sielanka doszła do tego stopnia, że 
poniektóry niedźwiadek zasiadał do wspólne-
go śniadania z robotnikami. W rezultacie tak 
się znarowiły, że natrętnie domagały się poży-
wienia od ludzi. Później jak każda sielanka i ta 
musiała skończyć się kłótnią.

W rezultacie z siedmiu niedźwiedzi – pięć 
wycofaliśmy, los dwu jest nie znany. Może 
zaszyły się w lasach, może wyemigrowały do-
kądś, może zostały zabite.

Poza tym są jeszcze niedźwiedzie w  do-
brach Rzepichowskich. Ostatnio kilka przy-
szło z Czech w czasie niepokojów w nadgra-
nicznych lasach!

Jak się okazało z informacyj, które zebra-
liśmy i na innej drodze, hałas wokoło sprawy 
niedźwiedziej był tak głośny zupełnie nie-
słusznie. Niedźwiedzie nie atakowały ludzi. 
Raczej baraszkowały, zachęcone dobrym przy-
jęciem początkowym. W tych baraszkach ten  
i ów oberwał coś tam pazurem niedźwiedzim. 
Bywały wypadki, że niedźwiedzie wysiadywa-
ły przy drodze, jak żebraki.

– Kiwał się kiwał taki buras, ta jak mu mia-
łam nie dać mleka, albo jagód, tak i  wykiwał 
ode mnie całą opałkę – mówiła jedna z „ofiar” 
spotkania niedźwiedziego.

O żubrach i zdziczałych konikach leśnych 
napiszemy innym razem.

 J.K.

¿ 15 maja 1939 r., poniedziałek 
W Białowieskiej Puszczy
Niedźwiedzie kłopoty
(Reportaż specjalnego wysłannika)

Puszcza szumi i śpiewa. Słuchamy jej od-
głosów jakże różnych od tych, które wygnały 
nas z miasta i ścigały przez sześć godzin jazdy 
dalekobieżnym pociągiem.

Teraz już nic nas nie ściga. Radioaparaty 
umilkły 200 kilometrów za nami. Ostatni gaze-
ciarz pozostał na peronie w Siedlcach. W Haj-
nówce rozwiały się ostatnie dymy fabryk. Tu,  
w Białowieży, jakże odmienny świat!

Zaszyliśmy się między prastare drzewa Par-
ku Narodowego, gdzie wiatr pospołu z ptasimi 
chórami gra wiecznie ten sam wiosenny koncert 
lasu. Mamy go pełne uszy i pełne serca. Nagle 
zgrzyt. Gdzieś obok krótkie serie suchych strza-
łów. Jedna salwa, druga… czyżby?… Ech, nie… 
To zielony dzięcioł kuje pień sosny, a nasze uszy 
już nie potrafią znaleźć innego porównania. Po-
dobnie i nasze oczy w lecących jastrzębiach wi-
dzą… lecące samoloty. Ha trudno… Piętno cza-
sów robi swoje. [Aluzja do ówczesnej między-
narodowej sytuacji politycznej – przyp. J.K].

Spłoszyliśmy dzięcioła. Odleciał i nie bę-
dzie nasuwał przykrych porównań. Jastrzębie 
skryły się za lasem. Znów możemy słuchać le-
śnego koncertu i brnąć przez puszyste mchy, 
forsować potężne pnie drzew zwalonych wi-
chrem albo wiekiem, których nie wolno usu-
nąć, ale po których depczą tysiące par nóg tu-
rystów z całej Europy.

Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej 
jest zdeptany w kratkę. Ścieżki wiją się we 
wszystkich kierunkach, omijają skrzętnie ba-
gienka i wykroty, przełażą przez leżące olbrzy-
my leśne, docierają do każdego zakątka, by  
w najurodziwszym miejscu pozostawić ślad: 
papierzyska, niedopałki papierosów, lub ini-
cjały wyrżnięte scyzorykiem na pniu pradaw-
nego drzewa.
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Teraz na szczęście, fala turystów jeszcze 
nie wtargnęła. Run na puszczę rozpocznie 
się za miesiąc. I tysiące bab niemniej niebez-
piecznych od turystów, jeszcze nie ruszyły 
na puszczę w poszukiwaniu jagód i grzybów. 
Nastąpi to dopiero za dwa miesiące. Tymcza-
sem leśne ptactwo może w spokoju odprawić 
wiosenne gody, dziki szukać żołędzi, sarny 
pomykać jak duchy, a my możemy mieć złu-
dzenie włóczenia się po puszczy nietkniętej 
ludzką stopą.

Jakoż po trzech godzinach kluczenia do-
tarliśmy do niedźwiedzich „mateczników”. 
Niedźwiedzi nie znaleźliśmy. Parę: „Lolę” 
i „Jakuba” zabrano stąd do nadleśnictwa  
w Gródku, aby tam wydały na świat młode. 
Później wrócą tutaj i pod czułym okiem opie-
kunów z wydziału łowiectwa Dyrekcji Lasów 
Państw. odchowają je. Później zaś…

To „później” stanowi dla opiekunów nie 
byle jaki kłopot. Czy uda się eksperyment  
z niedźwiedziami? Czy też powtórzy się 
smutna historia niedźwiedziej martyrologii, 
o której opowiada nam jeden z zagorzałych 
fanatyków odrodzenia zwierzyny w Białowie-
skiej Puszczy.

Pierwszą próbę restytucji niedźwiedzia 
w  Puszczy Białowieskiej podjęto w 1937 r. 
Zakupiono w Rosji Sowieckiej cztery młode 
niedźwiedzie, potrzymano je przez kilka mie-
sięcy w Parku Narodowym i 1 maja 1938 r. wy-
puszczono na wolność. Poszły całą gromadką 
w puszczę, ale po kilku dniach wróciły. Odpę-
dzano je, straszono, lecz niedźwiadki wdrapały 
się na drzewa i ani myślały uchodzić do lasu. 
Wówczas połapano je i wywieziono kilkanaście 
kilometrów w głąb puszczy.

Już wydział łowiecki łudził się, że niedź-
wiedzie zostaną w lesie, kiedy doszły słuchy, że 
jeden z czwórki zapędził się do odległej wioski 
i baraszkuje z dziećmi, wyżera jadło z garn-
ków, myszkuje po izbach, fika kozły, słowem 
bawi całą wieś. Służba leśna nie zdążyła chwy-
cić wesołka, gdy w parku pałacowym w Biało-
wieży pojawił się drugi niedźwiedź. Przyszedł 
w skwarny dzień, wziął w stawie kąpiel i orzeź-
wiony zaczął wyczyniać cyrkowe sztuczki na 
pałacowym dachu.

Tego było już za wiele. Niedźwiedzia złapa-
no i wsadzono do klatki. W nocy niedźwiedź 

połamał klatkę i, spacerując, trafił do… schro-
niska, gdzie spała wycieczka 40 panien. Lament 
powstał okrutny. Panny rozbiegły się po par-
ku, a niedźwiadek huśtał się na sprężynowych 
łóżkach. Wreszcie wyszedł oknem na pochyły 
blaszany dach piwnicy i urządził sobie ślizgaw-
kę. Przy tej zabawie złapano go i odesłano wraz  
z pierwszym do Zoo. Niedźwiadki były zbyt 
zżyte z ludźmi, aby mogły stać się mieszkańca-
mi puszczy.

Trzeci miś skończył tragicznie. Chłopi za-
tłukli go drągami, gdy szedł do nich łasząc się 
jak pies. Czwartego spotkał taki sam los.

W międzyczasie wypuszczono na wolność 
jeszcze trzy niedźwiedzie. Te poczynały sobie 
w inny sposób. Przyzwyczajone, że otrzymują 
jedzenie z ludzkiej ręki, żebrały u każdego na-
potkanego człowieka. Dawano im co kto miał. 
Niedźwiedzie tak się do tego przyzwyczaiły, że 
gdy ktoś nie dał – to bęc go łapą w łeb. Po-
sypały się skargi. Blady strach padł na baby 
zbierające jagody i na robotników leśnych. 
Wreszcie jeden niedźwiedź zginął zabity drą-
gami. Drugiego złapała służba leśna i odesłała 
na Polesie. Tam został również zabity. Trzecie-
go oddano do Zoo.

Następna próba restytucji niedźwiedzia 
była nieco inna. Dwa misie urodzone w pusz-
czy trzymano z dala od ludzi. Gdy podrosły – 
wypuszczono na wolność. Nie wróciły. Może 
żyją, może zginęły zatłuczone drągami. Jed-
nak tropy jednego z nich widziano kilka dni 
temu.

Czy uda się trzecia próba? Nie wiadomo. 
Zależy to tylko od ludzi, jak się ustosunkują do 
poleceń wydziału łowiectwa nakazujących uni-
kanie niedźwiedzi, które nie sprowokowane nie 
czynią nigdy krzywdy.

 
¿ 24 sierpnia 1939 r., czwartek 
Niedźwiedzie spacerują po Tatrach
Strzeżcie się Doliny Szerokiej

ZAKOPANE, w sierpniu
Rozporządzenie o Parku Przyrody w Tatrach 

tylko w nieznacznym stopniu zmieniło stosunki 
w tej części gór, która jest terenem Parku.

Wbrew krakaniom niektórych wrogów 
ochrony przyrody, wschodniej części polskich 
Tatr wcale nie ogrodzono parkanem z desek 
ani nawet drucianą „przewiewną” siatką –  
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i z całą pewnością ogrodzenie takie nigdy nie 
powstanie. Natomiast stary płot ze smreko-
wych zgredek, ograniczający dawny rezerwat 
zwierzyny księcia Hohenlohego pozostał nie-
naruszony, w wielu miejscach nawet przegni-
ły i porośnięty długimi, zwisającymi brodami 
zielonych mchów.

Zewnętrznie zmiana terenów Lasów Pań-
stwowych na Park przejawia się tylko tym, że 
przybito nowe tabliczki przy wszystkich dro-
gach zakazanych i na nich czarno na białym 
napisano, iż ta a ta okolica jest dla ruchu tury-
stycznego wzbroniona.

Jednak dobre chęci władz o tyle nie prowa-
dzą do celu, iż wszelki zakazany owoc pachnie, 
a tabliczki są jedynie znakomitymi i pożądany-
mi drogowskazami, wykorzystywanymi skrzęt-
nie przez turystów-indywidualistów i dążących 
w góry liczniejszą „paką”.

Szlaki oficjalnie dozwolone – to droga 
z Roztoki przez Białą Wodę i Świstową na Pol-
ski Grzebień, oraz z Jaworzyny przez Jaworo-
wą na Lodową Przełęcz. Pozwolenie na prze-
bywanie w Parku Przyrody wydawane jest  
w Jaworzynie turystom z krwi i kości, oficjal-
nie z pozwoleń takich korzystają członkowie 
Klubu Wysokogórskiego przy P.T.T. za okaza-
niem legitymacji.

Jednak wbrew zarządzeniom rzecz się ma 
niezupełnie tak, jak ją pomyślano. Któż to wie 
– może Lasy Państwowe mają do dyspozycji 
jedynie niewielu funkcjonariuszy ochrony, bo-
wiem we wszystkich miejscach zakazanych ko-
czują całe watahy gnębicieli przyrody, którzy, 
niezatrzymywani przez nikogo, z rondlami, 
kotłami, rożnami i trąbkami przedostali się na 
teren Parku.

Nie byłoby w tym nic złego, każdy chce 
współżyć z pięknem gór. Dlaczego jednak za-
raz całe połacie kosówki pod ciosami toporków 
harcerskich zmieniają się w  drzewo opałowe, 
tego zaiste trudno dociec. Wprawdzie widok 
trzeszczącej i dymiącej „watry” może być bar-

dzo nastrojowy, jednak widok łanu zielonej, 
pachnącej żywicą kosówki jest niemniej piękny 
i bardziej naturalny.

Tak, ale kultura turystyczna stoi u nas, po-
mimo powszechności turystyki – na bardzo 
jeszcze niskim poziomie.

Z innych widomych znaków ograniczeń 
w  ruchu turystycznym wymienić można jesz-
cze jeden. W schroniskach wiszą komuni-
katy informujące, iż ograniczenia wydane są 
w związku z uzupełnianiem zwierzostanu, 
zwłaszcza niedźwiedzi.

Strzeżcie się turyści. Zwłaszcza wy, którzy 
chodzicie bezprawnie po rezerwatach i  ła-
miecie kosówkę na opał, a bukieciki najrzad-
szych górskich kwiatków przypinacie agrafką 
do koszuli. Na wzbronionym bezdrożu groź-
ny niedźwiedź może wypaść na was i dobrze 
wam napędzić strachu. Strzeżcie się zwłaszcza 
Doliny Szerokiej, bo tam właśnie najchętniej 
niedźwiedzia para przebywa i czyha na śmiał-
ków. J.S.

Wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego 
(z lewej) na Wileńszczyźnie w lipcu 1930 r. 
Skóra niedźwiedzia leżąca na samochodzie 
jest darem dla prezydenta Mościckiego 
od pana Sianożęckiego z Rejówki
Zdjęcie i opis ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego
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¿ 30 września 1925 r., środa 
W puszczy Białowieskiej 
rozmnożyły się wilki

Dyrekcja lasów państwowych w Białowie-
ży wydała ostatnio zarządzenia zorganizowa-
nia obławy wilków, których rozpłodziło się 
mnóstwo w puszczy. Wilki grasują po wsiach 
pobliskich i przynoszą dotkliwe straty.

¿ 18 października 1926 r., środa 
Stada wilków rozmnożyły się 
w pow. Augustowskim

Na terenie gminy Wołłowiczowce, pow. 
Augustowskiego ukazały się w dużej ilości wil-
ki. W nocy z dnia 3 na 4 bm., wilki zadusiły 
40 owiec, które znajdowały się na wyspie po-
łożonej na rzece Czarna-Hańcza – a stanowiły 
zbiorową własność gospodarzy wsi Sienkiewi-
cze. Ponadto podczas nocnego obchodu służ-
bowego, napadnięty został przez wilki poste-
runkowy P. P. [Policji Państwowej – przyp. J.K.] 
Czekański, który strzałami z  karabinu wilki 
odstraszył.

¿ 18 maja 1927 r., środa 
Napady wilków

W tych dniach mieszkaniec wsi Pasz-
kowszczyzna gm. Narew Kazimierz Bętkowski 
złożył zameldowanie na posterunku w Narwi, 
że na podwórze jego zagrody przybiegł wilk, 
który pożarł mu półtorarocznego wieprza  
i zbiegł do lasu.

Posterunek, prowadzący w tej sprawie 
wywiady, ustalił, że mieszkaniec m.  Zabłu-
dowa Milerliński, jadąc furmanką parę dni 
temu ze wsi Waniewo do wsi Iwanek na te-
renie pow. Narew został napadnięty przez  
2 wilków, którym zmuszony był zrzucić  
z furmanki jedną owcę.

Podczas, gdy wilki rzuciły się na owcę, 
Doliński szybko odjechał.

¿ 26 listopada 1927 r., sobota 
Planowe tępienie wilków

W dniu 23.XI b.r. o godzinie 4 popołudniu 
w Starostwie Białostockiem odbyła się konfe-
rencja poświęcona sprawie tępienia wilków, 

które występują w dość dużych ilościach na te-
renie tutejszego powiatu, stały się istotną plagą 
ludności.

Zebraniu przewodniczył starosta p. Mie-
czysław Bilek, przy udziale pp.  nadleśni-
czych lasów państwowych – Czarnej Wsi  
p. Górskiego, – Białostockich p. Bańkow-
skiego, Supraślskich p.  Wołczaskiego, In-
spektora Ochrony Lasów p. Laskowskiego, 
Zastępcy Starosty p. Uziębło, Kom. Pol. Po-
wiatowej p. Skalskiego, p. rtm. Młodeckiego, 
p.  rtm. Przepałkowskiego, pp. Hasbachów  
z maj. Dojlidy, Wiceprezesa Tow. Łowieckiego  
p. Szczotkowskiego i innych.

Po wyczerpującej dyskusji wybrany zo-
stał ścisły powiatowy Komitet Organizacyjny 
złożony z Łowczego Powiatowego p. Laskow-
skiego oraz dwóch Podłowczych pp. Mło-
deckiego i Hasbacha. Komitet działać będzie 
przy ścisłym współudziale pp. Nadleśniczych 
lasów państwowych i prywatnych oraz poste-
runków pol. państw.

Dotychczasowe systematyczne tropienie 
wilków przez pp. Nadleśniczych lasów pań-
stwowych, jak również p. rtm. Młodeckiego 
zostanie rozszerzone na wszystkich posia-
daczy lasów i w tym celu p. Laskowski został 
upoważniony do wyrażenia w tym względzie 
opinji zebrania i – wezwania posiadaczy la-
sów do wkładania obowiązków topiarzy na 
gajowych.

Pozatem zebranie upoważniło p.  Laskow-
skiego do wezwania posiadaczy lasów, aby za-
kupili sznury do obcinania zapadłych wilków.

Sznury te znajdować się będą w  poszcze-
gólnych rejonach wilczych, a więc u pp. Nad-
leśniczych, p. rtm. Młodeckiego, p. Hasbacha 
i innych posiadaczy lasów, tak aby umiejsco-
wienie wilków mogło nastąpić bezzwłocznie 
po zapadnięciu ich.

Ze względu na to, że pierwsze polowanie 
przypuszczalnie nastąpi w okresie od 5 do 
15.XII b.r. p.  Starosta zarządził sporządzenie 
kilku kompletów sznurów, które będą wy-
konane do 1.XII br. Sznury te, oraz rolki do 
nawijania za pośrednictwem p. Laskowskiego 
(Województwo – Inspektor Ochrony Lasów) 
będą odsprzedane właścicielom lasów.

Wobec tego, że sprawa tępienia coraz bar-
dziej rozmnażającej się liczby wilków, wkro-
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czyła na tory rzeczowego i realnego rozwią-
zania, można mieć nadzieję, że szkodnik ten 
systematycznie niszczący dorobek rolnika,  
a nawet zagrażający bezpieczeństwu publicz-
nemu zostanie na terenie tutejszego powiatu 
zniszczony.

¿ 27 lutego 1928 r., poniedziałek 
Śmierć wilczycy

¿ 22 grudnia 1928 r., sobota 
Wilki w powiecie białostockim

W powiecie białostockim w ostatnim cza-
sie pojawiły się wilki, które zagrażają życiu 
włościan i czynią szkody. W związku z tem  
z inicjatywy p.o. starosty białostockiego p. So-
besto odbędzie się w dniu 28 b.m. w starostwie 
konferencja w sprawie organizacji powiato- 
wej obławy na wilki. W konferencji wezmą 
udział Inspektor Ochrony lasów Województwa  
p. Laskowski, Biał. T-wo Łowieckie, Nadleśni-
czowie Państwowi z Czarnej Wsi, Walił, Białe-
gostoczku, Supraśla, Knyszyna, administracji 
Dóbr Dojlidy, Majówki i in.

¿ 31 grudnia 1928 r., poniedziałek 
Obława na wilki

W związku z pojawieniem się na terenie 
pow. białostockiego dużej ilości wilków, na 
konferencji w dniu 28 b. m. w gabinecie p. Sta-
rosty zdecydowano zorganizować w  połowie 
stycznia obławę. Kierownictwo obejmie woje-

wódzki inspektor ochrony lasów p. Laskowski 
i nadleśniczy Głuchowski. W obławie wezmą 
udział wszyscy nadleśniczy państwowi.

¿ 3 stycznia 1929 r., czwartek 
Wilki wdzierają się do stajen 
i zagryzają konie w Małopolsce Wschodniej

STRYJ, 2.1. 
W poniedziałek po południu zauważono 

na cmentarzu w Stryju trzy błąkające się wilki.
W ciągu nocy wilki wdarły się do stajni 

Hermana Zucherberga na przedmieścia Nowy 
Świat i zagryzły tam dwa konie.

Gdy Zuckerberg wszedł do stajni, zastał 
tylko niedojedzone trupy końskie.

 (D.)

¿ 18 lutego 1929 r., poniedziałek 
Zgłodniałe wilki pod Krakowem

KRAKÓW 17.2.
 – Tel. wł. – Obok Niepołomic w lasach za-

sypanych śniegiem zauważyli mieszkańcy kil-
ka wilków, które odpędzono wystrzałami.

W lesie znaleziono buty, szczątki ubrania 
i resztki kości ludzkich. Z dokumentów zna-
lezionych w kieszeni ubrania, okazało się, 
że ofiarą zgłodniałych wilków padł biedny 
szczotkarz Franciszek Perkowski, zamieszkały 
w Świątnikach.

Perkowski udał się w piątek na jarmark do 
Niepołomic.

¿ 19 lutego 1931 r., czwartek 
Pod kłami zgłodniałego stada wilków 
ponieśli śmierć proboszcz i sędzia

BUKARESZT, 18.2 
– Wczoraj wieczorem sędzia z Murat, oraz 

miejscowy proboszcz wybrali się na przejażdż-
kę saniami. W drodze obaj napadnięci zostali 
przez stado zgłodniałych wilków. Mężczyźni 
chwycili za broń i kilkoma strzałami zdołali 
stado rozpędzić, przyczem udało im się zabić 
dwa wilki.

Następnie zsiedli z sań, aby zabrać ze sobą 
zabite zwierzęta. Tymczasem konie spłoszyły 
się i poniosły, pozostawiając sędziego i księdza 
samotnych na bezludziu.

Gdy konie same przybyły do miastecz-
ka, zaniepokojeni domownicy zorganizowali 
wyprawę i udali się na poszukiwania zaginio-

Scena z polowania pod Maniewiczami 
na Wołyniu. Śmiertelnie ranna wielka
wilczyca dogorywa na śniegu. Ostatnim 
wysiłkiem dźwiga się jeszcze, ale krew z rany 
uchodzi. Za chwilę martwe ciało 
zwali się na śnieg
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nych. Obu znaleziono przy drodze straszliwie 
poszarpanych i nieżywych. Obok nich leżało 
kilka trupów wilczych.

¿ 1 listopada 1932 r., wtorek 
Obława na wilki

Wobec częstych szkód, czynionych miesz-
kańcom gminy Pruska przez wilki, nadleśnic-
two rajgrodzkie zarządziło w ubiegłą niedzie-
lę obławę na bagnach nadbiebrzańskich przy 
udziale 24 myśliwych. Polowanie nie dało 
żadnych rezultatów.

¿ 13 lutego 1936 r., czwartek 
Śmierć rabusia leśnego

W odległości 6 klm. od Białegostoku 
w Jurowcach obok uczęszczanej plaży chorą-
ży p. Klus upolował dużego wilka-koniarza, 
który prawdopodobnie zabłąkał się z pobli-
skich lasów państwowych.

ODESZLI
¿ 13 marca 1933 r., poniedziałek 
Samobójstwo

Wystrzałem z rewolweru, pozbawił się ży-
cia leśniczy dóbr Jana Bispinga w  Werejkach 
Michał Siezieniewski. Przyczyną samobójstwa 
było zwolnienie Siezieniewskiego z posady.

¿ 5 stycznia 1936 r., niedziela 
Samobójstwo leśniczego

Dnia 3 bm. w majątku Królowy Most za-
strzelił się ze sztucera 38-letni Władysław 
Arciszewski, leśniczy lasów prywatnych Mło-
deckiego. Denat pozostawił pożegnalny list do 
żony.

¿ 24 czerwca 1936 r., środa 
Nekrolog:
Wieńczysław Kołaczyński – inżynier leśnik

¿ 16 października 1936 r., piątek 
Samobójstwo inżyniera leśnego

Wczoraj w lesie na terenie nadleśnictwa 
Czarna Wieś, przy drodze do Wilczej Jamy, 
w pobliżu gajówki Lipka znaleziono zwłoki 
inżyniera leśnego Edmunda Mąki, adiunkta 
nadleśnictwa Czarna Wieś.

Mąka miał ranę postrzałową szyji, miedzy 
kolanami leżała dubeltówka. Według wszel-
kiego prawdopodobieństwa inżynier M. ode-
brał sobie życie.

Na miejsce wypadku udali się z Białegosto-
ku: pp. prokurator Trick, starosta powiatowy 
Szagon, komendant Gintowt i komisarz Skrę-
towski. Śledztwo w toku.

¿ 30 października 1936 r., piątek 
Nieszczęśliwa miłość powodem samobójstwa

W sprawie samobójstwa inżyniera Mąki 
z nadleśnictwa Czarna Wieś, o czem donosi-
liśmy przed 2 tygodniami, otrzymujemy nowe 
szczegóły z Sokółki.

Otóż tłem samobójstwa były nieporozu-
mienia między inż. Mąką a żoną leśniczego 
Zygmunta Goliszewskiego, w której Mąka się 
kochał. Przed samobójstwem był on na obie-
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dzie w towarzystwie Goliszewskich i drugiego 
leśniczego. Podczas obiadu pito wódkę i nie-
zawodnie rozstrój nerwowy spowodowany 
alkoholem przyczynił się do rozpaczliwej de-
cyzji pozbawienia się życia.

¿ 1 września 1937 r., środa 
Rozstrój nerwowy powodem samobójstwa

Technik leśny, 34-letni Paweł Wróblewski 
(porucznik rezerwy) zam. przy ul. Antoniukow-
skiej 23 wystrzałem z pistoletu, skierowanym  
w skroń, odebrał sobie życie. Denat od połowy 
marca do połowy maja r.b. leczył się w Chorosz-
czy [w szpitalu psychiatrycznym – przyp. J.K.]. 
Pozostawił on kartkę treści następującej:

„Za zastrzelenie proszę nikogo nie winić – 
odebrałem sam sobie życie. Paweł Wróblewski, 
Białystok dn. 30.VIII.37”

¿ 21 listopada 1938 r., poniedziałek 
Dyrektor Lasów Państwowych zginął 
w katastrofie samochodowej

[pierwsza strona gazety]
LWÓW, 20.11. 
W katastrofie samochodowej pod Janowem 

zginął inż. Konrad Szubert, dyrektor Lasów 
Państwowych we Lwowie, a towarzyszący mu 
inż. Warchała odniósł lekkie rany.

Inż. Szubert delegowany przez naczelnego 
dyrektora Lasów Państwowych p. Loreta do 
przejęcia lasów zaolziańskich wracał z Cieszy-
na na niedzielę do Lwowa. Około godz. 5 pp. 
na 17 km przed Janowem (pow. jaworowski) 
samochód wskutek defektu hamulca lub kie-
rownicy wjechał na słup telegraficzny, obalił 
go i wpadł do rowu, przewracając się do góry 
kołami.

Dyr. Szubert zginął na miejscu, inż. War-
chała odniósł lekkie rany, a kierowca wyszedł 
bez szwanku. Kierowca, zobaczywszy mar-

twego swego przełożonego chciał z rozpaczy 
popełnić samobójstwo, w czym przeszkodził 
mu inż. Warchała. Ponieważ na zwłokach 
inż. Szuberta nie znaleziono żadnych obrażeń 
istnieje przypuszczenie, że śmierć nastąpiła 
wskutek anewryzmu serca.

Zwłoki tragicznie zmarłego przewieziono 
do Lwowa.

¿ 24 listopada 1938 r., czwartek 
Komandoria orderu Odrodzenia Polski 
na trumnie tragicznie zmarłego 
śp. dyr. K. Szuberta 

[druga strona gazety]
LWÓW, 23.11.
Dziś w południe odbył się we Lwowie po-

grzeb śp. inż. Konrada Szuberta, dyrektora La-
sów Państwowych okręgu lwowskiego i dele-
gata Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
dla Śląska Zaolziańskiego, który zginął w ka-
tastrofie samochodowej pod Janowem nieda-
leko Lwowa.

Nad zwłokami egzekwie odprawił specjal-
nie przybyły z Warszawy ks. dziekan Jan Hum-
pola, kapelan P. Prezydenta Rzplitej.

Po wyniesieniu trumny na katafalk, prze-
mówienie pożegnalne wygłosił min. J. Ponia-
towski, kreśląc zasługi powszechnie cenionego 
i szanowanego śp. dyr. Szuberta. Po przemó-
wieniu p. ministra adiutant przyboczny Pana 
Prezydenta wręczył ministrowi odznaki ko-
mandorii orderu Odrodzenia Polski, którymi 
min. Poniatowski udekorował trumnę zmar-
łego. Huculi na trombitach odegrali pieśń 
żałobną, a pienia wykonał chór pracowników 
Dyrekcji Lasów Państwowych. Ruszył impo-
nujący pochód żałobny, w którym szły dele-
gacje z  wieńcami od P. Prezydenta Rzplitej, 
premiera gen. Sławoj Składkowskiego, gen. 
broni Sosnkowskiego i min. Poniatowskiego.
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Kondukt prowadził ks. dziekan Humpola.
Na cmentarzu po odprawieniu egzekwi 

przemawiali przedstawiciele lwowskiej i  Na-
czelnej Dyrekcji Lasów Państwowych i przed-
stawiciel pracowników.

¿ 26 stycznia 1939 r., czwartek 
Znalazł śmierć pod ulami

Gajowy Józef Głowacz z nadleśnictwa 
Nikor zameldował na posterunku P.P. w Bia-
łowieży, że 23 bm. ojciec jego, 70-letni Fran-
ciszek Głowacz, przewożąc furmanką ule  
z nadleśnictwa Biała do nadleśnictwa Nikor, 
na wyboistej drodze w  odległości 2 klm. od 
Białowieży upadł z przewracającego się wozu 
na ziemię i  został przygnieciony ulami. Po 
drodze do Ubezpieczalni Społecznej – Franci-
szek Głowacz zmarł.

ORZEŁ UPOLOWANY
¿ 27 stycznia 1936 r., poniedziałek 
Orzeł upolowany pod Lidzbarkiem

W lasach państwowych nadleśnictwa No-
wy-Świat koło Lidzbarka, udało się [sic!] leśni-
czemu upolować wspaniałego orła o rozpięto-
ści skrzydeł dwa i pół metra.

 (j)

¿ 13 kwietnia 1937 r., wtorek 
Chłopiec ubił orła kamieniem

W jednej z miejscowości pod Gołubiem na 
Pomorzu, pewien 9-letni syn rolnika zauważył 
na drzewie wielkiego ptaka. Nie namyślając się 
wiele, chłopiec rzucił kamieniem i to tak cel-
nie, ze trafił ptaka – olbrzyma w głowę. Ptak 
zerwał się, zatoczył koło nad drzewem i po 
chwili spadł bez życia.

Ubitym w tak niezwykły sposób ptakiem 
okazał się olbrzymi, szary orzeł, o potężnych 
skrzydłach ponad 2-metrowej rozpiętości.

¿ 29 grudnia 1937 r., środa 
Orzeł upolowany w okolicy Lidzbarka 

TORUŃ. 28.12. 
W nadleśnictwie Ruda w pobliżu Lidzbar-

ka leśniczy Jarzyński zastrzelił wspaniałego 

Pogrzeb inż. Konrada Szuberta, tragicznie 
zmarłego dyrektora Lasów Państwowych we 
Lwowie (listopad, 1938 r.) 
Zdjęcie i opis ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego
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orła ciemno-brunatnego, którego rozpiętość 
skrzydeł wynosiła przeszło 2 metry.

W ciągu trzech ostatnich lat jest to już 
czwarty orzeł upolowany w tych okolicach.

¿ 15 kwietnia 1938 r., piątek 
Orzeł upolowany pod Rawiczem

[druga strona gazety]
POZNAŃ, 14. 4.
Nad polami majątku Zaorle w pow. rawic-

kim, młody ziemianin p. Borowski upolował 
olbrzymiego orła w chwili, gdy wzniósł się  
w powietrze z porwanym zającem.

Rozpiętość skrzydeł orła wynosi 2.30 me-
trów.

¿ 1 września 1938 r., czwartek 
Orzeł skalny schwytany w okolicy Koła

[druga strona gazety]
KALISZ, 31.8
Na polach wsi Macoszyn, w pow. kolskim, 

osiadł zmęczony orzeł skalny.
Schwytał go p. Władysław Koch i chciał 

sprzedać, ale na miejscu nie mógł znaleźć na-
bywcy. Udał się więc do Włocławka, proponu-
jąc nabycie ptaka Zarządowi miejskiemu, ale 
spotkała go odmowa.

Nie zrażony niepowodzeniem Koch po-
rozumiał się telefonicznie z Ogrodem Zoolo-
gicznym w Warszawie.

Zarząd Zoo zakupił orła i wyznaczył jesz-
cze gospodarzowi nagrodę pieniężną za pielę-
gnację ptaka.

Orzeł waży 8 kg, a rozpiętość jego skrzydeł 
wynosi przeszło 2 m.

OSOBLIWOŚCI 
NATURY
¿ 31 października 1923 r., środa 
Kaprysy jesieni
Jagody i grzyby świeże na targu

Matka – przyroda pokpiwa sobie okrutnie 
z naszego kalendarza. Zesławszy parę dni po-

godnych, wygrzała drugą emisję jagód i grzy-
bów, które kmiotkowie znoszą do miasta, żą-
dając za te rarytasy (jakgdyby ich to było za-
sługą!) iście bajońskich sum. „Miejski kołtun” 
przeraża się „piastowej” chciwości, a poczciwy 
gospodarz woła za nim:

– Kupujcie – nie kupujcie, a mór pewno 
was nie chybi, gdy o tej porze wiosną zalata.

¿ 21 stycznia 1927 r., piątek 
Las śmierci
Tajemnicze właściwości 
zabijającego drzewa
Fenomen botaniczny w Afryce

Jezuita, ks. Alojzy Poper, długoletni misjo-
narz i znakomity znawca środkowej Afryki, 
opowiada w swych pamiętnikach o  niezna-
nem Europejczykom drzewie, którego sok za-
bija każdą istotę.

W południowem Kongo rośnie drzewo 
w większych skupieniach, tworząc Lasy, prze-
rażające swą pustką i martwotą. Nie zabłądzi 
tam żaden zwierz, nie przeleci ptak, ani nawet 
owad, nie zatrzyma się wśród tych śmiercio-
nośnych drzew. Zapach ich tak odurza słabsze 
istoty, iż giną natychmiast.

Ks. Poper był świadkiem niezwykłej sceny: 
Murzyni, wśród których przebywał, 

schwytali niebezpiecznego złodzieja. Złoczyń-
ca został skazany na śmierć. Nie rozpłatano 
mu jednak głowy toporem, lecz zaprowadzo-
no do „lasu śmierci” i przywiązano sznurami 
do drzewa. Po upływie godziny zbrodniarz 
wyzionął ducha.

„Drzewo śmierci” ma być zasadzone na 
wiosnę w londyńskim ogrodzie botanicznym. 
Wyruszyła już wyprawa do Afryki, która ma 
przywieźć do Londynu ten osobliwy twór 
przyrody.

¿ 10 kwietnia 1934 r., wtorek 
Za obraz Durera 2.600 ha lasu

Czechosłowackie ministerstwo oświaty 
ukończyło rokowania z opactwem OO. Pre-
monstrantów na Strahowie (w  Pradze)  
w sprawie zakupienia przez państwo, znajdu-
jącego się w posiadaniu klasztoru, słynnego 
obrazu Dürera „Nabożeństwo Różańcowe”.

Opactwo otrzymać ma za obraz 2600 ha 
lasu koło Gräfenberga na Śląsku.
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¿ 6 stycznia 1936 r., poniedziałek 
Niespodzianki stycznia
Cietrzewie tokują!

Tegoroczna aura przynosi nam niezwykłe 
niespodzianki.

W znacznej części kraju mamy nieomal 
wiosnę, której nie spostrzegamy w mieście, 
gdzie zimowa gruda, z błotem zmieszana, nie 
ustępuje tak szybko jak w polu i lesie. To też 
nam wystarczyć musi PIM [Państwowy Insty-
tut Meteorologiczny – przyp. J.K.] i te trochę 
słońca, które dociera do nas z ciasnych podwó-
rek i wąskich ulic.

Ale – tam w lesie i w polu mają inne 
wskaźniki!

Oto, jak melduje leśniczy lasów państwo-
wych w Poraju pod Częstochową p. Mikołaj 
Dowhyluk, od kilku dni – o poranku – słychać 
w jego leśnictwie po całym lesie… tokowanie 
cietrzewi…

Na miejscu corocznych toków leśniczy 
napotkał kilka sztuk kogutów oddających się  
z zapałem miłosnym pieniom na cześć wiosny 
w słonecznych blaskach noworocznego połu-
dnia. Królewski ptak rozśpiewał się całą gamą 
swych miłosnych tęsknot, przypominając lu-
dziom lasu coroczne emocje wiosenne.

W całej tej połaci kraju od pierwszego dnia 
Bożego Narodzenia słońce przygrzewa coraz 

silniej. Stopniały zwały śniegów i  znikły po-
kłady lodu. W powietrzu wyraźnie czuć pono-
wę, tak dookoła jest cicho, ciepło i słonecznie.  
W dodatku – te cietrzewie, roztruchane, roz-
dygotane!…

Mimowolnie ma się wrażenie, że to wiosna 
istotnie już nadeszła.

¿ 29 czerwca 1937 r., wtorek 
Wściekłe pszczoły 

Onegdaj w leśniczówce Hieronimów, gm. 
Michałowo, wydarzył się nienotowany dotych-
czas wypadek rozwścieczenia pszczół.

Siostra leśniczego Nawrockiego, chcąc 
przyjrzeć się pracy pszczół w ulu, otworzyła 

Najstarszy w przedwojennej Polsce drzewostan 
daglezji rosnący w nadleśnictwie Zielonka 
Źródło: Kalendarz Leśny 1938 r.

„Drzewa olbrzymy”: mamutowiec olbrzymi (135 m) – najwyższy okaz, który był w Ameryce, 
świerk w Białowieży (ok. 45 m) i eukaliptus (150 m) z Australii. Wysokość tych okazów 
porównano z piramidą wysoką na ok. 145 m. Źródło: Kalendarz Leśny 1938 r.
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ul. W tym momencie cały rój rzucił się na nią  
i na stojącego opodal parobka. Broniąc się przed 
żądłami owadów p. Nawrocka i parobek skryli 
się w domu, a wówczas podrażnione pszczoły 
opanowały drób. W wyniku niebywałego ataku 
pszczoły pogryzły na śmierć 12 kur, 13 kaczek  
i siedzącego na dachu stodoły bociana.

Wypadek ten wzbudził w okolicy ogromny 
podziw [sic!].

¿ 7 stycznia 1938 r., piątek 
Zwierzyna wychodzi z lasów

W ostatnich dniach w okolicach Białego-
stoku kilkakrotnie zauważono większe stad-
ka dzików, sarn i jeleni, które podchodzą pod 
osiedla ludzkie w poszukiwaniu pożywienia, 
bądź też w obawie przed głodnymi wilkami.

W odległości 15 km. od Białegostoku na 
szosie do Królowego Mostu widziano stadko 
jeleni, liczące 11 sztuk.

¿ 22 maja 1938 r., niedziela 
Największy w Europie las cisowy 
pod Radomskiem

[druga strona gazety]
We wsi Jasień pod Radomskiem znajduje 

się duży obszar lasu cisowego, który jest naj-
większym tego rodzaju lasem, jaki zachował się 
w stanie pierwotnym w Europie.

Łódzkie Towarzystwo Przyrodnicze na jed-
nym ze swoich posiedzeń postanowiło utwo-
rzyć specjalny komitet, który by zajął się spra-
wą wykupu tego lasu z rąk prywatnych.

Niezmiernie rzadkie to drzewo szpilkowe 
powoli ginie z powierzchni ziemi w Polsce,  
a w pozostałych krajach Europy wyginęło już 
niemal zupełnie.

PALI SIĘ!
¿ 22 marca 1925 r., niedziela
Wielki pożar w Horodniance

W dn. 20 bm. o g. 21, w leśniczówce „Ho-
rodnianka” (nadleśnictwo Supraślskie), znaj-
dującej się w 12 klm. od Białegostoku, spło-
nęła suszarnia, w której suszyły się nasiona. 

Pożar wybuchł wskutek wadliwego urządzenia 
rury piecowej przeprowadzonej przez okno. 
W czasie pożaru znajdował się w suszarni 
robotnik Kreczko Józef ze swą 8-letnią córką 
Mieczysławą, którzy doznali ciężkiego obraże-
nia ciała przez poparzenie. O godz. 23 m. 30 
wymienionych przewieziono autem Komendy 
Powiatowej do szpitala Żydowskiego w m.

Na miejscu wypadku był obecny komen-
dant Pow. komisarz Gruszkiewicz.

Wartość spalonej suszarni wynosi około 
300 zł.

¿ 28 marca 1925 r., sobota
Ofiary pożaru w Horodniance

„Dziennik” w Niedzielę, 22/III podał, iż 
w  dn. 20 bm. w leśniczówce „Horodnianka”  
[spłonęła] suszarnia, w której suszyły się na-
siona. W czasie pożaru znajdował się w su-
szarni robotnik Kręczko Józef ze swą 8 letnią 
córką Mieczysławą, którzy doznali ciężkich 
obrażeń ciała przez poparzenie.

Jak nas informują ze szpitala Żydowskie-
go przed kilku dniami ojciec zmarł, a onegdaj 
córka.

¿ 19 kwietnia 1925 r., niedziela
Olbrzymi pożar lasów pod Wilnem

Według doniesień z Wilna, na pograni-
czu powiatów oszmiańskiego i święciańskiego 
wybuchł pożar lasów, który objął ogromną 
przestrzeń i rozszerza się gwałtownie. Pastwą 
płomieni padają zarówno lasy rządowe, jak  
i prywatne.

¿ 19 maja 1925 r., wtorek
Pożar lasu w Supraślu

Dn. 15. bm, o godz. 17.30 w pobliżu wsi 
Krasne gm. Supraśl spłonęło około 4 hektar. 
lasu młodego. W majątku Supraśl Zacherta 
Konstantego ogień stłumili okoliczni miesz-
kańcy. Straty wynoszą do 3000 zł. Przyczyna 
pożaru nieustalona.

¿ 20 maja 1925 r., środa
Pożar lasów niemieckich nad Bałtykiem

BERLIN, 19.5. 
Ze Szczecina donoszą: Wczoraj w południe 

wybuchł pożar w pobliskim lesie i z żywiołową 
siłą objął znaczną przestrzeń. Spłonęły także 
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dwie wsie. Wysłane na ratunek wojsko dotąd 
nie zdołało opanować pożaru.

¿ 25 maja 1925 r., poniedziałek
Dywersanci palą lasy na Kresach
Banda z pod Michalina buntuje 
włościan przeciw „panom” polskim

[pierwsza strona gazety]
BARANOWICZE, 23.5. 
– Tel. wł. – Zarząd nadleśnictwa w Roża-

nie zaalarmował władze policyjne w Barano-
wiczach i w Brześciu, że w  lasach rożańskich 
ukrywają się resztki bandy dywersyjnej, która 
przed kilku dniami napadła na tartak w  Mi-
chalinie.

Banda namawia okolicznych włościan, 
żeby zbroili się do napadów na dwory i ma-
jątki polskie.  Ludność została w części przez 
bandytów sterroryzowana pod groźbą pusz-
czenia z dymem jej sadyb.

Włościanie, którzy poddali się agitacji 
bandytów, chwalących się bezkarnością za swe 
czyny zaczęli wczoraj w kilkunastu miejscach 
podpalać lasy rządowe. Nadleśnictwo prosi o 
natychmiastowe przysłanie siły zbrojnej dla 
ochrony lasów w okolicach Różany i Micha-
lina.

¿ 25 maja 1925 r., poniedziałek
Jeszcze jeden pożar lasu

W dniu 22 bm. o g. 16, w lasach Rafałow-
skich przy drodze obok wsi Zawady gm. Dojli-
dy, należących do Kawalina Mikołaja, wybuchł 
pożar, skutkiem czego spłonęło 4 hektary sta-
rego lasu wart. 1500 zł. Ogień stłumiono przez 
straż leśną i okolicznych mieszkańców.

¿ 27 maja 1925 r., środa
Gdy lasy płoną…
Okólniki mają być wydane 
„w tych dniach”

[druga strona gazety]
W związku z wiadomościami o pożarach 

lasów na kresach wschodnich, odbyła się 
wczoraj w min. spraw wewnętrznych kon- 
ferencja, na której postanowiono wydać  
w najbliższych dniach okólnik, wprowadzają-
cy pewne przepisy i środki zaradcze, wzoro-
wane na dawnych zarządzeniach rosyjskich,  
w ostatnich czasach nie przestrzeganych.

¿ 1 czerwca 1925 r., poniedziałek
Pożar leśny w maj. Hasbacha

W dn. 25 bm. o godz. 10 w lesie t. zw. „Żabi 
Łużek”, gm. Gródek, należącym do Hasbacha 
Aleksandra wybuchł pożar, skutkiem czego 
spłonęło około 4 hektarów lasu starego. Przy-
czyna niewiadoma. Ogień stłumili o g. 16 ro-
botnicy leśni.

¿ 9 czerwca 1925 r., wtorek
Pożar lasu w majątku „Królowy Most”

W dniu 6 czerwca po południu wybuchł 
w lesie, w majątku „Królowy Most” gm. Gró-
dek groźny pożar. Spłonęło około 8 dziesięcin 
lasu. Do stłumienia pożaru przyczyniła się 
prawie wyłącznie ludność okoliczna.

Straty wyrządzone przez żywioł ognia wy-
noszą 10.000 zł. Przyczyn pożaru dotychczas 
nie ustalono. Majątek „Królowy Most” należy 
do właściciela p. Józefa Madeckiego.
I drzewo na składach się pali

W lesie w pobliżu wsi Zabule, gm. Trzcian-
ne, wybuchł pożar. Spłonęło około 600 me-
trów drzewa sosnowego, wartości około 5000 
zł. Okolicznej ludności udało się stłumić ogień 
i zapobiec większej katastrofie. Przyczyn poża-
ru nie ustalono.

¿ 13 czerwca 1925 r., sobota
1000 morgowy las płonie 
4000 ludzi gasi pożar

BERLIN 12.6. 
W okolicy Welten pod Stuttgartem prze-

szło 1000 morgów lasu [pali się – przyp. J.K.]. 
Wysłano 4 tysiące saperów w celu opanowania 
pożaru.

¿ 14 czerwca 1925 r., niedziela
Krwawa łuna pożaru nad lasami 
państwowemi na Pomorzu
Straż ogniowa i saperzy walczy 
z rozszalałym żywiołem

[pierwsza strona gazety]
GRUDZIĄDZ, 12.6 
Pod Laskowicami w miejscowości Osie, 

dziś rano zapaliły się Lasy państwowe. Przy-
czyna pożaru niewiadoma. Na ratunek po-
spieszyły okoliczne straże ogniowe oraz od-
dział saperów z Grudziądza.

 (AW.)
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¿ 8 grudnia 1925 r., wtorek
Pożar w tartaku białowieskim

W dniu 3 grudnia w rejonie P.P. Biało-
wieża [P.P. – Policja Państwowa – przyp. J.K.] 
w miejscowości Czerlanka wybuchł pożar  
w tartaku dzierżawionym przez angielską fir-
mę „Century”.

Dochodzeniem ustalono, iż ofiarą pożaru 
padła hala tartaczna wraz z przybudówkami. 
Maszyny zdołano uratować. Straty wynoszą 
35 tys. zł.

Wskutek pożaru utraciło chwilowo pracę 
86 ludzi.

¿ 26 marca 1926 r., piątek
Las zapalił się od auta
Cudowny ratunek z morza płomieni
Niebywały pożar koło Piotrkowa

[druga strona gazety]
Z Piotrkowa donoszą:
Wielki samochód ciężarowy firmy Zyl-

bersztajn, wiozący do Piotrkowa materjały 
odzieżowe, przejeżdżając przez las pod Rzgo-
wem, stanął nagle w płomieniach wskutek wy-
buchu zbiornika z benzyną.

Szofer Piotr Pobaszczyk zdążył zeskoczyć, 
natomiast ekspedjent Józef Czerwiński, który 
spał na stosie materjałów, znalazł się wśród 
morza płomieni. Z narażeniem życia wycią-
gnął wreszcie stamtąd okropnie poparzonego 
dzielny szofer.

Tymczasem jednak wicher przerzucił 
ogień na las przydrożny, tak że ucieczka stała  
się niemożliwa.

Od okropnej śmierci uratowała obu pomoc 
posterunkowego Antoniego Grabowskiego  
z pobliskich Czarnocin. Przedarł się on przez 
morze ognia i wyniósł najpierw napół żywego 
Czerwińskiego, następnie Pobaszczyka, po-
czem przy pomocy chłopów okolicznych zor-
ganizował akcję ratunkową.

Dopiero jednak po przybyciu oddziałów 
straży ogniowej z Rzgowa i Tuszyna udało się 
pożar stłumić.

Spaliło się przeszło 400 metrów kwadr. 
lasu. Spłonął też doszczętnie samochód wraz 
z 420 zwojami materjałów, wartości przeszło 
50,000 zł.

Poparzonych ciężko szofera Pobaszczyka, 
ekspedjenta Czerwińskiego i  posterunkowe-
go Grabowskiego przewieziono do szpitala  
w Piotrkowie.

¿ 29 kwietnia 1926 r., czwartek
Pożar leśny

W dniu 16 kwietnia r.b. około godziny 12, 
w oddziale 9 leśnictwa Czerwony Bór, gm. 
Puchały, pow. Łomżyńskiego spaliło się oko-
ło 2 morgów kwadratowych lasu sosnowego 
18-sto i 20 letniego. Pożar wynikł od iskier 
przechodzącego parowozu pociągu towaro-
wego i został stłumiony przez robotników 
kolejowych i robotników zajętych przy sa-
dzeniu lasu.

Straty spowodowane pożarem wynoszą 
1500 zł. Dochodzenie w toku.

¿ 17 maja 1926 r., poniedziałek
Pożar leśny w Jeziorach

W dniu 15 maja o godz. 13-tej z niewy-
jaśnionych przyczyn powstał pożar w lasach 
majątku Jeziory. Pożar objął zagajniki na 
przestrzeni 30 ha. Wezwano pomoc z oko-
licznych wsi. Pożar umiejscowiono. Straty na 
razie nie obliczone. Policja prowadzi docho-
dzenie.

¿ 26 lipca 1926 r., poniedziałek
Pożar lasu

W oddziale 24 leśnictwa Gotyckiego nad-
leśnictwa grodzieńskiego wybuchł pożar, 
wskutek czego spaliły się 2 ha. lasu. Wysokość 
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strat dotychczas nie ustalona. Przyczyną poża-
ru jest nieostrożne obchodzenie się z ogniem 
pastuchów.

¿ 1 sierpnia 1926 r., niedziela
Kolej na pożary leśne

W tych dniach wybuchł pożar w kwartale 
295 Puszczy Białowieskiej przy torze kolejki 
wąskotorowej. Spłonęło 82,31 m.p. opałowe-
go drzewa sosnowego suchego, należącego do 
Nadleśnictwa Browskiego na sumę zł 406,60 
oraz powierzchnia ziemi, zajęta przez las na 
przestrzeni 0,67  m. na sumę 227 zł. Pożar 
powstał od iskry, która wypadła z parowozu 
kolejki wąskotorowej, prowadzonego przez 
maszynistę Szpakowicza, zam. w  Białowieży. 
Dochodzenie w toku.

¿ 3 sierpnia 1926 r., wtorek
Największy pożar w dziejach
Płoną Lasy amerykańskie

WASZYNGTON. 2.8. 
Urzędowy komunikat głosi, że pożar la-

sów, który wybuchł 31 lipca w Mount – Ida-
ho jest największym, jaki kiedykolwiek się 
zdarzył w Stanach Zjednoczonych. 200.000 
akrów lasów jest już zniszczonych, a pożar 
trwa w dalszym ciągu.

¿ 4 grudnia 1926 r., sobota
Podpalacz puszczy Białowieskiej

23 ub. m. o godz. 16 komendant posterun-
ku policji w Hajnówce pow. bielskiego znaj-
dując się w służbie w Puszczy Białowieskiej  
w odległości 2 klm od wsi Dołki Brud zauwa- 
żył nieznanego osobnika, który usiłował 
trzymaną w ręku płonącą gałęzią podpalić 
puszczę.

Na widok policjanta osobnik ten rzucił 
się do ucieczki w kierunku wsi, a na okrzyk 
„stój – policja” zdjął z siebie 2 marynarki dla 
szybkiego biegu i pozostawił takowe na zie-
mi. Komendant widząc, że nie dogoni go 
wystrzelił początkowo raz z karabinu w górę, 
następnie dwukrotnie, celując z karabinu do 
uciekającego z odległości 150 metrów w nogi. 
Przestępca mimo to zdążył zbiec do wsi, gdzie 
po dłuższem poszukiwaniu został odnaleziony  
w jednym z domów z raną postrzałową w le-
wej nodze powyżej kolana.

Osobnikiem tym okazał się mieszkaniec 
tejże wsi Majewski Szymon, który odmówił 
zeznania, co do podpalenia lasu.

Został on aresztowany i przewieziony do 
szpitala w Bielsku.

¿ 17 lutego 1927 r., czwartek
Walka z pożarami

¿ 28 kwietnia 1927 r., czwartek
Pożar leśny

W dniu 20 bm. z niewiadomych przyczyn 
wybuchł pożar w lesie Zaborze, właściciela ma-
jątku Horoszewicze, gm. Pomorsk, pow. wołko-
wyskiego. Ogień zniszczył 4000 metrów2 lasu.

¿ 12 maja 1927 r., czwartek
18-letni podpalacz podpalił las dla zabawy

Dnia 6 czerwca 1924 r. w pobliżu kol. Zu-
bole gm. Trzcianne paśli krowy Jan Będzio  
i Stanisław Orzechowski. Przed zachodem słoń-

Specjalni rowerzyści, wyposażeni w gaśnice 
patrolują Lasy, by zwalczyć żywiołowe pożary, 
niszczące stan zalesienia Niemiec
[Pod ramą roweru zainstalowano zbiornik 
na wodę! – przyp. J.K.]

KsiazkaCZ3IIKOREKTAnowyplik.indd   182 2011-02-23   15:13:12



183

PALI SIĘ!

ca Będzio oświadczył Orzechowskiemu, że chce 
podpalić las Laskowskiego, aby się nacieszyć 
widokiem pożaru i ludzi gaszących pożar, po-
czem pobiegł do tego lasu, skąd po chwili wy-
buchł ogień. Orzechowski niezwłocznie udał się 
do wsi, aby dać znać o pożarze, a powróciwszy 
zastał Będzia stojącego spokojnie i przyglądają-
cego się pożarowi.

Po ugaszeniu pożaru ustalono, iż spaliło się 
600 mtr. kwadr. młodego lasu.

Jan Będzio, liczący obecnie 18 lat, stanął dn. 
9 b.m. przed Sądem okręgowym, jako oskarżo-
ny z art. 562 K.K.

P. prokurator Klank wnosił o skazanie go na 
4 lata więzienia. Obrońca jego adw. Olszyński 
prosił o niekaranie go tak surowo.

Sąd po naradzie ogłosił wyrok skazujący 
Jana Będzio na 6 mies. więzienia.

¿ 8 czerwca 1927 r., środa
Wielki pożar lasów pod Zakopanem

[druga strona gazety]
ZAKOPANE. 7.6. 
Wczoraj nad ranem w lasach na drodze do 

Morskiego Oka, należących do hr. Uznańskiego, 
wybuchł groźny pożar, grożąc pochłonięciem 
wielkich połaci lasów tatrzańskich.

Miejscowej straży ogniowej i  zmobilizowa-
nym okolicznym włościanom udało się po wielu 
wysiłkach dopiero o 2 po poł. pożar zlokalizo-
wać. Spłonęło jednak kilkanaście morgów lasu.

Przyczyną wypadku było wypalanie kornika 
przy wysuszonych podczas upałów lasach.

¿ 19 lipca 1927 r., wtorek
Pożar w leśnictwie Buksztel

W dniu 13 bm o godzinie 15 powstał pożar 
w Nadleśnictwie Państwowem Czarna Wieś, le-
śnictwo Buksztel, w oddziale 28.

Pożar natychmiast został stłumiony przez 
straż leśną i ochot.

Przyczyna pożaru, jak twierdzi straż leśna, 
to nieostrożność w obchodzeniu się z ogniem ze 
strony zbierających jagody.

¿ 25 lipca 1927 r., poniedziałek
Pożar w nadleśnictwie Krasnopolskim

W dniu 18-go lipca rb. w nadleśnictwie Kra-
snopolskiem wybuchł pożar, który objął kwar-
tały 124, 125 i 134 w przestrzeni 3 klm.

Pożar powstał wskutek pozostawienia 
ogniska zapalonego przez pastuchów. Strat 
jeszcze nie ustalono.

¿ 1 sierpnia 1927 r., poniedziałek
Wielki pożar lasów pod Bydgoszczą
Na przestrzeni kilkudziesięciu morgów 
ogień zniszczył 30 letnie drzewa

BYDGOSZCZ. 30.7. 
– Tel. wł. – w lasach hr. Schwarina w Sar-

dowicach wybuchł pożar, który zniszczył do-
szczętnie kilkadziesiąt morgów 30 letniego lasu. 
Wskutek szalejącego wiatru ogień rozszerzył 
się gwałtownie tak, iż zagrożone były sąsiednie 
tereny lasów państwowych. Po wytężonej pra-
cy ogień zdołano zlokalizować dzięki pomocy 
okolicznych włościan. Najprawdopodobniej 
pożar wywołali ludzie zbierający grzyby.

¿ 5 sierpnia 1927 r., piątek
Pożar w tartakach państwowych

We wsi Płoszyce gminy Nasiadki powia-
tu białostockiego wybuchł pożar w tartaku 
należącym do Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Siedlcach, jak stwierdziło przeprowadzone 
dochodzenie pożar powstał od iskry z komina 
tartaku.

Tartak spalił się zupełnie, uratować zdołano 
jedynie do 10 proc. materjałów budowlanych 
znajdujących się na placu tartaku, ogólne straty 
wynoszą do 220.000 tysięcy złotych, pracę stra-
ciło 31 robotników.

¿ 17 sierpnia 1927 r., sobota
Pożar w lesie

Dnia 8 b.m. w lesie państwowym na 6 klm 
szosy Ostrów–Zambrów wskutek ognia zapró-
szonego przez stojącą w tymże lesie autokolum-
nę wojskową wybuchł pożar, przyczem spaliło 
się 1.600 m. kw. lasu.

¿ 14 kwietnia 1928 r., sobota
Lasy się palą na Górnym Śląsku
Pożar w Chorzowie

KATOWICE, 13 4. 
Pożary lasów są na Śląsku na porządku 

dziennym. Wczoraj nad ranem wybuchł pożar 
w lasach chorzowskich.

Zaalarmowano wszystkie okoliczne straże 
pożarne. Wezwano również na pomoc wojsko, 
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które łącznie z oddziałami straży pożarnej po 
4 godzinnej akcji zdołało opanować sytuację.

¿ 5 maja 1928 r., sobota
Pożar w Dojlidzkim lesie

W dniu 2 bm. o godz. 10-ej rano wybuchł 
pożar w lasach Dojlidzkich przy Baranowic-
kiej Szosie koło przystanku Kurjany. Zaalar-
mowana przez Posterunek Policji w Zielonej 
Miejska straż Ogniowa niezwłocznie wyru-
szyła na miejsce pożaru. Za Miejską Strażą 
podążyło BOSO i Straż Fabryczna Nowika. 
Ogień ugaszono o 4-ej po poł. Pożar znisz-
czył ok. 150 ha lasu 50-cioletniego i część 
zagajnika wartości do 300.000 zł. Prawdopo-
dobna przyczyna pożaru-zaprószenie ognia 
przez pastuchów.

Na miejsce pożaru przybyli pp.: Komen-
dant Skalski i podkomisarz Okoński.

¿ 6 maja 1928 r., niedziela
Pożar młodego lasu

W oddziale 56 i 57 leśnictwa korzeckiego 
z niewiadomej przyczyny zapalił się młody 
las; po kilku godzinach ogień został ugaszony. 
Straty na razie nieustalone.

¿ 11 maja 1928 r., piątek
Pożar w Dojlidzkim lesie

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
dnia 2 b.m. w lasach majątku Dojlidy pożar 
powstał wskutek zaprószenia ognia przez pa-
stuchów, pasących bydło, Jana Żmijewskiego, 
Leona Kuźnię i Antoniego Sawickiego.

Straty spowodowane pożarem wynoszą 
około 200.000 zł., a nie zł. 300.000 jak po-
przednio podano.

¿ 11 maja 1928 r., piątek
Pożar

W lesie państwowym leśnictwa lebiedzin 
Nadleśnictwa Knyszyńskiego pożar zniszczył 
w 23 kwartale 5 ha lasu 4 letniego i w 24 kwar-
tale 2 ha zarośli.

¿ 12 maja 1928 r., piątek
Pożar leśny przy granicy litewskiej

W lesie gminy Berźniki, powiatu suwalskie-
go na odcinku Adelin z nieustalonej przyczyny 
wybuchł pożar. Wiatr rozniósł ogień do działek 

nadgranicznych po stronie polskiej, należących 
do kupców Czumackiego i Openheima. Ogień 
przedostał się do lasu państwowego. Wypaliło 
się 45 ha lasu. Straty na razie nieustalone.

Ogień został ugaszony przy pomocy żoł-
nierzy 2 i 3 kompanji K. O. P. oraz miejscowej 
ludności.

¿ 6 czerwca 1928 r., środa
Pożar lasu od strzałów armatnich

TORUŃ. 5.6.
Onegdaj w południe podczas ćwiczeń ar-

tyleryjskich na poligonie w Podgórzu pod To-
runiem w pobliskim lesie wybuchł pożar od 
strzałów armatnich. Spaliło się około 15 ha 
80-letniego lasu oraz znaczny obszar suchej 
trawy i wrzosowiska.

Pożar zlokalizowano przy pomocy robotni-
ków leśnych.

¿ 18 czerwca 1928 r., poniedziałek
Pożar lasu w Jeziorach

W lesie, należącym do majątku Jeziory, 
powiatu grodzieńskiego wybuchł pożar, który 
zniszczył założone na porębie 470 mtr. drzewa 
opałowego, 35 mtr. papierówki i 85 mtr budul-
ca. Straty wynoszą około 10.000 złot. Drzewo-
stanowi na pniu pożar szkód nie wyrządził.

Pożar powstał prawdopodobnie z przyczy-
ny nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

¿ 23 czerwca 1928 r., sobota
Pożar gałęzi na zrębie

– Dnia 21 b.m. w lasach majątku Dojlidy 
przy szosie Baranowickiej na 9 klm. od Białe-
gostoku spaliły się na zrębie gałęzie na prze-
strzeni 3 ha. Ogień został stłumiony przez 
okoliczną ludność.

Pożar powstał wskutek nieostrożnego ob-
chodzenia się z ogniem przez robotników.

¿ 24 czerwca 1928 r., niedziela
Pożar w lasach majątku Zadubie

W dniu 20 b. m. w lasach majątku Zadu-
bie nieznani sprawcy podpalili papierówkę na-
leżącą do firmy leśnej Pogiedrzew. Spaliło się  
50 mtr. papierówki.

¿ 6 lipca 1928 r., piątek
Pożar lasu państwowego
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W lasach państwowych Nadleśnictwa Świ-
słockiego w Browsku wybuchł pożar na prze-
strzeni 8 ha. Przyczyna nieustalona.

¿ 11 lipca 1928 r., środa
Groźny pożar lasu na pograniczu 
czesko-polskiem
Strażnik celny, formalista, 
opóźnił akcję ratunkową

[druga strona gazety]
Na pograniczu polsko-czeskiem, w  miej-

scowości Mniszku, w odległości 2 klm. od Piw-
nicznej wybuchł pożar w lesie hr. Zamojskiego. 
Las zaczął się palić po stronie czeskiej. Nadle-
śniczy Juran, postanowił zaalarmować i polskie 
straże pożarne. Nastąpiła jednak niespodzie-
wana komplikacja. Oto polski strażnik celny 
Kokoszko – nie chciał przepuścić przez grani-
cę posłańca. Dopiero komendant posterunku 
straży czeskiej sam pojechał do Piwnicznej 
i  zaalarmował straż oraz robotników zatrud-
nionych w tartaku. Gdy straż dążyła na miejsce 
pożaru, ten sam strażnik – znów sprzeciwił się 
przepuszczeniu robotników przez granicę. Do-
piero po półgodzinnych rokowaniach ustąpił.

Akcja ratunkowa trwała 6 godzin. Pastwą 
płomieni padło kilka tysięcy metrów kubicz-
nych ściętego drzewa i przeszło 10 morgów lasu.

¿ 26 lipca 1928 r., czwartek
Pożar w lesie państwowym

W lesie państwowym leśnictwa Kalety, 
gminy Giby, w oddziale 108 wybuchł pożar, 
skutkiem którego wypaliło się pół ha lasu 30 
letniego, oraz 3 mtr. gałęzi. Pożar powstał 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z og- 
niem pastuchów, pasących bydło.

¿ 27 lipca 1928 r., piątek
Gębacze zaprószyli ogień

W dniu 19 b.m. w leśnictwie Wierzpolań-
skim w oddziale 119 spalił się las na przestrze-
ni 120 mtr. długości i 40 szerokości.

Pożar powstał wskutek rzucenia niedopalo-
nego papierosa przez gospodarzy wsi Gębacze.

¿ 28 lipca 1928 r., sobota
Pożar młodego lasu

W lesie, należącym do wsi Czajki gm. Pisz-
czaty wybuchł pożar. Spaliło się 30 morgów 

młodego lasu. Straty wynoszą 7.000 zł. Do-
chodzenie ustaliło, że pożar powstał wsku-
tek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
przez Leśniewskiego, który wypalając krzaki 
na wykarczowanej przez siebie przestrzeni 
lasu, rozniecił za duży ogień, a silny wiatr 
spowodował pożar.

¿ 2 sierpnia 1928 r., czwartek
10 ha lasu państwowego ofiarą pożaru

[pierwsza strona gazety]
SOSNOWIEC, 1.8. 
W Gotonogu wybuchł z nieznanej przy-

czyny groźny pożar lasu państwowego. Mimo 
energicznej akcji ratunkowej, w  której brały 
udział liczne straże pożarne, wojsko, policja 
i ludność, spłonęło 10 hektarów 20-letniego 
lasu.

¿ 8 września 1928 r., sobota
Pożar lasu

Dnia 6 b.m. wieśniacy, zdążając na targ 
do Białegostoku zaprószyli ogień w lesie Doj-
lidzkim firmy Krugman i Monitz. Pożar objął 
przestrzeń 2 ha. Ogień stłumili robotnicy leśni 
i okoliczni mieszkańcy. Podczas akcji ratunko-
wej został zatruty dymem gajowy Jan Sak, któ-
rego przewieziono do szpitala żydowskiego.

¿ 12 maja 1929 r., niedziela
Pożar w lasach zabłudowskich

W lasach zabłudowskich barona Man-
teuffla wybuchł pożar, który zniszczył 40 ha 
młodego lasu. Straty wynoszą 12.000 zł. Pożar 
trwał 4 godz. i został ugaszony przez gajowych 
i robotników tartaku.

¿ 17 maja 1929 r., piątek
Pożar lasu

W lesie wsi Dubienka pow. grodzieńskiego 
wybuchł pożar, który ugaszono przy pomocy 
żołnierzy z K.O.Pogr. i straży leśnej. Spaliło się 
45 ha lasu. Przyczyna nieustalona. Prawdopo-
dobnie ogień powstał od porzuconego niedo-
palonego papierosa.

¿ 23 maja 1929 r., czwartek
Pożar lasu

W nadleśnictwie Waliły leśnictwa Radu-
nin, w 62 kwartale na terenie gminy Szudzia-
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łowo, wybuchł pożar, który zniszczył na prze-
strzeni 22 ha młody las od 15 do 35 lat, oraz 19 
mtr. drzewa opałowego. Ogólne straty wyno-
szą 20.000 zł. Przyczyna pożaru nieustalona.

¿ 13 czerwca 1929 r., czwartek
6 hektarów lasu strawił ogień

Dnia 10 b.m. w 110-ym oddziale lasów 
państwowych w leśnictwie Czarna Wieś wy-
buchł z niewiadomej na razie przyczyny po-
żar, który zniszczył około 6 ha drzewostanu. 
Pożar zlokalizowała ochotnicza straż ogniowa 
z Czarnej Wsi.

¿ 19 czerwca 1929 r., środa
Pożary leśne

W dniu 15 b.m. w lasach państwowych 
nadleśnictwa Złota Wieś obok wsi Buksztel 
wybuchł pożar. Ogień strawił 1 metr drzewa – 
papierówki na przestrzeni ½ ha. Pożar powstał 
wskutek zaprószenia ognia przez robotników 
leśnych.

* * *
W dniu 16 b. m. o godz. 15 na 21 kilometrze 

szosy Białystok-Bielsk zapalił się zagajnik, sta-
nowiący własność mieszkańców Zabłudowa. 
W chwili pożaru przejeżdżał szosą p. Wojewo-
da, udając się na święto sportowe młodzieży 
szkolnej w Bielsku. Pan Wojewoda zaalarmo-
wał z Bielska komendę policji w Białymstoku. 
Ogień zniszczył trawę i mech na przestrzeni 
200 metrów. Pożar powstał wskutek pozosta-
wienia przez pastuchów nieugaszonego ognia.

¿ 21 maja 1932 r., sobota
Pożary lasów

– W okolicy Swisłoczy wybuchł pożar w le-
sie. Na terenie 8 hektarów spłonęło podszycie 
lasu. Tegoż dnia w innem miejscu spłonęły 
2 ha. Jak się okazało pożar powstał w obydwu 
wypadkach od niezagaszonych ognisk.

– We wsi Kołosy gm. Swisłocz spłonęło 40 
hektarów młodego lasu. Straty wynoszą 2.200 
zł. Pożar powstał od rzuconego niedopałka 
papierosa.

¿ 6 maja 1934 r., niedziela
Pożar w puszczy Białowieskiej

W oddz. 583 i 584 puszczy Białowieskiej 
powstał pożar, który strawił 200 mtr. drze-

wa opałowego, wyrządzając szkodę na sumę 
15.000 zł.

Pożar powstał w skutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem przez robotników 
Ziębę Józefa, Lewandowskiego Władysława 
i  Kuźmickiego Jana, którzy celem oczyszcze-
nia placu na zrębie palili odpadki i korę. Od 
ognisk tych zajęła się sucha trawa, a następnie 
stojące drzewo w metrach.

¿ 8 maja 1934 r., wtorek
Płoną lasy koło Stanisławowa

[pierwsza strona gazety]
STANISŁAWÓW 7.5 
W lasach państwowych w Zielonej pow. 

Nadwórna wybuchł pożar, który na prze-
strzeni 13 ha zniszczył drzewostan oraz około 
1200  mtr.  sześc. drzewa opałowego. Pozatem 
na przestrzeni 5  ha zniszczeniu uległ zagaj-
nik, zaś na przestrzeni 14 ha wszystkie więk-
sze drzewa. Wysokość szkód na razie nie jest 
ustalona.

Również w powiecie Sokole wydarzyły 
się pożary lasu, należącego do firmy Groedel. 
Przyczyna tych pożarów powstałych w  jed-
nym czasie, również nie jest ustalona. Policja 
prowadzi dochodzenia.

¿ 19 kwietnia 1935 r., piątek
Pożar w Puszczy Białowieskiej

(-) W budynku nadleśnictwa Zwierzy-
niec, w Puszczy Białowieskiej wybuchł w tych 
dniach pożar wskutek zaprószenia ognia z pa-
pierosa. Akta urzędowe zostały uratowane, 
dom natomiast wraz z  urządzeniem spłonął. 
Straty wynoszą 10.000 zł.

¿ 26 kwietnia 1935 r., piątek
Olbrzymi pożar lasu na Pomorzu 
groził unieruchomieniem portu gdyńskiego

[druga strona gazety]
W środę popołudniu Gdynia zaalarmo-

wana została wiadomością o olbrzymim 
i  groźnym pożarze lasu państwowego w  le-
śnictwie Puszczynowskiem w Osiu, powiatu 
świeckiego.

Jak się okazało las zapalił się najpierw na 
przestrzeni około 100 metrów. Dzięki jednak 
sprzyjającym warunkom w postaci wiatru 
i suszy, szerzył się z taką szybkością, że już 
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po upływie kilku godzin ogarnął przestrzeń 
1.000  metrów, zwłaszcza iż akcja ratunko-
wa była bardzo utrudniona spowodu braku  
w najbliższej okolicy osiedli ludzkich.

Poza zniszczeniem drzewostanu, pożar 
ten był groźny i z tego powodu, że ogień po-
stępował szybko w kierunku powietrznej linji 
elektrycznej w miejscowości Żur, która jest 
filią olbrzymiej, zaopatrującej w  prąd całe 
Pomorze elektrowni w  Gródku. Zniszczenie 
tej linji przez pożar lasu oznaczałoby pozba-
wienie szeregu miast północnego Pomorza 
prądu elektrycznego, co zwłaszcza dla Gdy-
ni miało by fatalne następstwa, gdyż unieru-
chomiłoby m. in. pracę portu gdyńskiego na 
przeciąg około 3 tygodni.

Zaalarmowane pożarem władze admi-
nistracyjne, zorganizowały akcję ratunkową 
na wielką skalę. Ściągnięto całą armję służby 
leśnej, wszystkie okoliczne straże ogniowe, 
załogi wojskowe, a także ludność cywilną, tak 
że ogółem w akcji ratunkowej brało udział po-
nad 5.000 ludzi.

Mimo to tylko szczęśliwy traf zarządził, 
że pożar lasu udało się opanować już w cią-
gu nocy w odległości zaledwie 1 kilometra 
od linji elektrycznej. Mianowicie główna fala 
ognia skierowała się w stronę jeziora Miedz-
no i oparła się u jego brzegów, co pozwoliło 
szybko pożar zlokalizować i skolei ugasić.

Pastwą pożaru padło ogółem około 300 
hektarów lasu, z czego około 200 ha w nadle-
śnictwie Dąbrowa i około 100 ha w nadleśnic-
twie Przewodnik. Straty są bardzo znaczne.

Na temat przyczyny wybuchu pożaru krą-
żą w okolicy najrozmaitsze wersje. Stwierdzić 
jednak należy, że są to wszystko plotki wręcz 
bezpodstawne. Pożar powstał – jak stwierdzo-
no – od lekkomyślnie porzuconego na terenie 
lasu niedopałka papierosa, a panująca w tej 
okolicy od dłuższego czasu susza doskonale 
sprzyjała rozszerzeniu się pożaru, zanim nie-
bezpieczeństwo spostrzeżono.

W akcji ratunkowej wielką pomoc okazały 
okoliczne tartaki i majątki prywatne, przysy-
łając na miejsca zagrożone ludzi i  wszystek 
sprzęt potrzebny do gaszenia ognia.  (Gl.)

¿ 30 kwietnia 1935 r., wtorek
Pożar lasu

W państwowem nadleśnictwie Sarny, leśn. 
Przewyż, pow. augustowski, wybuchł pożar, 
który strawił 2 i pół ha 6-cioletniego sośniaka. 
Pożar powstał od zaprószenia ognia.

¿ 20 maja 1935 r., poniedziałek
Pożar lasu w leśnictwie Radunin

(-) W rejonie nadleśnictwa Waliły w  od-
dziale leśnictwa Radunin gm. Szudziałowo 
wybuchł pożar, który uszkodził 80 proc. mło-
dego lasu sosnowego na przestrzeni 10 ha.

Straty narazie nieustalone.
Przyczyna pożaru narazie nieustalona: ist-

nieje przypuszczenie, że powstał wskutek za-
prószenia ognia przez przejeżdżającą kolejkę 
tartaku państwowego Waliły.

W akcji ratowniczej brało udział około 200 
osób.

¿ 4 lipca 1935 r., czwartek
Pożar lasu

Dn. 26.VI br. o godz. 12 w lesie hrabiego 
St. Bnińskiego w pobliżu wsi Szafranki, pow. 
białostockiego na terenie gminy Trzcianne, 
wybuchł pożar, skutkiem którego spaliło się 
około 10 ha młodego lasu sosnowego, wart. 
około 1.500 zł. Jak wykazały oględziny 
na miejscu, las został podpalony, gdyż ogień 
powstał jednocześnie w 3-ch miejscach, od-
dalonych od siebie o pół klm. Pożar został 
ugaszony przez służbę leśną oraz okoliczną 
ludność przy udziale szeregowych z poste-
runku P.P. w Trzciannem. Sprawcy podpale-
nia nieznani.
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¿ 14 maja 1936 r., czwartek
Podpalenie z zemsty

W gajówce Majewo, należącej do nadle-
śnictwa Kumiałka spłonął chlew. Prawdopo-
dobnie była to zemsta za sporządzone przez 
gajowego Księżniaka protokóły.

¿ 28 maja 1936 r., czwartek
Pożar w leśn. Trzcianka

W oddziale V leśnictwa Trzcianka gm. So-
kolany (pow. sokólskiego) na składnicy przy 
kolejce nagle powstał pożar. Spaliło się około 
70 mtr. drzewa opałowego.

¿ 3 lipca 1936 r., piątek
Lasy wołyńskie w płomieniach
K.O.P. i garnizon sarneński 
w akcji ratunkowej

[pierwsza strona gazety]
W sprawie pożarów lasów na granicy pol-

sko-sowieckiej w okolicy Sarn – o którym do-
nosiliśmy w numerze wczorajszym – dowia-
dujemy się następujących szczegółów:

Pożar wybuchł we czwartek w godzinach 
rannych po stronie sowieckiej, w  miejsco-
wości Wasylewo, w oddaleniu około 4 klm. 
od granicy. Sprzyjające pożarowi wiatry 
wschodnie oraz upały przerzuciły żywioł na 
stronę polską i objęły drzewostan w nadle-
śnictwie państwowem Karpiłówka. Pożar 
posuwał się olbrzymią ławą dymu i płomie-
ni i objął najpierw las w pobliżu wsi Boro-
wo, poczem rozszerzył się na przestrzeni 
kilkunastu kilometrów kwadratowych po-
między wsiami Borowo, Rudki Borowskie  
i Netreba.

Stacjonowane na pograniczu oddziały 
KOP-u zmobilizowały natychmiast miejsco-
wą ludność. Podjęta akcja ratunkowa okazała 
się jednak za szczupła i niedostateczna wobec 

olbrzymiej ławicy płomieni i dymu, która do 
godziny pierwszej wdarła się już ponad 2 klm. 
wgłąb lasów po stronie polskiej.

Powiadomiony o groźnem niebezpieczeń-
stwie starosta powiatowy w Sarnach zaalarmo-
wał dowództwo miejscowego garnizonu, któ-
re na gaszenie pożaru wysłało stacjonowane  
w Sarnach oddziały wojskowe.

Wzmożona akcja ratunkowa z udziałem 
wojska podjęta została dopiero w  godzinach 
popołudniowych.

Na miejsce pożaru wyjechał starosta po-
wiatowy wraz z powiatowym komendantem 
policji.

W dniu wczorajszym niebezpieczeństwo 
grożące pobliskim wsiom i osiedlom, zostało 
usunięte. Ofiar w ludziach na szczęście nie za-
notowano.

Akcja ratunkowa polega na kopaniu ro-
wów ochronnych celem wstrzymania pocho-
du płomieni.

¿ 30 lipca 1936 r., czwartek
Trzykrotne podpalenie lasów 
Ks. Radziwiłła pod Stolinem
Ćwierć miljona strat

W lesie Karola Radziwiłła w uroczysku Łu-
kawice, pow. stolińskiego, powstał pożar, któ-
ry zrazu przy pomocy gajowych i okolicznych 
mieszkańców został w zarodku ugaszony.

Po upływie dwu godzin pożar powstał po-
wtórnie i wówczas spowodu silnego wiatru 
spaliło się doszczętnie 109 ha drzewostanu, to 
jest około 285.00 15-letnich sosen. Wysokość 
strat wynosi około 100.000  zł. Jak ustalono, 
pożar powstał wskutek podpalenia.

Pożar powstał również w lasach Radzi-
wiłła, położonych w uroczyskach Chobnie, 
Zarskie i Zareckie, wskutek czego spaliło się 
doszczętnie około 291 ha drzewostanu w wie-
ku 15 lat. Straty wynoszą około 140.000 zł.  
I ten pożar powstał wskutek podpalenia. Jed-
nego dnia spaliło się zatem 400 ha lasu warto-
ści około 240.000 zł.  (L)

¿ 1 stycznia 1937 r., piątek
Suszarnia nasion spłonęła

W dniu 29 bm, spłonęła suszarnia nasion 
leśnych Mioduchowie (pow. Wołkowyski), 
własność ks. Sapiehy. Straty wynoszą 1.875 zł.
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¿ 9 kwietnia 1937 r., piątek
Pożar lasu

W oddziale 52 leśnictwa Przełom od roz-
palonych przez robotników Arluka i  Walika 
ognisk zapalił się las.

Na przestrzeni około 6 ha spłonęło 900 
młodych sosenek od 3 do 12 lat oraz duża ilość 
karpiny przemysłowej.

¿ 26 kwietnia 1937 r., poniedziałek
Co powoduje pożary w Puszczy 
Białowieskiej?

Pomimo zakazu Dyrekcji Lasów Państwo-
wych palenia ognisk na terenie Puszczy Bia-
łowieskiej, robotnicy leśni, przy oczyszczaniu 
zrębów, wypalają nadal gałęzie i posusz, co się 
staje niejednokrotnie przyczyną pożaru kultur 
i składnic drzewnych i naraża na wielkie straty 
Skarb Państwa.

Straż leśna otrzymała zlecenie pilnowania, 
by robotnicy stosowali się do przepisów ogło-
szonych niedawno w tej sprawie.

¿ 8 maja 1937 r., sobota
Pożar lasu

Wczoraj na terenie leśnictwa Chraboły 
(nadleśnictwo Białystok) wybuchł pożar przy 
drodze leśnej, w kierunku wsi Kopisk. Ogień 
wkrótce przerzucił się na sąsiednie leśnictwo 
Kopisk (nadleśnictwo Knyszyn).

W akcji ratunkowej brała udział ludność 
wiejska z całej okolicy. Po dłuższych wysiłkach 
udało się pożar zlokalizować. Pastwą ognia 
padł młody las na przestrzeni około 101/2 ha.

¿ 22 czerwca 1937 r., wtorek
Wielki pożar lasu pod Bydgoszczą 
wyrządził milionowe straty

[pierwsza strona gazety]
BYDGOSZCZ, 21.6. 
W państwowym nadleśnictwie Maksymi-

lianowo pod Bydgoszczą z  niewyjaśnionych 
przyczyn zapalił się zagajnik w leśnictwie 
Stronno. Ogień błyskawicznie przerzucił się 
na pobliski las wysokopienny.

W ciągu kilku godzin spłonęło 34 oddzia-
ły leśnictw: Stronno, Biała i Maksymilianowo.  
W oddziałach tych była duża ilość drzew 
120-letnich. Pożar zniszczył całkowicie mło-
dy drzewostan, starszy natomiast da się jesz-

cze zużyć. Specjalna komisja dyrekcji lasów 
oblicza straty poniesione przez Skarb Państwa 
na 812.000 zł. Komisja stwierdziła, że pożar 
nie przybrał jeszcze groźniejszych rozmiarów 
dzięki ofiarności ratowników. W akcji ratow-
niczej wzięło udział 540 ludzi (w tym 112 żoł-
nierzy). Z pomocą przybyli również więźnio-
wie z  Koronowa w liczbie 18. Pracowali oni 
niezwykle ofiarnie zachęcając innych swym 
dobrym przykładem.

¿ 30 kwietnia 1938 r., sobota
Pożar w lesie od niedopałka

Toczy się dochodzenie przeciwko Cze-
sławowi Tomasiukowi, który w oddziale 520 
Puszczy Białowieskiej nieumyślnie spowo-
dował pożar lasu, rzucając niedopałek papie-
rosa. Z tego powodu na przestrzeni 6 ha spa-
liło się poszycie leśne i 4 letnia uprawa sosny, 
ogólnej wartości 550 zł.

¿ 19 czerwca 1938 r., niedziela
Pożar lasu

W lesie państwowym na terenie Glina-
-Siemiężne, nadleśn. Grabownica, pastwą 
ognia padło 45 mtr. chrustu i gałęzi. Przyczy-
na pożaru nieustalona.

¿ 23 czerwca 1938 r., czwartek
Olbrzymi pożar lasu

Onegdaj wybuchł pożar w lesie Zofii 
Tyszkiewiczowej, właścicielki maj. Wali-
ły (gm. Gródek, pow. białostocki). Ogień 
zniszczył 100 ha lasu 20–30 letniego. Straty 
wynoszą około 75.000 zł. Przyczyna pożaru 
dotychczas nieustalona, lecz istnieje przy-
puszczenie, że ogień zaprószyli chłopcy pa-
sący bydło.

Pożar został zlokalizowany przy pomocy 
okolicznej ludności i robotników z tartaku 
Waliły.

¿ 11 lipca 1938 r., poniedziałek
Pożary lasów w pow. grodzieńskim

W powiecie grodzieńskim onegdaj wybu-
chły następujące pożary:

O godz. 15 ej wybuchł pożar w lesie pań-
stwowym obok wsi Jeziorki (gm. Porzecze), 
skutkiem czego spłonęło 30 ha lasu. Przyczy-
na nie ustalona. Pożar został ugaszony przy 
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pomocy miejscowej ludności i przez straż 
pożarną z Grodna.

O godz. 14-ej powstał pożar w lesie pry-
watnym leśniczówki Marcinkańce. Ogień 
umiejscowiono. Straty minimalne. Przyczy-
na pożaru na razie nie znana.

O godz. 15-ej powstał pożar w lesie pań-
stwowym pomiędzy wsiami Cimochowo  
a Pondomańce (gm. marcinkańska). Przy-
czyna pożaru, jak i wysokość strat nie są 
znane.

¿ 30 lipca 1938 r., sobota
Listy gończe

Dwaj robotnicy leśni, mieszkający w ba-
rakach w 632 oddziale Puszczy Białowieskiej, 
40-letni Wincenty Krasiński i 29 letni Michał 
Szklarczyk, w dniu 22 marca r. b. nieumyśl-
nie spowodowali pożar lasu, skutkiem które-
go spaliło się w starym drzewostanie podszy-
cie na przestrzeni 5 hektarów.

Krasiński i Szklarczyk zostali pociągnięci 
do odpowiedzialności sądowej, lecz podczas 
śledztwa wyjechali z Puszczy Białowieskiej  
i obecnie nie wiadomo, gdzie przebywają.

Sąd Okręgowy w Białymstoku postanowił 
wysłać za nimi listy gończe.

¿ 30 października 1938 r., niedziela
Spalili drzewo opałowe

Nieznani sprawcy spalili 31 metrów 
drobnicy opałowej w leśnictwie Romanówka 
w oddziale gajowego Macieja Turka.

¿ 2 marca 1939 r., czwartek
Pożar w lesie

Nadleśnictwo Biała powiadomiło poste-
runek P.P., że 13 lutego b.r. w  oddziale 540 
Puszczy Białowieskiej, na punkcie sprzedaży 
spalił się stos drzewa osikowego. Przeprowa-
dzone dochodzenie ustaliło, iż drzewo spło-
nęło od pozostawionego w lesie nieugaszo-
nego ogniska rozpalonego przez wozaków 
leśnych.

¿ 19 kwietnia 1939 r., środa
Pożar lasu

Gajowy lasów państwowych Franciszek 
Kierzel zameldował policji, że w  leśnictwie 
Trzyrzeczki powstał pożar, wskutek czego 

spaliło się podszycie leśne na przestrzeni 
1080 m2.

¿ 2 maja 1939 r., wtorek
Pożar lasu

W oddziale 13 leśnictwa Zacisze, nad-
leśnictwa Supraśl powstał pożar, w  wyni-
ku czego spaliło się 37 mp. papierówki, 186 
sztuk podkładów wąskotorowych i inny ma-
teriał. Straty wynoszą około 950 zł.

¿ 5 maja 1939 r., piątek
Pożar lasu

W lesie państwowym nadleśnictwa Kata-
rynka powstał pożar, który strawił drzewo na 
przestrzeni około 3 ha. Ogień został ugaszo-
ny przez straż pożarną i wojsko.

¿ 8 czerwca 1939 r., czwartek
Płoną lasy

W obrębie leśnictwa Janiny pow. augu-
stowskiego, powstał pożar w lesie państwo-
wym, który strawił około 12 ha lasu. Przy-
czyna pożaru nie została ustalona. Pożar 
tłumiony przez ludność ze wsi okolicznych.

¿ 28 czerwca 1939 r., środa
Pożar lasu

W oddziale 678 Puszczy Białowieskiej 
wypaliła się trawa i opaliły się młode drzew-
ka na przestrzeni 1 ha. Pożar powstał wsku-
tek nieostrożności robotnika Władysława 
Sawki, który wypalał gałęzie.

¿ 22 lipca 1939 r., sobota
Pożary w Puszczy Białowieskiej

W oddziale 699 Puszczy Białowieskiej na 
terenie nadleśnictwa Biała wybuchł pożar. 
Wypaliło się poszycie leśne na przestrzeni 
0.70 ha i osmaliły się sosny. Pożar prawdopo-
dobnie powstał od niezagaszonego ogniska 
rozpalonego przez leśnych pastuchów.

– W oddziale 602 Puszczy Białowieskiej na 
terenie nadleśnictwa Leśna powstał pożar. Wy-
paliło się poszycie leśne na przestrzeni półtora 
ha oraz opaliły się drzewa. Straty na razie nie 
ustalone. Przyczyna pożaru nieznana, praw-
dopodobnie ogień powstał od rozłożonego 
ogniska przez miejscowych wieśniaków, którzy  
w ten sposób odpędzają w lesie dymem komary.
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¿ 28 lipca 1939 r., piątek
Pożar lasu

W lesie prywatnym w nadleśnictwie Pla-
toniczne (pow. Wołkowyski) wybuchł pożar. 
Spaliło się 1½ ha. lasu, ściółka, krzaki jałow-
cowe oraz opalony został drzewostan sosno-
wy 40-letni.

Zachodzi podejrzenie, że pożar powstał 
od rzuconego papierosa.

¿ 30 lipca 1939 r., niedziela
Pożar w Puszczy Białowieskiej

W oddziale 539 Puszczy Białowieskiej 
spaliły się kultury sosnowe na przestrzeni 
około 1 ha. Pożar został ugaszony przez ro-
botników.

¿ 17 sierpnia 1939 r., czwartek
Pożar w leśniczówce

W leśniczówce we wsi Biała (gm.  Bia-
łowieża) powstał pożar. Spaliły się: chlewy,  
2 stodoły i piwnica. Straty wynoszą oko-
ło 4000 zł. Ogień powstał w  letniej kuchni, 
urządzonej przez leśniczego w chlewie i naj-
prawdopodobniej wskutek wadliwej budowy 
przewodu kominowego.

PARKI NARODOWE
¿ 12 września 1924 r., piątek 
„Park Natury” w Tatrach
Konwencja turystyczna z Czechosłowacją 

[druga strona gazety]
W dniach 6 i 8 września r.b. odbyły się 

w Zakopanem posiedzenia wspólne delegacji 
polskiej i czechosłowackiej przy międzynaro-
dowej komisji delimitacyjnej, celem ułożenia 
projektu konwencji turystycznej i „Parków 
Natury” polsko-czecho-słowackiej. W konfe-
rencji wzięli udział, jako przedstawiciele: ko-
mórki delimitacyjnej ze strony czechosłowac-
kiej – przewodniczący inż. Roubik, kierownik 
techniczny inż. Veverka; ze strony polskiej 
– przewodniczący prof. Goetel, major B. Ro-
maniszyn, komisarz graniczny i radca inż. Jan 
Stroka. Pozatem szereg ekspertów i przedsta-

wicieli zainteresowanych instytucji. Obrady 
toczyły się w dwóch komisjach i  na posie-
dzeniach plenarnych. Doprowadziły one do 
ułożenia projektów konwencji turystycznej  
i „Parku Natury”.

W projekcie konwencji turystycznej przewi-
dziano utworzenie pasa turystycznego wzdłuż 
całej granicy polsko-czechosłwackiej, po obu 
stronach obejmującego wszystkie ważniej-
sze tereny turystyczne i połączenia kolejowe, 
w którym to pasie zapewniony będzie swobod-
ny ruch turystyczny dla obywateli obu państw, 
na podstawie legitymacyj towarzystw tury-
stycznych, zatwierdzonych przez władze admi-
nistracyjne. Przewidziane są także ułatwienia 
dla wycieczek szkolnych, ulgi komunikacyjne, 
uregulowanie gospodarki turystycznej, sprawy 
przewodnictwa, ratownictwa, służby meteoro-
logicznej i ochrony przyrody oraz powołanie 
mieszanej komisji polsko-czechosłowackiej dla 
przestrzegania postanowień konwencji.

W sprawie „Parku Natury” w Tatrach przed-
stawiono ze strony polskiej projekt ustawy  
o utworzeniu z Tatr „Parku Narodowego”, który 
miałby być w formie jaknajdalej uzgodnionej 
przedłożony sejmowi polskiemu i parlamen-
towi do uchwalenia. Projekt ten przewiduje 
utworzenie w Tatrach, po obu stronach grani-
cy, dwóch stref ochronnych przyrody martwej 
i żywej, na podstawie wzorów amerykańskich 
i europejskich, ze szczególnem uwzględnie-
niem celów naukowych, jak to jest uskutecz-
nione w  parkach narodowych szwajcarskich. 
W  strefie górnej parku, obejmującej terytorja 
wysoko – górskie i lasy ochronne, ochrona ma 
być absolutna; w strefie dolnej zaś gospodarka 
i eksploatowanie lasów mają być dopuszczone.

We wszystkich sprawach, omawianych na 
konferencji, osiągnięto całkowite porozumie-
nie obu stron. W czasie obrad nadeszła depe-
sza od prezydenta międzysojuszniczej komisji 
delimitacyjnej pułk. Ufflera, zawiadamiająca 
o  zatwierdzeniu przez konferencję ambasa-
dorów protokółów krokowskich z  dn. 6. 5.  
[6 maja – przyp. red.], co stanowi międzyna-
rodową podstawę prawną dla ostatecznego za-
warcia obu umów.

Rezultaty konferencji zostaną przedsta-
wione obu rządom, poczem nastąpi ostateczne 
zawarcie obu umów.
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¿ 3 lipca 1926 r., sobota 
Park narodowy z puszczy Białowieskiej 
na 4.000 hektarów

W tych dniach odbyła się w min. rolnictwa 
konferencja w sprawie statutu Parku Narodo-
wego puszczy Białowieskiej. Teren parku Na-
rodowego, największego w  Polsce rezerwatu, 
którego obszar wynosi 4.000 ha, położony jest 
w środku puszczy Białowieskiej. Na konferen-
cji postanowiono utrzymać pierwotny charak-
ter tego terenu, i nie wykonywać na nim ani 
cięcia drzew, ani żadnych czynności gospo-
darczych.

¿ 28 września 1927 r., środa 
Na terenie przyszłego Parku Narodowego 
w Pieninach
Gościniec w rękach Czechów, 
lasy walą się pod siekierami handlarzy
Najpiękniejszemu zakątkowi Polski 
grozi zagłada

Bawili w Polsce przedstawiciele wszystkich 
państw słowiańskich zrzeszonych w związek 
turystyczny; Czesi, Słowacy, Serbowie, Chor-
waci, Słoweńcy i  Bułgarzy. Pragnęli zwiedzić 
najwspanialszy zakątek w Polsce, dolinę Du-
najca, która od Trzech Koron przerzyna się 
przez pasmo Pienin i stwarza pełen niewysło-
wionego czaru krajobraz. Ale u wjazdu do do-
liny zatrzymali turystów dwaj zieloni strażnicy 
czescy.

– Nie wolno jechać samochodem. Chyba 
tylko piechotą, jeżeli państwo macie przepust-
ki… Zresztą droga jest częściowo zniszczona.

Przykład ten maluje cały splot niedorzecz-
ności, które sprzysięgły się na szkodę perły 
Polski, Pienin. Świetny trakt, zaczynający się 
w Polsce i kończący się w Polsce, zbudowany 
przed wojną za polskie pieniądze staraniem 
wydziału krajowego, – znalazł się w swej środ-
kowej części po stronie czesko-słowackiej. 
Gdybyż przyjemniej Czesi mieli z niego poży-
tek! Ale on leży u stóp wyniosłych gór i nie ma 
połączenia z wnętrzem kraju!

W pewnej części piękny ten gościniec jest 
zniszczony jeszcze od r. 1915 skutkiem wy-
lewu Dunajca, lecz rząd czechosłowacki nie 
kwapi się z naprawą. Bo i poco?

To utrudnianie komunikacji doliną Du-
najca jest wielką krzywdą. Poza tem raz po raz 

chciwe grosza siekiery ogołacają stoki Pienin 
z zielonego płaszcza lasów. A  tu rokowania  
o stworzenie Parku Narodowego w Pieninach, 
rozpoczęte przez ojca obecnego właściciela 
Czorsztyna, ś.p. Drohojowskiego, trwają do 
nieskończoności!

Oto kilka postulatów, na które jednomyśl-
nie zgodzili się przedstawiciele turystów sło-
wiańskich na ostatnim zjeździe w Krakowie 
przed spotkaniem z grupą dziennikarzy war-
szawskich w Szczawnicy, o czem opowiedział 
nam delegat polski, prof. Walery Goetel:
1) zmienić konwencję polsko-czechosłowa- 
 cką co do ruchu samochodowego w Pieni- 
 nach;
2)  naprawić gościniec pieniński, zniszczony 
 wylewem;
3)  stworzyć Park Narodowy, – włączając  
 do niego nie tylko dobra Drohojewskich,  
 lecz także wszystkie okoliczne tereny,  po- 
 siadające wartość turystyczną i  krajob- 
 razową.

 W.S.

¿ 24 stycznia 1932 r., niedziela
Dodatek świąteczny
Ochrona cennych zabytków przyrody
Nowe rezerwaty na terenie całej Polski

W r. 1931 powstało w Polsce kilka nowych 
rezerwatów przyrodniczych, częściowo drogą 
wykupu, częściowo zaś darowizn prywatnych.

Na górze Makutrze, w pobliżu Brodów, 
zakupiono kilka morgów pierwotnego ste-
pu i utworzono rezerwat im. Słowackiego, ze 
względu na zainteresowanie, jakie okazywał 
Słowacki dla okolic Krzemieńca.

P. Krasicki z Liska utworzył w swym ma-
jątku Stratyn, w pow. rohatyńskim, woj. tarno-
polskiego cenny rezerwat pierwotnej buczyny 
o powierzchni przeszło 3 ha.

Rodzina pp. Skórzewskich-Ogińskich zgo-
dziła się na utworzenie rezerwatu w  jednej  
z zatok jeziora Pohost na Polesiu, celem zacho-
wania tam jedynego w Polsce miejsca, na któ-
rem rośnie kotewka Murańska (rodzaj orzecha 
wodnego).

P. J. Bnińska zgodziła się na utworzenie re-
zerwatu na malowniczej i cennej, zwłaszcza pod 
względem osobliwych minerałów Góry Zamko-
wej w Korcu, opartej na skale granitowej.
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Wreszcie p. J. Łukaszewicz wyraził zgodę 
na utworzenie cennego rezerwatu dla flory  
i fauny podolskiej na wysokiej ściance w Że-
żawie nad Dniestrem w okolicach Buczacza.

Również w lasach państwowych przepro-
wadzono rewizję rezerwatów. W  woj. Biało-
stockiem w nadleśnictwie kotrzańskiem, zało-
żono rezerwat dla ochrony pierwotnego typu 
lasu olchowo – jesionowego o powierzchni 
blisko 70 ha.

W pow. grodzieńskim, w nadleśnictwie 
bersztowskiem, utworzono większy rezerwat 
o powierzchni 450 ha dla ochrony łosi.

W pow. nowotarskim wykupiono z rąk 
prywatnych 1 i pół ha pierwotnego, lecz znisz-
czonego lasu modrzewia polskiego.

Czynione są starania o ostateczne utrwale-
nie rezerwatu nad Świtezią.

¿ 16 lipca 1932 r., sobota 
Park Narodowy czesko-polski w Pieninach

Z wielką paradą nastąpi jutro – w niedzielę 
– otwarcie „czeskiej strony” Parku Narodowe-
go w Pieninach.

„Polską stronę” otwarto w roku 1930. Jest 
to wspaniały obszar rezerwatowy, wynoszący 
700 hektarów. Łącznie z  czeską częścią park 
ma 12 km. kwadratowych.

Uroczystości niedzielne odbędą się częścio-
wo po stronie polskiej (akademia w Szczawni-
cy i przemówienie na szczycie Trzech Koron) 
i na ziemi Czeskiej w Czerwonym Klasztorze. 
Przybędzie kilku czechosłowackich ministrów.

¿ 13 sierpnia 1932 r., sobota 
Park Narodowy w Białowieży

Z Nadleśnictwa Rezerwatu w Okręgu Dy-
rekcji Lasów państwowych w Białowieży two-
rzy się jednostkę organizacyjną szczególną 
pod nazwą: „Park Narodowy w Białowieży”, 
podległą administracyjnie tejże Dyrekcji.

¿ 11 lutego 1933 r., sobota 
Park Narodowy w Białowieży

We wtorek 14 bm. Leśniczy Parku Narodo-
wego w Białowieży p. Roman Jasiński wygłosi 
w teatrze „Palace” odczyt o Puszczy Białowie-
skiej, ilustrowany 100 pięknemi przezroczami.

Prelegent znany jest wszystkim, którzy 
zwiedzali Park Narodowy w Białowieży, jako 

pierwszorzędny znawca życia puszczy oraz jej 
zapalony miłośnik. Aby udostępnić odczyt jak 
najszerszym masom ceny wyznaczono bardzo 
przystępne, bo od 25 groszy.

Odczyt organizuje oddział miejscowy Pol-
skiego T-wa Krajoznawczego w porozumieniu 
z kierownikiem M.U.P.

* * *
Park Narodowy w Białowieży staje się co-

raz większą atrakcją dla wycieczek krajowych  
i dla licznych gości z zagranicy. Według 
świeżo ogłoszonego sprawozdania w r. 1932 
zwiedziło park górą 10.000 osób. Śród gości 
zagranicznych znajdowali się reprezentanci 
32 państw.

Park przyniósł w 1932 roku poraz pierwszy 
czysty dochód w kwocie 6 700 zł.

¿ 1 czerwca 1934 r., piątek 
W białowieskim parku narodowym
Nieskrępowane niczem życie przyrody

WARSZAWA, 30.5
Wycieczka dziennikarzy do Białowieży 

została zorganizowana we wzorowy sposób, 
jak lekcja poglądowa. W przeciągu dwóch 
dni kilkudziesięciu ludzi pióra miało sposob-
ność poznania nie tylko uroków puszczy, ale 
i zaznajomienia się z  niesłychanie ważnem 
zagadnieniem eksploatacji polskiego drze-
wa. To właśnie zagadnienie dyrekcja lasów 
państwowych z podziwu godną energią i wy-
trwałością rozwiązała, a wyprowadziwszy je 
ze spekulacyjnego chaosu, stworzyła trwałe 
formy zarówno racjonalnej gospodarki leśnej, 
jak i zakreślonego na szeroką skalę handlu tym 
najważniejszym polskim artykułem eksporto-
wym.

Myśmy oglądali tutaj już tylko szczęśliwy 
okres finalizowania wielkiego dzieła. Opro-
wadzano nas po pozycjach umocnionych  
i zdobytych, pokazano nam np. w Hajnówce 
wspaniale urządzone tartaki (część z nich już 
pracuje), gdzie maszyny najnowszej konstruk-
cji rozpoczną niebawem produkcję, która wy-
raża się w  zawrotnych cyfrach. Widzieliśmy 
również olbrzymie składy drzewa przerobio-
nego, drzewa o marce wyrobionej, drzewa, 
które zwyciężyło na rynkach zagranicznych  
i które posiada drogę otwartą do Anglji, Fran-
cji, Włoch i Afryki Południowej.
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Inżynierowie, którzy nam tutaj udzielali 
wyjaśnień przemawiali z zapałem niemal eks-
tatycznym, z radością ludzi, którzy wiedzą, 
że to co zdobyli nie może być im już nigdy 
odebrane. Niejeden z uczestników wycieczki 
oglądając to wszystko nie zdawał sobie nieraz 
sprawy, ile trzeba było wysiłków, ile niespoży-
tego uporu, aby doprowadzić właśnie do tego, 
co na pierwszy rzut oka wydaje się takie proste 
i pozornie łatwe.

Świetne przemówienie mecenasa Czaj-
kowskiego, odsłoniło nam dopiero w  skró- 
cie charakterystycznym historję tej wielkiej 
wojny, którą trzeba było stoczyć i  wygrać  
z zachłanną spekulacją, broniącą się na tym 
odcinku wszelkimi dozwolonemi i niedozwo-
lonemi sposobami.

Pierwszy dzień wycieczki poświęcony był 
parkowi narodowemu i rezerwatowi żubrów. 
Był to po prostu smakołyk dla ludzi kochają-
cych las i jego pierwotną formę. Inżynierowie, 
których ideałem jest eksploatacja drzewa za-
chowywali się w tym dniu z wielką skromno-
ścią, usuwali się na bok, najczęściej milczeli 
i spacerowali razem z nami po tym zadziwiają-
cym zakątku puszczy, gdzie człowiekowi wol-
no tylko przyglądać się i badać nieskrępowane 
niczem życie przyrody.

Przewodnikiem naszym w parku narodo-
wym był profesor Karpiński, entuzjasta-przy-
rodnik, dla którego każde cięcie drzewa jest 
prawdopodobnie zbrodnią okrutną i krwawą. 
Nie mówił tego wprawdzie, ale prawdopo-
dobnie takie były jego myśli, kiedy na drugi 
dzień wędrował pośród starannie ułożonych 
piramid belek i kantówek w Hajnówce, kiedy 
skolei on stał się milczący, a do głosu doszli 
inżynierowie, co mają w herbie zębatą piłę.

Park narodowy w Białowieży, który oglą-
dałem po raz pierwszy w życiu jest czarujący. 
Tych 46 kilometrów kwadratowych jest unika-
tem w Europie jako jedyny kompleks lasu ni-
zinnego, który zachował się w formie zupełnie 
naturalnej i pierwotnej. Życie przyrody toczy 
się tutaj wśród zupełnej swobody.

Sosna, świerk, olsza, brzoza, dąb, grab, je-
sion, osika i jodła [!? – przyp. J.K.] wyrastają 
stosownie do właściwości gleby i lokalnych 
warunków. Niektóre okazy zadziwiają wspa-
niałym wzrostem i olbrzymią objętością.

Są to dostojnicy puszczy, sędziwi starcy, 
którzy oparli się niszczycielskim wpływom. 
Niektórzy padli jednak pokonani przez hu-
ragany i rozpostarłszy olbrzymie członki na 
ziemi odsłaniają tajemnice swojej struktury. 
Człowiek ich nie dotyka, chyba tylko wów-
czas, jeśli pień olbrzymi wali się na drogę  
i tamuje komunikację. W takim wypadku 
przecinają tylko olbrzyma i rozsuwają po obu 
stronach drogi.

To, co umarło pokrywa się zielonym 
mchem z czasem murszeje, aby stać się próch-
nicą, na której rodzi się nowe życie. Niektóre 
drzewa umierają przedwcześnie trapione jakąś 
chorobą. Gdzieniegdzie sterczą żałosne kikuty 
albo całe drzewa obnażone o gałęziach w dzi-
wacznym skręconym rysunku. Jest to świat nie-
mal fantastyczny, godny pędzla Bocklina, albo 
ołówka Rackhmana. Puszcza żyje tutaj wła-
snem, odrębnem i tajemniczem życiem. Czło-
wiek wychodzi stąd przesycony niezwykłemi 
wrażeniami – wychodzi niby ze świątyni, gdzie 
trwa niezmącone misterjum przyrody.

Tego samego dnia oglądaliśmy jeszcze re-
zerwat żubrów, gdzie się narodziły trzy jałów-
ki, które ochrzcił plebiscyt dziennikarski jako: 
Birulę, Mayę i Burzę. Zwierzyny w puszczy jest 
dużo, ale jest to hodowla racjonalna, rozumnie 
ograniczona, niczem nie podobna do tych cza-
sów rosyjskich, kiedy 60 000 danieli obżerało 
puszczę aż do czarnej ziemi.

Obecny dyrektor puszczy p. Modzelew-
ski jest hodowcą zamiłowanym i rozumnym. 
Posiada wszystkie gatunki zwierzyny w odpo-
wiedniej proporcji… St. Dr.

¿ 18 czerwca 1934 r., poniedziałek 
Białowieża

Jednym z najpiękniejszych terenów leśnych 
naszego państwa jest bezwątpienia puszcza 
Białowieska. Obszar jej dochodzi do 1200 klm. 
kwadratowych. Jest to poważna pozostałość 
dawnych potężnych puszcz, zalegających nie-
gdyś obszar całej Polski. Bory białowieskie są 
jednym z nielicznych już lasów, zachowanych 
w wielu swoich partjach w stanie pierwotnym 
i dających wskutek tego dosyć wierny obraz 
minionej przeszłości.

Z ogólnego obszaru puszczy wydzielono 
46 km.  kw. t.j. około 4% całej powierzchni  
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i zamieniono na t. zw. „Park Narodowy”. Park 
nie podlega zupełnie eksploatacji i  jest za-
chowany w stanie pierwotnym. Jeżeli drzewo 
rosnące w nim padnie ze starości, to nikt go 
nie podnosi. Naturalne siły przyrody nie są 
niczem krępowane.

Drzewostan puszczy Białowieskiej nie jest 
jednolity. Wprawdzie przeważają drzewa igla-
ste, jednak i liściaste są w poważniejszej mie-
rze reprezentowane. Góruje sosna, zajmująca 
blisko 52% całego terenu powierzchni leśnej, 
następnie idzie świerk z 16 procentami, olcha 
z 14½ procentami, dąb z około 6-ciu, grab 
z przeszło 5-ciu, brzoza z 4-ma, jesion z 2-ma 
procentami. Pozatem rosną pewne ilości osiki, 
jodły i innych drzew liściastych.

Do niedawna komunikacja z puszczą Bia-
łowieską nie była zbyt dogodna. Obecnie bar-
dzo się pod tym względem zmieniło na lepsze.

Zwiedzenie Białowieży ułatwia ogromnie 
istnienie na terenie puszczy stosunkowo gęstej 
sieci kolejek leśnych. Na 1100 km. kolejek le-
śnych w Polsce, przypada na bory białowieskie 
aż 330 km. Rozpiętość toru wynosi 60 cm. Ko-
lejka posiada własną linie telefoniczną o łącz-
nej długości 145 km.

Dnia 21 maja r.b. odbyło się uroczyste 
otwarcie linji turystycznej kolejek wąskotoro-
wych w puszczy Białowieskiej. Udostępniona 
została trasa wycieczkowa o  długości 84 km, 
którą pociąg przebiega w ciągu 5 godzin. Trasa 
przecina przepiękne okolice puszczy i umoż-
liwia oglądanie ich z okien wagonu. Koszty 
przejazdu wynoszą 3 złote od osoby dorosłej.

W Białowieży istnieje schronisko tury-
styczne, obliczone na 100 łóżek. Koszty po-
bytu w schronisku wynoszą od osoby na dobę 
zł.  1.50. Nocleg niekompletny (tylko łóżko  
z materacem i prześcieradłem) 70 gr. Obsługa 
– 20–50 gr. Całodzienne utrzymanie kosztuje 
w mieszczącem się w pobliżu schroniska, ka-
synie – zł. 4 od osoby dorosłej, zł. 3 od mło-
dzieży.

W sprawie noclegu dla większych partyj 
wycieczkowych należy zwracać się do Kierow-
nika Parku Narodowego w Białowieży.

Wstęp do Parku Narodowego znajdują-
cego się niedaleko schroniska, kosztuje 50 gr. 
od osoby dorosłej. Młodzież ucząca płaci tyl-
ko 20 gr.

Na terenie puszczy Białowieskiej znajdu-
je się 14 żubrów, 540 jeleni, 3.150 saren, 740 
dzików, 2.500 zajęcy, 50 rysiów, 40 wilków, 
420 lisów, 170 borsuków, 1000 głuszców i 750 
cietrzewi.

Przed wojną światową puszcza Białowie-
ska była przedewszystkiem rezerwatem dla 
bardzo tam rozplenionej zwierzyny. Liczba 
żubrów dochodziła do 900 sztuk; pozatem po 
nieeksploatowanych zupełnie lasach błąkały 
się niezliczone stada zwierzyny. Lasy były te-
renem polowań carskich i  podlegały specjal-
nej, bardzo surowej ochronie. Niestety opieka 
ta ograniczała się do ochrony fauny; trawa  
i podszycie były niszczone przez zwierzynę. 
W niektórych partjach puszczy ziemia, zorana 
kopytami zwierząt, zupełnie była pozbawiona 
zieleni.

W czasie wojny tereny puszczy okupowali 
Niemcy, którzy wycięli ogromne połacie la-
sów.

Rząd odrodzonej Polski otoczył prastarą 
puszczę szczególną opieką. Na miejsce wy-
ciętych lasów zasadzono nowe. Opieka objęła 
nie tylko zwierzynę, ale i drzewostan. Odrosło 
dewastowane dawniej podszycie – rany zada-
ne przez złą gospodarkę i zniszczenie wojenne 
zostały w dużej części uleczone.

Dla pracowników naukowych na terenie 
parku narodowego i puszczy urządzone zosta-
ło przez Instytut Badawczy Lasów Państwo-
wych – Laboratorium Biologiczne w Białowie-
ży, w którem na razie czynna jest pracownia 
bakteriologiczno-łowiecka obsługująca ho-
dowlę żubrów i zwierzostan puszczy.

Ponadto istnieje w Białowieży (w pałacu) 
Muzeum, poświęcone głównie bogatej faunie 
puszczy. Wstęp do Muzeum kosztuje 50  gr. 
(młodzież płaci tylko 20 gr.).

Największą osobliwością Białowieży są żu-
bry. W chwili obecnej liczą na świecie około 
70 żubrów czystej krwi w siedmiu większych 
hodowlach i kilkunastu mniejszych oraz oko-
ło 60 sztuk mieszańców. Polska ma obecnie 14 
sztuk żubrów krwi czystej (po 7 sztuk Biało-
wieża i Pszczyna) oraz 10 sztuk mieszańców  
(7 Białowieża, 2-Zoo Warszawa, 1-Zoo Po-
znań). Administracja Lasów Państwowych 
zrealizowała myśl restytucji żubrów w pusz-
czy Białowieskiej, zakupując z końcem 1929 r. 

KsiazkaCZ3IIKOREKTAnowyplik.indd   195 2011-02-23   15:13:17



196

PARKI NARODOWE

ze Szwecji 5 sztuk żubrów (1 żubr czystej 
krwi, 2 krowy czystej krwi i 2 żubro-bizonice). 
W ciągu 4½ lat hodowli przychówek wyniósł 
10 sztuk (3 jałowice czystej krwi, 4 żubro-bi-
zonice, 2 żubry czystej krwi i 1 żubro-bizon – 
ostatni został przekazany do Zoo Warszawa). 
W ten sposób hodowla w  Białowieży licząca 
14 sztuk jest obecnie drugą z rzędu co do li-
czebności na świecie (najliczniejsza – ks. Bed-
ford w Anglji – 35 sztuk).

Żubry w Białowieży hodowane są w zwie-
rzyńcu-rezerwacie, o obszarze 50 ha, pod opie-
ką fachowego personelu łowieckiego i bezpo-
średniem kierownictwem sanitarno-hodowla-
nem, sprawowanem przez Instytut Badawczy 
Lasów Państwowych w osobie lekarza wetery-
narji, stale zamieszkałego w  Białowieży i po-
siadającego do pomocy specjalnie zmontowa-
ną pracownię bakterjologiczno-łowiecką. Jako 
karmę otrzymują żubry siano, owies i buraki.

Ze względu na zwiększenie się stada projek-
towany jest rozdział jego i utworzenie nowego 
ośrodka hodowli w lasach państwowych w cen-
trum kraju w nowej hodowli umieszczone by-
łyby wszystkie żubro-bizonice (obecnie 6 krów 
i jałówek) i jeden żubr czystej krwi. W Biało-
wieży pozostałyby tylko żubry krwi czystej  
w ilości 2 byczków i 5 krów i jałówic – jako ma-
teriał do przyszłego zażubrzenia Puszczy.

W roku ubiegłym odwiedziło Park Naro-
dowy w Białowieży górą 20 tysięcy ludzi. Przy-
puszczać należy, że w roku bieżącym liczba ta 
ulegnie zwiększeniu.

¿ 2 lipca 1934 r., poniedziałek 
Na Babiej Górze rezerwat przyrody

Na dorocznem posiedzeniu Polskiej Aka-
demji Umiejętności, prezes prof. Wróblew-
ski podał do publicznej wiadomości uchwałę 
walnego zgromadzenia członków tej wysokiej 
instytucji naukowej, mocą której utworzony 
został na Babiej Górze rezerwat przyrody, bę-
dący zawiązkiem Babiogórskiego Parku Naro-
dowego.

– „Ochrona przyrody – mówił prof. Wró-
blewski – jest niewątpliwie pierwszorzędnym 
postulatem nauki, ale pozatem odpowiada 
także uczuciu powszechnemu, czuciu umiło-
wania przyrody – i ten pierwiastek uczucio-
wy dynamiką swoją doprowadził do tego, że 

w ostatnich czasach ochrona ta stała się na-
kazem prawa.

Do majątków Akademii należy od r. 1924 
Zawoja z północnym stokiem Babiej Góry. 
Babia Góra droga dla miłośników przyro-
dy, posiada także dużą doniosłość dla nauki  
i stała się z inicjatywy Akademii przedmio-
tem badań naukowych, skoro tylko przeszła 
na jej własność.

Nic też dziwnego, że zorganizowana ochro-
na przyrody zapragnęła wziąć ją pod swoją 
opiekę, a choć żądania jej – może właśnie pod 
wpływem owej przymieszki uczucia – szły da-
leko, jednak przy obustronnej dobrej woli nie 
było trudno dojść do porozumienia.

Na podstawie takiego porozumienia Wal-
ne Zgromadzenie Akademii, uchwaliło uznać 
za rezerwat obszar szczytowy Babiej Góry  
o powierzchni prawie 650 ha – obszar, którego 
znaczna część była dla poprzedniego właści-
ciela źródłem dochodów.

Uchwała ta godzi postulaty naukowe 
ochrony przyrody z ogólnemi interesami na-
uki, którym służy majątek Akademii, a  rów-
nocześnie przyniosła zadowolenie nawet tym, 
którzy najżywiej odczuwają piękno przyrody. 
Śmiem mniemać, że przez to stało się zadość 
intencjom założycieli naszej instytucji, którzy 
tworząc ją dla popierania czystej nauki jednak 
nie samą tylko czystą naukę, ale także naukę 
jako przedmiot zainteresowań społeczeństwa 
mieli na względzie.”

¿ 3 lutego 1935 r., niedziela 
Puszcza Białowieska największy 
w Europie rezerwat leśny

Puszcza Białowieska, ten olbrzymi rezer-
wat przyrody, staje się w ostatnich latach te-
renem wielkich polowań reprezentacyjnych. 
Tak np., w tygodniu ubiegłym odbyło się  
w Białowieży polowanie z udziałem P. Prezy-
denta Rzplitej, szeregu dostojników państwo-
wych oraz gości z zagranicy, wśród których był 
i minister pruski, H. Goering.

Puszcza Białowieska, położona na obsza-
rach województw Poleskiego, Białostockiego  
i Nowogródzkiego w dobie obecnej tworzy 
największy, zwarty obszar leśny w Europie. 
Piękny ten, w  pierwotnym stanie utrzymany 
drzewostan, słynie na cały świat. Urocze za-
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kątki, olbrzymie drzewa, dzikie źródłowiska 
Narwi i jej dopływów, wielka ilość zwierzyny 
– oto teren, który kultura ludzkości chroni 
przed swą własną, niszczącą dłonią.

Od najdawniejszych czasów miała Puszcza 
Białowieska charakter terenu nietykalnego, 
tworzyła bowiem królewszczyznę i  stanowiła 
główne miejsce wielkich łowów królewskich. 
Dzięki temu, właśnie i  dzięki oddaleniu od 
wszelkich dróg komunikacyjnych, wielki ten 
rezerwat ochronny przyrody zachował się do 
dziś dnia w całej swej okazałej piękności i po-
wadze…

Wojna światowa dotarła do tych dziewi-
czych lasów i omal nie zniszczyła ich całko-
wicie. Jedyne i bardzo rzadkie okazy żubrów, 
których z początkiem wojny było w Puszczy 
około 450 sztuk zostały wytrzebione niemal 
doszczętnie. Niepodległa Polska zaopiekowała 
się skarbem Puszczy Białowieskiej ocalając ją 
przed zagładą. Jeśli chodzi o drzewostan Pusz-
czy, to składa się on przeważnie z  drzew so-
snowych i świerkowych. Sześćdziesiąt procent 
tego drzewostanu liczy sobie po 100–200 lat,  
a jedenaście ponad 200 lat…

Liściasty drzewostan, składający się z  dę-
bów, brzóz, grabów i jesionów zajmuje 20 pro- 
cent całej powierzchni leśnej, której obszar 
na podstawie ostatnich pomiarów stanowi 
114,378 ha.

W lasach tych, w pewnych dzielnicach, po 
których nie stąpała noga ludzka mieszka ol-
brzymia ilość zwierzyny. Pospolity wilk, zdra-
dziecki ryś, przebiegły lis, sympatyczny miś, 
dzik i „król Puszczy” żubr – oto główniejsi 
przedstawiciele zwierzostanu tego rezerwatu 
natury. Ptactwo i mniejsze zwierzęta, w niezli-
czonych ilościach, żyją pod ochroną człowieka.

Puszcza Białowieska – to jeden z rzadkich 
rezerwatów, jakiemu równego niema w Euro-
pie. Nic więc dziwnego, że goście z zagranicy 
coraz częściej odwiedzają ten wspaniały zaką-
tek Rzeczypospolitej.

¿ 27 kwietnia 1935 r., sobota 
Park Narodowy im. Stefana Żeromskiego 
w sercu sędziwej puszczy 
w Górach  Świętokrzyskich 

Część puszczy jodłowej w górach Święto-
krzyskich, tak bardzo uwielbianej przez Ste-

fana Żeromskiego ma zostać zamieniona na 
Park Narodowy jego imienia. 

Powierzchnia puszczy jodłowej wynosi 
1.400 ha, w czem góra Chełmowa 182 ha i góra 
Borzęcka 52 ha.

Państwowa komisja ochrony przyrody utwo-
rzyła na terenie puszczy jodłowej 3 rezerwaty: 
na Św. Krzyżu, Łysicy i górze Hełmowej, nale-
żące do nadleśnictwa Św. Katarzyna z siedzibą 
w Bodzentynie. Rezerwatów tych strzeże czujne 
oko nadleśniczego Ludomira Kosińskiego, któ-
ry zarazem jest członkiem komisji tworzącego 
się Parku Narodowego im. Stefana Żeromskie-
go. Na terenach tych rezerwatów wyeliminowa-
no wszelką gospodarkę ludzką.

Osobliwością rezerwatu Łysicy są kwarcyto-
we gołoborza oraz u podnóża jej słynne źródło 
Św. Franciszka. Drzewostan Łysicy – to jodła 
sięgająca już 150 lat.

Na Św. Krzyżu spotykamy drzewostan jodło-
wo-bukowy 130–150 letni. Rezerwat na górze 
Chełmowej odznacza się drzewostanem mie-
szanym. Jednak ukazuje się tutaj prawie w 50 
proc. modrzew polski, a gdzieniegdzie można 
również spotkać pojedyncze okazy modrzewia 
europejskiego, które cudem tu się dochowały.

Z fauny rezerwatów wymienić należy stada 
jeleni, które bacznie chronione są przed kłu-
sownikami. Dzięki należytej ochronie, jelenie 
rozmnożyły się do tego stopnia, że zezwolono 
już myśliwym na urządzenie polowań.

Na polanie gen. Langiewicza, gdzie w 1863 
roku ukrywał się obóz powstańczy, znajduje się 
buk 200-letni, sięgający 30 metrów wysokości,  
a posiadający obwód 4-ch metrów.

Na skraju puszczy, od strony szosy Kielce–
Bodzentyn, ustawiono dużych rozmiarów głaz 
z wyrytym napisem: „Park im. Stefana Żerom-
skiego”, nieco dalej znajduje się drugi kamień, 
na którym uczennice Gimn. Bł. Kingi w Kiel-
cach wyryły następujący urywek z „Puszczy 
jodłowej” Żeromskiego: „Puszcza jest niczyja, 
nie moja, ani twoja, ani nasza, jeno Boża – 
święta…”

Według pomiarów, dokonanych przez wy-
dział techniczny lasów państwowych – dłu-
gość projektowanego parku ma wynosić z górą 
43.000 metrów.

Obecnie podjęte zostały prace nad wyzna-
czeniem szlaków turystycznych projektowane-
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go parku oraz nad wyznaczeniem miejsc pod 
budowę schronisk dla turystów i wycieczek.

Powiatowy Instytut meteorologiczny zbu-
dował w górach Świętokrzyskich doświadczal-
ną stację meteorologiczną.

W miarę postępu prac nad utworzeniem 
parku, na ogołoconej górze Radostowem we-
dług opracowanego projektu – ma stanąć po-
mnik Stefana Żeromskiego.

¿ 19 lipca 1935 r., piątek 
Puszcza Białowieska

Wobec pełnego sezonu wycieczkowego, 
w którym Puszcza Białowieska stanowi jedną 
z najponętniejszych atrakcyj, zamieszczamy 
krótki zarys informacyjny, nadesłany nam 
przez jednego z miłośników tej uroczej części 
naszego województwa:

Puszcza Białowieska, jako obiekt przyrod-
niczy, jest unikatem w Europie. Jest to jedyny 
w środkowej i zachodniej Europie kompleks 
lasu na niżu, który zachował się w formie na-
turalnej, pierwotnej.

Aby utrzymać fragment tego pierwoboru, 
administracja lasów państwowych wydzieliła 
46 kilometrów kwadratowych (z całego obsza-
ru puszczy 1200 klm kw.), wyłączając go, jako 
park narodowy, od wszelkiej gospodarki. Ma 
on służyć nie tylko jako żywe muzeum pier-
wotnej przyrody puszczy, lecz w równym rzę-
dzie, jako warsztat pracy badawczej dla leśnika 
i przyrodnika.

Park z natury swego położenia nie zdołał 
objąć wszystkich ciekawych i godnych widze-
nia osobliwości puszczy. Wydzielony został sze-
reg mniejszych rezerwatów, które go uzupeł-
niają: dla ochrony krajobrazu puszczańskiego 
obrzeża dróg, wiodących do Białowieży z Haj-
nówki i Prażan o łącznym obszarze 19 kilo- 
metrów kw., pierwotny las sosnowy we wszyst-
kich normach pod Białym Laskiem na pow. 3 
klm. kw. obszaru, zabytkową wysepkę jodły na 
Nikorze o obszarze 1 klm. kw. i wreszcie sta-
nowisko rzadkiej rośliny północnej – zimozio-
ła na powierzchni 2 i pół ha.

Pozatem na obszarze puszczy chroni się 
cały szereg drobniejszych pomników przyrody 
w postaci okazałych czy rzadko spotykanych 
drzew, czy krzewów, wiele pamiątek zamierz-
chłych, bliższych i  dalszych czasów, któremi 

są drzewa, krzyże, mogiły, kurhany, ruiny, le-
gendami osnute uroczyska, drogi i głazy. Na 
uznanie zasługują zabiegi opiekunów Puszczy 
Białowieskiej, mające na celu wskrzeszenie jej 
dawnych tradycyj łowieckich.

Na terenie samej Puszczy Białowieskiej 
jest: 540 jeleni, 3150 sarn, 740 dzików, 2500 
zajęcy, 50 rysiów, 40 wilków, 420 lisów, 170 
borsuków, 1000 głuszców i 750 cietrzewi.

Na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec 
w puszczy Białowieskiej urządzony jest zwie-
rzyniec dla żubrów o powierzchni 50 ha. Ho-
dowlę zapoczątkowano w jesieni 1929 roku. 
Stan żubrów przedstawia się następująco: za-
kupiono 7 sztuk, przychówek 13 sztuk, razem 
20 sztuk ubyło 6 sztuk, stan obecny 14 sztuk.

Do stałej opieki nad żubrami przeznaczo-
no trzech dozorców, którzy na zmianę przeby-
wają w zwierzyńcu. Nadzór nad zwierzyńcem 
i utrzymaniem żubrów powierzono łowczemu. 
Opiekę lekarską spełnia lekarz weterynaryjny, 
prowadzący pracownię bakteriologiczno-ło-
wiecką w  Białowieży. Jako karmę, otrzymują 
żubry siano, owies i buraki.

¿ 28 marca 1936 r., sobota 
Ochrona puszczy jodłowej 
im. Stefana Żeromskiego

P. Prezydent Rzplitej prof. Mościcki przyjął 
prezesa komitetu ochrony puszczy Jodłowej 
im. Żeromskiego prof. Hryniewieckiego i wi-
ce-prez. pol. tow. Krajoznawczego prof. A. Pat-
kowskiego, którzy złożyli szczegółowe spra-
wozdanie z  dotychczasowej działalności ko-
mitetu i dalszych zamierzeń na przyszłość. Ko-
mitet zorganizował ostatnio wystawę święto-
krzyską w Warszawie. Wystawa będzie w przy- 
szłym tygodniu przeniesiona do Kielc.

¿ 13 lipca 1936 r., poniedziałek 
Tatrzański Park Narodowy otwarty 
zostanie w przyszłym roku

Zgodnie z zapowiedzią czynników mia-
rodajnych została w maju r.  b. powołana do 
życia przez ministra WR. i OP. Komisja orga-
nizacyjna Parku Narodowego Tatrzańskiego 
pod przewodnictwem p. rektora U.J. prof. dr.  
W. Szafera.

W dn. 8 ub. m. odbyło się w Krakowie 
pierwsze plenarne posiedzenie komisji, na 
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którem przedyskutowano i ustalono program 
prac, podział czynności pomiędzy powołane 
do życia specjalne podkomisje do poszczegól-
nych zagadnień, w liczbie ośmiu.

Jako podstawę prac przyjęto ustalony 
w 1925 r. projekt organizacji Parku Narodowe-
go w Tatrach, opracowany na zjeździe w Krako-
wie przez przedstawicieli Pol. Akademii Nauk 
oraz Czeskiej Akademii Wiedzy i Umiejętno-
ści, ponadto postanowienia polskiej ustawy  
o ochronie przyrody z dnia 10 marca 1934 r.

W komisji i jej podkomisjach, które do 
końca sierpnia b.r. mają skończyć całą pracę 
przygotowawczą dla opracowania ostatecz-
nych rozporządzeń o utworzeniu Parku i po-
stanowień wykonawczych, bierze udział wielu 
najkompetentniejszych fachowców.

W drugiej połowie sierpnia będą się w Za-
kopanem odbywały narady i prace pełnej 
komisji organizacyjnej wraz ze wszystkiemi 
podkomisjami. Otwarcia Parku Narodowego 
w Tatrach Polskich można oczekiwać dopiero 
w pierwszej połowie 1937 r. (x)

¿ 29 kwietnia 1937 r., czwartek 
Park narodowy w Tatrach

Odbyło się w Warszawie ostatnie posiedze-
nie komisji organizacyjnej parku narodowego 
tatrzańskiego. Komisja, powołana w czerwcu 
ub. r. przez ministra oświaty, opracowała pro-
jekt utworzenia parku narodowego. Projekt  
w najbliższym czasie będzie przedłożony 
czynnikom rządowym.

Park narodowy według projektu komi-
sji, ma obejmować całą część Tatr, położoną 
w granicach Państwa, z wyłączeniem własno-
ści siedmiu gmin w dolinie Chochołowskiej. 
W parku nie będzie wolno polować, łowić ryb, 
wznosić pomników, umieszczać tablic, budo-
wać kolejek, tramwai [sic!], dróg, sanatoriów 
i hoteli, urządzać zawodów sportowych itp. 
Ruch turystyczny nie będzie ograniczony tylko 
uregulowany specjalnymi przepisami.

¿ 23 sierpnia 1937 r., poniedziałek 
Serce Białowieskiej Puszczy
Od specjalnego wysłannika „Dziennika 
Białostockiego”

O sercu Puszczy można pisać tylko – 
sercem. Toteż obfita literatura puszczańska, 

czyto naukowa, czy beletrystyczno-opisowa 
przepełniona jest szczerym uczuciem miłości. 
Piewcy krasy białowieskiej, na pozór bardzo 
trzeźwi fachowcy, dyrektorowie Parku Na-
rodowego, prof. Paczoski, dr inż. Karpiński,  
a ostatnio autor przewodnika po Wojewódz-
twie Białostockim dr Orłowicz niezdolni byli 
do suchych wyłącznie opisów bez sentymen-
tu dla wiekowej tradycji Puszczy i jej malow-
niczego piękna.

– Czy można Puszczy nie kochać – powie-
dział do mnie leśniczy Parku Narodowego,  
p. Roman Jasiński, kiedyśmy w zadumie stanę-
li u stóp podniebnych dębów.

Szczególniejsze uczucie ogarnęło mię 
już wówczas, kiedy jechałem autobusem 
P.K.P. z Hajnówki do Białowieży. Odci-
nek szosy ze Zwierzyńca do Białowie-
ży (9  km.) prowadzi przez Lasy, które 
są jednym z najpiękniejszych fragmen-
tów Puszczy. Autobus wyjeżdża w końcu 
z  chłodnego i ciemnego boru na rozsło-
neczniony obszar, jakby olbrzymią polanę  
i za kilka minut jestem w Białowieży. Chcia-
łem dostać się do Dyrekcji Lasów, a nie-
opatrznie wysiadłem koło Pałacu. Jednak ta 
omyłka opłaciła mi się sowicie. Wystarczyło 
bowiem przejść Stoczkiem do kościoła, by 
poznać od a do zet całą osadę. W bezpo-
średnim sąsiedztwie głównej bramy Parku 
Narodowego stoi bezstylowy murowany 
budynek przedwojenny, mieszczący pocztę, 
sąd grodzki i posterunek P.P. Po przeciwle-
głej stronie ulicy stoi wśród drzew niezbyt 
artystyczny pomnik Marszałka Piłsudskie-
go, wzniesiony z głazów granitowych.

Obok cerkwi z czerwonej cegły przecho-
dzę na 2-kilometrową ulicę zabudowaną mu-
rowanymi i drewnianymi domkami, przypo-
minającymi dużą, dobrze utrzymaną wieś. 
W każdym niemal domku znajduje się sklep 
z brzydkim szyldem blaszanym. Tu i ówdzie 
zachowały się chaty słomą kryte, pozostające 
daleko w tyle za domami drewnianymi wsi 
kurpiowskich. Wstępuję do jedynego bodaj  
w osadzie fryzjera. Goli mię w dwóch tylko 
miejscach zlekka zacinając.

– Ile płacę?
– 60 groszy.
– Przecież w Białymstoku taniej.
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– Tam, proszę pana, jest ruch w fryzjer-
niach, a u nas golą się tylko urzędnicy, reszta 
skrobie brody.

Płacę, zazdroszcząc szczerze tym, którzy 
sami „skrobią” brody i którzy mają – całe 
brody…

Śniadanie – „Pod Żubrem”. I aczkolwiek 
nic tu nie przypomina tego króla Puszczy, 
chyba tylko wódka „żubrówką” zwana, to 
jednak za samą jajecznicę z 3-ch jaj zapłaci-
łem złotówkę, co w zestawieniu z  ceną fry-
zjerską kazało mi wysunąć logiczny wniosek, 
że Białowieża jest droższa od Białegostoku.

Dotarłem wreszcie do murowanego ko-
ścioła, niezupełnie wykończonego. Za nim  
w pięknym parku stoi gmach Dyrekcji Lasów. 
Załatwiłem tu krótko sprawę i w drodze po-
wrotnej spotykam leśniczego p. Jasińskiego.

– Tum trafił – pomyślałem – na żywą ency-
klopedię puszczańską.

Pierwsze pytanie p. Jasińskiego:
– Czy pan długo zabawi u nas?
– Jeszcze trzy godziny.
– To pan chce poznać w tym czasie Biało-

wieżę?
– No tak, przynajmniej powierzchownie.
– Na powierzchowne obejrzenie wszyst-

kiego potrzeba co najmniej 3 dni.
Nie uwierzyłem, a jednak przekonałem się 

wkrótce, że pan Jasiński ma rację. To też nic  
o Puszczy nie napiszę. Kto ciekaw niech ją sam 
zwiedzi, lub przeczyta opis dra Karpińskiego.

Zwiedziłem część parku pałacowego, prze-
lotnie muzeum i pałac. Więcej nic. Podczas 
krótkiej rozmowy z p. Jasińskim notuję kilka 
ciekawych danych o ruchu turystycznym.

– W ciągu 7-miu i pół miesiąca tego roku 
zwiedziło Białowieżę o 3.000 osób więcej niż 
w całym ubiegłym roku (około 30.000 osób).  
W samym maju mieliśmy 8.133 turystów,  
w tym 187 z zagranicy.

– Więc ruch turystyczny zwiększa się?
– Ogromnie. Nasze schronisko i pokoje go-

ścinne, w których zmieścić możemy jednora-
zowo 350 osób, często okazują się za szczupłe.

– Czy panowie używali jakiejś reklamy?
– Nie. Początkowo mieliśmy ten zamiar, 

ale okazało się to zbyteczne. Białowieska Pusz-
cza sama przez się jest magnesem, który ściąga 
turystów po kilka, lub kilkanaście razy.

– Za pół godziny muszę odjeżdżać. Że-
gnam się i biegnę obiecując przyjechać tu na 
kilka dni. Podczas urlopu spełnię obietni-
cę. Puszcza pociąga każdego, kto choćby na 
chwilę ją zobaczył. Zajeżdża autobus – jadę 
dalej, do Hajnówki, stolicy naszego przemysłu 
drzewnego.

 
¿ 23 stycznia 1938 r., niedziela 
Puszcza Kampinoska 
parkiem przyrody

Rezerwat Puszczy Kampinoskiej pod War-
szawą ma być uznany za park przyrody, wobec 
czego wyrąb drzew z puszczy zostanie zakaza-
ny. Puszcza Kampinoska jest wielkim obsza-
rem leśnym, obejmującym około 620 ha.

¿ 31 marca 1938 r., czwartek 
13 uczonych zwiedziło Park Narodowy

Park Narodowy w Białowieży w ciągu 
ubiegłego roku zwiedziło 13 uczonych zagra-
nicznych, z tego 7 osób przybyło z  Niemiec,  
z Austrii – 2 osoby, zaś z Danii, Węgier, Estonii 
i Łotwy po jednej.

¿ 29 kwietnia 1938 r., piątek 
Górale przeciw Parkowi Narodowemu 
w Tatrach

Wczoraj przybyła do Warszawy delegacja 
górali, właścicieli hal tatrzańskich. W  skład 
delegacji, na której czele stoi ławnik Zakopa-
nego Andrzej Krzeptowski, wchodzi 8 przed-
stawicieli właścicieli hal.

Delegacja górali zabiega o audiencję 
u P. Prezydenta Rzplitej. Górale mają złożyć 
P. Prezydentowi prośbę, by wziął w  obronę 
ludność góralską i nie dopuścił do wydania 
rozporządzenia o utworzeniu Parku Narodo-
wego w Tarach na podstawie projektu, który 
narusza prawo własności i zagraża gospodar-
czym interesom ludności góralskiej.

¿ 22 grudnia 1938 r., czwartek 
Na odzyskanych obszarach jaworzyny
Tatrzański park przyrody

[druga strona gazety]
W ostatnich dniach utworzono z decyzji 

Ministerstwa Rolnictwa tatrzański park przy-
rody, złożony z obszarów nadleśnictwa Jawo-
rzyna i Zakopane.
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Utworzenie parku ma na celu utrzyma-
nie tatrzańskiej flory i fauny, a  w  szczególno-
ści tworów przyrody, których zachowanie leży  
w interesie publicznym ze względów naukowych, 
estetycznych, historycznych lub pamiątkowych, 
jak również ze względu na swoiste cechy krajo-
brazu. Realizację tych celów powierzono kie-
rownictwu parku przyrody w Tatrach, z siedzibą  
w Jaworzynie. Przy kierownictwie parku utwo-
rzona będzie jeszcze Komisja Parku Przyrody 
w Tatrach, jako ciało doradcze i opiniotwórcze.

Zasady i warunki ruchu turystycznego 
na obszarze parku opracowane będą przez 
Śląsko-Krakowską Dyrekcję Lasów Państwo-
wych.

¿ 3 lipca 1939 r., poniedziałek 
Park przyrody w Tatrach ochroni 
faunę i florę

Ministerstwo Rolnictwa utworzyło „Park 
przyrody w Tatrach” z lasów państwowych nad-
leśnictw Jaworzyny i Zakopanego, w  krakow-

Muzeum Puszczy Białowieskiej w 1936 r. 
Autor: R. Burzyński 

Wnętrze Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa 
Chałubińskiego w Zakopanem
Autor: Henryk Schabenbeck 

Profesor Uniwersytetu w Helsinkach Aimo 
Cajander z wizytą w Białowieży 
w październiku 1926 r. Na zdjęciu 
Aimo Cajander (w środku) wśród polskich 
botaników, m.in. kierownik rezerwatu 
w Puszczy Białowieskiej prof. Józef Paczoski 
(drugi z prawej)

Sala etnograficzna Muzeum Tatrzańskiego 
im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Autor: Henryk Schabenbeck 

Zdjęcia i opisy ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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sko-śląskim okręgu lasów państwowych. Celem 
parku jest utrzymanie tatrzańskiej flory i fauny 
oraz ochrona przyrody, ze względów nauko-
wych, estetycznych, historycznych, pamiątko-
wych lub ze względu na swoiste cechy krajobra-
zu. Kierownictwo parku mieści się w Jaworzy-
nie. Niebawem wyznaczone będą drogi i ścieżki 
dla ruchu pieszego i kołowego. Wstęp do ma-
teczników i rezerwatów będzie wzbroniony.

Prowadzącym studia i badania naukowe, 
kierownik parku będzie udzielał pozwoleń na 
wstęp i przebywanie w rezerwatach, jak rów-
nież na zbieranie okazów roślinnych, zwierzę-
cych i mineralnych.

Ekspedycje ratunkowe będą posiadały 
swobodę poruszania się i obozowania na ca-
łym obszarze parku.

PITAVAL LEŚNY
¿ 5 lipca 1919 r., sobota 
Tajemnicze morderstwo

Wczoraj zrana leśnik Zwierzyńca [nazwa 
lasu miejskiego w Białymstoku – przyp. J.K.], 
w pobliżu drogi zwanej, „Zieloną aleją” natra-
fił przypadkiem na zwłoki zamordowanego 
człowieka. Trup leżał odwrócony twarzą do 
ziemi, mając ręce założone na plecy. Leśnik 
natychmiast powiadomił o tym wypadku 
policję kryminalną. O  g.  6 wiecz. na miejsce 
mordu wyjechali naczelnik policji kryminal-
nej p. Riegert, sędzia śledczy p. Sopoćko, d-r 
Siemaszko oraz kilku urzędników policji.

Pierwiastkowe dochodzenie wykazało, iż 
zabity pochodzi z Białegostoku, nazywa się 
Symcha Brodacz, ma lat 30 jest z zawodu han-
dlarzem. Na ciele zamordowanego żadnych 
ran nie znaleziono, natomiast są ślady sińców 
na twarzy i na rękach.

Śledztwo w toku. Szczegóły podamy w nu-
merze jutrzejszym.

¿ 5 lipca 1919 r., sobota 
Wypadek w lesie

W związku z odnalezieniem zwłok Symchy 
Brodacza przez leśnika ze Zwierzyńca, komi-

sarz policji kryminalnej aresztował małżon-
ków Cwas (Sienkiewicza 14), którzy podczas 
badania zeznali co następuje.

Dnia 3 b.m. o g. 3 pp. Estera Cwas wyszła 
na spacer do ogrodu miejskiego, gdzie spo-
tkała swego dobrego znajomego Brodacza. 
Z ogrodu „znajomi” poszli do Zwierzyń-
ca, lecz tu spostrzegli Cwana. Obawiając 
się nieprzyjemności ze strony męża Estera 
zaproponowała ukryć się w  głębi lasu, co 
też i uczynili. Jednak C. uciekającą „parkę” 
zauważył i  natychmiast podszedł do niej. 
Wywiązała się między S. i B. bójka, poczem 
Brodacz oddalił się, a małżonkowie wrócili 
do domu.

Ekspertyza lekarska wykazała, że B. do-
stał ataku sercowego w czasie bójki, że śmierć 
nastąpiła momentalnie. Cwasa osadzono  
w areszcie, zaś jego żonę Esterę zwolniono.

Końcowa stacja konno-żelaznej linii 
tramwajowej w Lesie Zwierzynieckim 
w Białymstoku ok. 1908 r.
Źródło: Pocztówka ze zbiorów Muzeum 
Historycznego w Białymstoku, Oddział 
Muzeum Podlaskiego

KsiazkaCZ3IIKOREKTAnowyplik.indd   202 2011-02-23   15:13:22



203

PITAVAL LEŚNY

¿ 19 marca 1920 r., piątek 
Napad bandytów z Kuźnicy

Dnia 14-go o godzinie dziesiątej w nocy 
przyjechałem do leśnictwa Kuźnica majątek 
Lòzosia, w którym mieszka rządowy leśniczy 
Ratkiewicz. Majątek ten dzierżawi włościa-
nin, stosunkowo bogaty człowiek Godlewski 
od moskala Jaszczyczyna. Po paru chwilach, 
przeglądając akta i mapy tegoż leśnictwa wraz 
z inspektorem lasów Państwowych Kałułą  
i leśniczym Ratkiewiczem wpada służąca Go-
dlewskiego, mówiąc, że on, żona i domowni-
cy [są] powiązani przez bandytów, którzy ra-
bują. Kto miał broń pośpieszył z pomocą; po 
strzałach bandyci zbiegli, pozostawiając po-
wiązanych domowników leżących na ziemi. 
Dano znać do pobliskiej wsi Bruzgi do soł-
tysa, lecz ten ani sam nie przybył ani żadnej 
warty, ani pomocy nie udzielił. Bandyci spło-
szeni zbiegli. Było ich sześciu wedle zeznań 
domowników, względnie służby dzierżawcy. 
Nikt rady nie da bez pomocy wsi i opornego 
stanowiska Sołtysa.

¿ 14 maja 1922 r., niedziela 
Ujęcie bandy „atamana Czorta”
podtytuł: 
10 bandytów słynnej szajki Skomorocha 
pod kluczem. – Ataman – nie Czort 
i Czort – nie ataman. Krwawe dzieje 
zbójeckiej bandy. – Pościg i obława. 
– Rozbicie watahy na drobne grupy. 
– Czujność policji białostockiej. 
– W matni. – Sąd doraźny jutro.

[Duży, kilkuszpaltowy i kilkustronicowy 
materiał o działalności bandy atamana Czor-
ta, jej wykryciu przez policję, pościgu w Pusz-
czy Białowieskiej, ujęciu, a także sądzie nad 
członkami. Przedstawiony fragment zaczy-
nający się słowami: „Komendant Policji Pań-
stwowej na powiat i miasto…” dotyczy wątku 
leśnego w  bardzo obszernym opisie zdarzeń 
–  przyp. J.K.].

[Pierwszy akapit artykułu („nieleśny”) – 
przyp. J.K.].

„Chodziła czapla po desce” albo „w kółko 
Macieju” – oto motto naszych uwag wstęp-
nych. Musimy je zacząć od stereotypowej skar-
gi na chroniczne niedocenianie zadań prasy 
ze strony oficjalnych czynników. Prywatnie 

i okazyjnie słyszy się miodopłynącą frazeolo-
gię o współdziałaniu „aparatu rządzącego”  
z „kamertonem” opinii publicznej. Ile-
kroć jednak zajdzie potrzeba zrealizowania 
tego czeku obietnic, prasa prowincjonalna, 
zwłaszcza kresowa, a już szczególnie wyjątko-
wo białostocka napotyka stale na bierny opór, 
tępy i  niezrozumiały, bo rozumowo nieuza-
sadniony. 

[…] Komendant Policji Państwowej na 
powiat i miasto, p. Kamala, zmobilizował cały 
podwładny sobie personel i bez oglądania 
się na pomoc wojska, która nie nadchodzi-
ła, pchnął te kadry, wzmocnione oddziałem 
Szkoły Policyjnej.

W pościg za watahą
Przewodnikiem ekspedycji po bezdrożach 

puszczy był gajowy z Hajnówki, nazwiskiem 
Czekielewski, któremu bandyci przy odwro-
cie z wyprawy Kleszczewskiej zabrali w jasyr 
całą rodzinę, t.j. matkę, żonę i dwoje dzieci. 
Czekielewski, jedyny przedstawiciel prawo-
rządnej władzy w swoim leśnym rewirze, był 
przedmiotem nienawiści kłusowników i rabu-
siów leśnych, żyjących z kradzieży zwierzyny 
i drzewa, na niego więc spadła mściwa ręka 
atamana. Trawiony gorączką odwetu, gajowy 
przemienił się w myśliwskiego wyżła i w labi-
ryncie podszytego zagajnikiem starodrzewia, 
wśród wertepów i  trzęsawisk, wiódł szczęśli-
wie policyjną obławę.

Zniecierpliwiony zbyt powolnym – wedle 
jego mniemania – posuwaniem się tyralier-
skiego łańcucha obieży, Czekielawski wyrywał 
się naprzód i wyprzedzał swój oddział o całe 
stajania.

Po kilkudniowej, pełnej trudów i przygód 
wędrówce, obława wtargnęła w obręb mocza-
rowatych polanek porosłych rzadka młodni-
kiem. Tu znowu Czekielewski wysforował się 
naprzód o dobrych paręset kroków i nagle – 
w odległości dwustu sążni, po drugiej stronie 
grząskich oparzelisk – spostrzegł człowieka, 
pasącego konie.

– To jeden z ich szajki, – pomyślał gajo-
wy, a na tę myśl krew sprawiedliwego gniewu 
uderzyła mu do głowy. I sam nie zdawał sobie 
sprawy z tego, co czynią jego drżące oburze-
niem ręce. W mgnieniu oka kolba zawieszo-
nego na ramieniu karabinu znalazła się przy 
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prawym policzku – przed muszką zamajaczyła 
schylona postać człowieka – i niby grom z ja-
snego nieba huknął pierwszy strzał.

Był on płonny i zdradziecki. Napięte nerwy 
zawiodły wprawną rękę i omgliły wzrok soko-
li. Kula chybiła celu. Człowiek kocim usko-
kiem rzucił się w gąszcz, skąd w parę chwil 
zabrzmiał ogień rotowy.

Łańcuch strzelecki pościgu, który tym cza-
sem zrównał się z przodownikiem, musiał na 
chwilę zatrzymać się w miejscu i przypaść do 
ziemi, by nie wystawiać swych piersi na grad 
pocisków niewidzialnego przeciwnika. 

Gdy salwy ustały, ruszono okolną drogą 
w  stronę odkrytej zasadzki. W okolu drzew, 
na małej suchej polanie, znaleziono już tylko 
martwy i żywy inwentarz, wskazujący na to, 
że tu było miejsce biwaku bandy. Porzucone  
w największym nieładzie przedmioty obrazo-
wały paniczny popłoch, w jaki wprawiło zbó-
jów pojawienie się obławy. […]

Odtąd rozpoczyna się drugi okres wypra-
wy. Nad miarę ciężki teren sprzyjający uciecz-
ce, lecz uniemożliwiający bezpośrednią po-
goń, skłonił dowództwo obławy do poniecha-
nia bezużytecznej wałęsaniny po puszczy… 
można już było pomyśleć o zastosowaniu czy-
sto policyjnych zabiegów na dostępniejszym 
gruncie.

¿ 18 maja 1922 r., czwartek 
Dział Kronika
Zabójstwo w Białowieży

Otrzymaliśmy doniesienie, iż w Białowie-
ży został zabity białostocki kupiec leśny p. Re-
thaus. Szczegółów brak.

¿ 4 marca 1923 r., niedziela 
Zabójstwo we wsi Nowosiółkach

Onegdaj we wsi Nowosiółki sołtys wraz 
z  kilku gospodarzami usiłował zaaresztować 
sprawców kradzieży leśnych w tejże wsi. Gdy 
zbliżyli się oni do chałupy, w której ukrywa-
li się złodzieje, padł strzał karabinowy. Kula 
ugodziła śmiertelnie towarzyszącego sołtysowi 
P. Radusza, który po godzinie męczarni zmarł.

Podejrzany o zabójstwo Radusza, miesz-
kaniec wsi Borszczakówka, gminy Obrubniki, 
E Kamiński został aresztowany. Zaopiekowały 
się nim władze sądowe.

¿ 29 października 1923 r., poniedziałek 
Rozboje w Białowieży
Trzy napady bandyckie w ciągu 3 dni

Tradycja atamana Czorta nie wygasa. Pusz-
cza Białowieska wciąż jeszcze kryje w  swych 
ostępach bandy opryszków, które nastają na 
życie i mienie przejezdnych i  przechodniów 
na tamtejszych drogach.

W nocy na 19 bm. kilku uzbrojonych 
bandytów napadło na podążających do Bia-
łowieży ze wsi Małej Narewki, mieszkańców 
tejże Stanisława Marcinowskiego i Lejmana 
Szyfmajstra, którzy pod grozą przystawionych 
do skroni rewolwerów oddali napastnikom 
wszystko, co mieli przy sobie i na sobie.

Ta sama banda zoperowała nazajutrz in-
nego mieszkańca Narewki, Mejera Epsztejna, 
a w dzień później małżonków Chizulskich, 
przejeżdżających kolejką wąskotorową. Ich 
również opryszki rozebrali do bielizny, zabie-
rając ponadto kosztowności oraz 4 milj.  mk. 
gotówką.

Zarządzona w dniu 22 bm, obława policyj-
na nie dała żadnych wyników. Ogólnie przy-
puszczają, że na czele wspomnianej bandy 
stoją dwaj znani zabójcy: Szymon Gorko  
i dezerter Kieskajło.

Władze bezpieczeństwa przedsięwzięły 
wszelkie środki celem ujęcia niebezpiecznej 
watahy.

¿ 8 listopada 1923 r., czwartek 
Obława w puszczy Białowieskiej

Powiat Bielski był ostatnio widownią kilku 
napadów bandyckich, popełnianych systema-
tycznie przez jedną i tę samą szajkę. Zorgani-
zowana pod osobistym kierownictwem Nacz. 
Okr. Urz. Śl. Komis. Józefa Czuszkiewicza 
obława w rejonie puszczy Białowieskiej, uję-
ła Jana Galińskiego z Andryjanki oraz Piotra 
Orde, których oddano władzom sądowni-
czym.

Za Dulką i Kiczkajłą trwają nadal poszuki-
wania, a ujęcie ich przyczyni się do uspokoje-
nia na pewien czas tych okolic.

¿ 30 listopada 1923 r., piątek 
Obfity połów Policji w Puszczy Białowieskiej

Ciążąca nad ostępami białowieskiemi zła 
reputacja nie daje się spłoszyć. Ledwie bo-
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wiem przygaśnie rozgłos jednej bandy zło-
dziejskiej pod słupkami więzień kresowych 
[rozstrzelanie przestępców – przyp. J.K.], a już 
echa nowych rozbojów przyćmiewają legendę 
siłą życiowej aktualności. Zresztą zmieniają się 
tylko imiona watażków („atamana Czorta” za-
stepuje, np. herszt Kieskajło), a pozatem ogra-
bia się i morduje ludzi wedle starej recepty.  
O takich to napadach bandyckich w Białowie-
ży znowu w ostatnich czasach wieść natrętna 
głosiła bezustannie.

Zbyteczne dodawać, że Policja nie przy-
słuchiwała się jej z założonemi rękami, ale 
wszelkie zabiegi trafiały w próżnię, nie osią-
gały zamierzonego celu. Wreszcie wyczerpała 
się cierpliwość władz bezpieczeństwa. Ko-
menda Okręgowa zdecydowała się na krok 
zakrojony nieco szerzej. Oto wysztyftowała 
mocny oddział ekspedycyjny, który przed-
sięwziął skrupulatne przetrząsanie biało-
wieskich mateczników. Już pierwsze obławy 
przyniosły plon bogaty. Wyłowiono tuzin 
opryszków, a wśród nich perłę złodziejów 
i  wisielców „atamana” Kiskajłę. Jego „adiu-
tant”, popularny w kołach kryminalnych imć 
pan Szymon Dulko, zdołał jednak wymknąć 
się z obieży i wedle wszelkiego prawdopodo-
bieństwa zbiegł do Bolszewji.

¿ 22 maja 1924 r., czwartek 
Zamordowanie ojca dziesięciorga dzieci

We wsi Długa Wieś pod Turkiem, gajowy 
Wawrzyniec Kaźmierczak zastrzelił z  rewol-
weru 53-letniego Tomasza Choroziaka, ojca 
dziesięciorga dzieci. Zabójcę aresztowano.

¿ 26 lipca 1924 r., sobota 
Na strzały odpowiedziały strzały
Bandyci uciekli

Napady i rabunki mnożą się w przestra-
szający sposób. Oto znów donoszą z Bóbrki, 
że na leśniczego z miejscowych lasów Józefa 
Swobodę, jadącego w towarzystwie strażnika 
lasowego, Michała Brożka, napadło w lesie 
trzech uzbrojonych w rewolwery bandytów  
i strzelając zażądali zatrzymania się. Leśniczy 
Swoboda wiózł znaczniejszą sumę pieniędzy 
i dlatego zaopatrzył się w broń.

Na strzały bandytów natychmiast odpowie-
dział strzałami ze swojego rewolweru, a tym- 

czasem Brożek podciął silnie konie i w ten 
sposób udało im się umknąć z rąk bandytów.

Policja rozpoczęła dochodzenie celem wy-
krycia sprawców.

¿ 1 sierpnia 1924 r., piątek 
Potworny mord w uśpionym dworze 
obywatelskim
Zbrodniarze udają leśników wezwanych 
na polowanie
Zamordowali właściciela majątku 
i jego gościa

Z Małopolski donoszą nam o potwornym 
napadzie i mordzie dokonanym w powiecie 
kałuskim, położonym w okolicach pierwszych 
stoków wschodniego Podkarpacia.

Oto nieznani sprawcy zamordowali 
w bestialski sposób właściciela majątku Me-
dynia, Tadeusza Mencla i bawiącego u niego 
gościnnie ośmnastoletniego obywatela z są-
siedztwa Scazeghino. Pan Mencel, były rot-
mistrz, kawaler orderu „Virtuti Millitari”, 
urządził w swym majątku polowanie, na 
które zaprosił syna właściciela sąsiedniego 
majątku, p.  Scazeghino. W przeddzień po-
lowania do dworu Mencla wtargnęło w ta-
jemniczy sposób kilku bandytów. Śpiących 
gospodarzy obudziło około północy silne 
stukanie do drzwi.

– Kto to? – zawołał p. Mencel, będąc najda-
lej w świecie od wszelkich podejrzeń o jakimś 
napadzie.

– To my, leśnicy, których pan dziedzic we-
zwał na polowanie…

Mencel otworzył drzwi. W tej chwili na 
bezbronnego rzuciło się kilku zbirów. Padły 
strzały. Mencel zwalił się martwy na ziemię.
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Mordercy wtargnęli potem do pokoju, 
gdzie spał młody Scazeghino i trzema strza-
łami z rewolweru położyli go trupem. Po 
tym podwójnym mordzie bandyci rzucili się 
do rabunku mieszkania, poczem zbiegli bez 
śladu.

Zrozpaczone rodziny zabitych wyznaczyły 
nagrodę 10.000 złotych za schwytanie, względ-
nie wskazanie sprawców bestjalskiego czynu.

¿ 6 września 1924 r., sobota 
W walce z szajkami bandytów 
w Puszczy Białowieskiej 

Jak „Dziennik” swego czasu podał w dn. 
23 sierpnia r. b. siedmiu uzbrojonych bandy-
tów dokonało napadu na leśniczówkę Lacki  
w Puszczy Białowieskiej. Podczas tego napadu 
został zabity leśniczy Dardziński. Obława za-
rządzona na miejscu nie dała rezultatu, wobec 
czego tamtejsze władze zwróciły się o pomoc 
do białostockiej ekspozytury Urzędu Śled-
czego, która zabrała się energicznie do dzieła. 
Ekspozytura zadanie ma nielada, gdyż w Pusz-
czy grasuje kilkadziesiąt szajek bandyckich.

¿ 14 września 1924 r., niedziela
Policja rozgromiła szajki bandytów 
w Białowieży
Bandyci osaczeni, 1 zabity,  3 ranni, 
1 wzięty żywcem

Przed tygodniem „Dziennik” komuniko-
wał o zamordowaniu przez grasujące w  Bia-
łowieży szajki bandytów leśniczego. Przed 
trzema dniami na szosie Hajnówka Białowieża  
6 bandytów uzbrojonych napadło na fur-
mankę Wolfa Wołkostawskiego, który z córką 
Sarą jechał do Bielska. Bandyci sterroryzowali 
Wołk. strzałami na postrach i zrabowali 70 
złotych.

A przedtem szereg innych napadów posta-
wiły na nogi całą policję bielską, której z su-
kursem przyszła policja białostocka.

Wczoraj otrzymaliśmy pocieszającą wiado-
mość o osaczeniu szajki bandytów, z którą po-
licja stoczyła walkę zwycięską. W rezultacie 
1 bandyta został zabity, 3 raniono i 1 pojmano 
żywcem. Ze zrozumiałych powodów na razie 
szczegółów nie podajemy, mamy jednakże 
wiadomości, że tym razem szajki bandyckie 
zostaną zlikwidowane.

¿ 5 maja 1925 r., wtorek 
Rozbrykały się „żubry”  w Puszczy 
Białowieskiej
Bandyci zamordowali posterunkowego 
Policji Państwowej

W związku z coraz częstszymi wypadka-
mi rabunków w pow. Bielskim Komenda Pol. 
pow. w Bielsku zarządziła szereg obław. Te-
renem obław i czat była oczywiście Puszcza 
Białowieska, w której gąszczu kryją się bandy 
rabusiów.

W dniu 1 maja odbyła się właśnie obła-
wa. Wzięli w niej udział między innymi Ko-
mend. posterunku, st. przod. Kraszewski, 
przodownik Bergman i posterunkowy, Piotr 
Podbielski. 

W trakcie obławy w 286 kwartale pusz-
czy, patrol nieoczekiwanie został zasypany 
gradem kul. Jedna z kul ugodziła śmiertel-
nie poster. Podbielskiego. Patrol odpowie-
dział gęstą strzelaniną, zmuszając bandytów 
do ucieczki.

W związku z tym i innymi wypadkami Ko-
menda Okręgu tut. P.P. wydała szereg daleko 
idących zarządzeń. Do Białowieży wysłana 
została szkoła policyjna. Wczoraj udał się do 
Bielska Komendant Okr. P.P., p. Chluski.

¿ 6 maja 1925 r., środa 
Nocny napad w puszczy białowieskiej
Rabunku państwowego urzędu leśnego 
dokonali bandyci białoruscy
Tradycje atamana Czorta  nie wygasają 
na Kresach

[pierwsza strona gazety]
Puszcza białowieska od paru lat stała się 

azylem różnych band zbójeckich. Los miesz-
kańców osad zaszytych w  puszczy, nie jest 
więc do pozazdroszczenia. Od pewnego czasu 
atoli zcichły wieści o napadach bandyckich. 
Ludziska odzyskali dawną swobodę ruchów 
wracając do normalnego trybu życia. Tem 
się tłomaczy, że w Białym Lasku – jednej z ta-
kich osad na obszarze Puszczy Białowieskiej –  
w nocy z 1 na 2 b. mies. nikt się nie miał na 
baczności.

Mieszkańcy pogrążeni byli we śnie, gdy 
po północy gromada bandytów dokonała 
napadu na mieszczący się we wspomnianej 
osadzie państwowy urząd leśny.
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Napastnicy ujęli leśniczego i 9 gajowych, 
których poprzywiązywali do drzew, poczem 
znęcali się nad nimi. Urząd leśny padł łupem 
rabusiów,  akta i księgi zostały zniszczone. 

Prócz pieniędzy i garderoby bandyci zra-
bowali leśniczemu i gajowym  broń i amunicję 
poczem odeszli zapowiadając rychły powrót.

Zbójów było dwudziestu. Odziani byli w ro- 
syjskie szynele i uzbrojeni w karabiny.

Nazajutrz policja z okolicznych posterun-
ków wdrożyła energiczny pościg. Obława trwa 
do tej pory. Przypuszczają, że napadu dokona-
li członkowie bojówki komunistycznej partii 
białoruskiej.

¿ 30 czerwca 1925 r., wtorek 
Krwawy duch puszczy Białowieskiej 
zamordował w ciągu tygodnia 6 osób
Sąd skazał go na 51 lat więzienia 
i na karę śmierci

Postrachem Puszczy Białowieskiej był 
przed dwu laty niejaki Grzegorz Dulko. Krą-
żyły o nim legendy – krwawa sława bandyty.

– Zabija zawsze jednakowo – szeptali lu-
dzie przerażeni.

– Najpierw kula w głowę, a potem nożem 
rozpłatać musi brzuch. Czego on tam szuka 
– niewiadomo.

Istotnie znaleziono w ciągu tygodnia  
6 osób zamordowanych w ten sposób be-
stjalski i obrabowanych doszczętnie.

Długo szukano bandyty w kryjówkach 
puszczy przepastnej, aż go złowiono.

W sądzie przyznał się do ostatniej zbrodni 
– do zamordowania niejakiego Maliszewskie-
go – leśniczego. Ale tłumaczył się, że to był 
akt obrony osobistej, że Maliszewski, pełniąc 
służbę leśniczego, wymierzył doń ze strzelby…

Tymczasem podczas rozprawy napływa-
ły poszlaki, zgłaszali się świadkowie, wresz-
cie bandyta przyznał się do jeszcze jednego 
morderstwa. A na drugiej rozprawie przyznał 
się do trzeciej zbrodni. I tak dalej, aż wyznał 
wszystkie. A było ich sześć. Sąd okręgowy ska-
zał go na 8, 8, 10, 10, 15 lat więzienia i wreszcie 
na karę śmierci.

Sąd apelacyjny pod przewodnictwem sę-
dziego Dutkiewicza wyrok ten zatwierdził. 
Ale bandyta, morderca tylu ludzi sam nie chce 
umierać. Więc, by choć opóźnić chwilę sta-
nięcia pod słupkiem, napisał do sędziów list 
jakoby „rewelacyjny”, że może „wydać wielu 
wspólników”, których zataił na rozprawie, że 
wskaże, gdzie chował skarby…

Ale sędziowie nie uwierzyli tym „rewela-
cjom”. Grzegorzowi Dulce został już tylko je-
den jedyny słaby promyk nadziei: łaska prezy-
denta. 

¿ 23 stycznia 1926 r., sobota 
Strzelanina w Puszczy Białowieskiej
Starcie policji z bandytami 

Dwaj posterunkowi patrolujący w pusz-
czy Białowieskiej, spotkali onegdaj trzech 
uzbrojonych osobników, których aresztowali. 
W czasie dokonywania przez posterunko-
wych rewizji osobistej nieznajomi wydobyli 
błyskawicznym ruchem rewolwery i zasy-
pawszy policjantów gradem kul rzucili się do 
ucieczki.

Strzały na szczęście nie raniły żadnego 
z  policjantów, którzy oprzytomniawszy, po-
częli ścigać bandytów, jednakże bezskutecznie.

¿ 3 marca 1926 r., piątek 
Bandyci „na wywczasach” w puszczy 
Białowieskiej wykryci i schwytani 
po nieudanej zasadzce na policję

W ostatnich dniach ub. miesiąca patrol po-
licyjny, idący Puszczą Białowieską ostrzelany 
został przez ukrytych w krzakach bandytów, 
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których jednak spotkała niespodzianka, gdyż 
policjanci wycofali się z zasadzki i odpowie-
dzieli gęstymi strzałami, a następnie rozdzie-
liwszy się przeszli do ofensywy.

W pościgu schwytano odrazu jednego  
z bandytów, niejakiego Naumczyka, który 
został oddany pod sąd doraźny. Obstawiw-
szy znaczną część Puszczy, podjęto na drugi 
dzień przeszukiwania lasu, w którym odna-
leziono kryjówkę bandycką, a z niej „wy-
kurzono” kulami karabinowemi dalszych 
członków szajki t. j. Adolfa Daniluka i Pawła 
Trafimiaka. Widać bandyci chwilowo tyl-
ko przebywali „na wilegiaturze” w Puszczy 
gdyż w ich kryjówce znaleziono oprócz obfi-
tej broni palnej także narzędzia do włamań, 
potrzebne im widać przy wycieczkach do 
miasta. Przekazano ich władzom sądowym 
w Bielsku.

¿ 7 kwietnia 1926 r., środa 
Tragedja w puszczy Białowieskiej.
Śmiertelna bójka z „bałachowcami” 
Zabójca stanął przed Sądem Okręgowym

Przed Świętami Sąd Okręgowy pod prze-
wodnictwem sędziego Moszyńskiego i  przy 
udziale sędziów Rybałtowskiego i Białego roz-
patrywał sprawę Edmunda Karnikowskiego 
oskarżonego o zabójstwo robotnika, emigran-
ta, Borysa Kukresza. Przestępstwo miało miej-
sce jeszcze w roku 1924, dlatego też przypomi-
namy naszym czytelnikom szczegóły.

Wieczorem dnia 25 go maja 1924 r. w Bia-
łowieży w piwiarni Jana Wydzierżeckiego 
wynikła awantura pomiędzy Edmundem 
Karnikowskim a kilku robotnikami emigran-
tami. Było to w niedzielę. Karnikowski wrócił 
właśnie z majówki i był w nietrzeźwym stanie. 
Gdy jeden z robotników, Dymitr Sewastjanow, 
zwrócił się doń z prośbą o zwrot długu, Karni-
kowski uderzył go w twarz, poczem jął rzucać 
butelkami raniąc w głowę Jana Dudarykowa. 
Wówczas robotnicy emigranci opuścili pi-
wiarnię, a wraz z nimi wyszedł i Karnikowski, 
którego jeden z robotników nazwał głośno 
„szpiegiem” i „donosicielem”.

Na dworze wynikła bójka, w której toku, 
emigrant, Borys Kukresz otrzymał rany cięto-
-kłute brzucha, głowy i lewego ramienia; zawie-
ziony do szpitala, następnego dnia rano zmarł.

W sprawie tej przeprowadził dochodzenie 
st. posterunkowy P. P. Franciszek Czarkowski 
i ustalił powyższe okoliczności. Zbadany prze-
zeń świadek Jan Kędzior zeznał, że krytycz-
nego wieczoru, będąc u siebie w mieszkaniu, 
usłyszał krzyki na ulicy. Kiedy wybiegł na uli-
cę, usłyszał brzęk wybijanych szyb w piwiarni 
Wydzierżeckiego; podbiegłszy bliżej zobaczył 
kilkanaście osób i leżącego na ziemi Karnikow-
skiego; awanturnikami byli „bałachowcy”, bili 
oni Karnikowskiego, poczem rozbiegli się; Kar-
nikowski pogonił za jednym z nich i zadał mu 
bagnetem kilka uderzeń; kiedy „bałachowiec” 
ten uciekł, Karnikowski, sądząc, że i świadek 
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Kędzior jest napastnikiem zadał i jemu cios ba-
gnetem w szyję.

Zbadani w toku śledztwa świadkowie Wy-
dzierżecki, Sewastjanow i Dudarykow po-
twierdzili okoliczności zajścia, lecz samego 
faktu uderzenia Kukresza nie widzieli. Świa-
dek Kędzior nie został na śledztwie zbadany  
z powodu nieodszukania go.

Zbadany w charakterze oskarżonego Kar-
nikowski przyznał się do winy i  wyjaśnił, że 
„bałachowcy” pierwsi nań napadli po wyj-
ściu z piwiarni i zaczęli go bić, a gdy na jego 
wołanie o ratunek zbiegli się ludzie i „bała-
chowcy” poczęli uciekać, wówczas, będąc pi-
janym, podniósł z ziemi jakiś porzucony przez 
napastników przedmiot i dogoniwszy jednego  
z nich uderzył go kilka razy tym przedmio-
tem, poczem w ciemności pokaleczył także 
przez pomyłkę i Jana Kędziora.

Oskarżenie z art. 468 Cz. 2 K. K. popierał  
p. prok. Wolisz. Obrońca, p. Mec. Gruszkie-
wicz, opierając się na ustalonych faktach na 
przewodzie sądowym wnosił o uniewinnienie 
z art. 468 i zastosowanie art. 470 cz. 2 K. K., któ-
ry mówi o zadaniu ciężkiego uszkodzenia cia-
ła „pod wpływem silnego wzruszenia wywoła-
nego przez gwałt na osobie”. Sąd przychylił się 
do wniosku mec. Gruszkiewicza i skazał Kar-
nikowskiego na 6 miesięcy więzienia z za- 
wieszeniem tej kary na 3 lata.

¿ 16 kwietnia 1926 r., piątek 
Krwawe napady bandyckie w Białowieży
Pościg za bandytami na autach ciężarowych

W dniu wczorajszym Wojew. Komenda 
Policji Państwowej otrzymała meldunek z po-
wiatu Bielskiego, o napadach bandyckich do-
konanych w dn. 14 b.m. i w dn. 15 b.m., czyli 
wczoraj.

Z dotychczas otrzymanych przez nas infor-
macyj wynika, że w dn. 14 kwietnia r.b. zabity 
został z broni palnej mieszkaniec osady Biało-
wieża, Karol Lasz. Morderstwo popełnione zo-
stało na szosie pomiędzy Białowieżą a Białym 
Laskiem w odległości 7 kilometrów od wsi 
Biały Lasek znanej pod nazwą „Zakopianka”.

Zamordowany Karol Lasz, jechał furman-
ką z 16-letnim Bolesławem Zdankiewiczem. 
Młodzieniec spał w  chwili, kiedy rozgrywała 
się tragedja. W pewnym momencie usłyszał 

strzał przez sen. Zbudził się i zobaczył, że Lasz 
zwalił się martwy na wóz. Zbrodniarza nie 
zauważył. Zaalarmowana policja i Starostwo 
zarządziły pościg, którym osobiście kierował 
pan Starosta.

Tymczasem dzień następny, wczorajszy, 
przyniósł wiadomość o nowej zbrodni po-
pełnionej w okolicach Hajnówki. Tym razem 
bandyci dokonali napadu na 2 przejezdnych. 
Jeden z nich padł śmiertelnie rażony kulą, 
drugi jest bardzo ciężko ranny.

Ofiary napadu zostały ograbione do-
szczętnie i pozostawione w bieliźnie tylko. 
Szczegółów tego ostatniego na razie nie zna-
my. Wiemy natomiast, że Starosta Bielski,  
p. Czaykowski, zmobilizował wszelkie środki 
dla wykrycia morderczej szajki, która dwoma 
ostatniemi napadami wywołała wrażenie wiel-
kie w powiecie. Województwo Białostockie za-
interesowało się również napadami w Bielsku.

Pościg policji zorganizowany został przy 
użyciu aut ciężarowych zatem istnieje nadzie-
ja, że bandyci zostaną ujęci.

¿ 27 czerwca 1926 r., wtorek 
Nieudany napad bandycki na szosie

Dnia 25 b.m. o godz. 18 na szosie między 
Sejnami a Augustowem, prowadzącej przez 
las, nieznani sprawcy ostrzeliwali bryczkę,  
w której znajdowali się nadleśniczy nadleśnic-
twa pomorskiego, p.  Placer, inspektor lasów 
państwowych dyrekcji siedleckiej oraz prof. 
Uniwersytetu Warszawskiego. Nazwisk ostat-
nich dwóch na razie nieujawniono. Pościg zo-
stał zarządzony.

¿ 24 września 1926 r., piątek 
Napad rabunkowy na leśniczego

Dnia 21-go września r.b. w 8 kwartale la-
sów państwowych należącego do Nadleśnic-
twa Nurzec w odległości 6 i pół klm. od stacji 
kolejowej Nurzec, na terenie gm. Radziwił-
łówna, powiatu Bielskiego 2-ch nieznanych 
rabusiów dokonało napadu rabunkowego na 
przechodzącego leśniczego tegoż Nadleśnic-
twa Andrzejewskiego Ludwika, któremu po 
doprowadzeniu do stanu nieprzytomności, 
poprzez uderzenie tępem narzędziem w gło-
wę, zrabowali 1220 złotych pieniędzy skarbo-
wych i zbiegli w niewiadomym kierunku. 
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¿ 6 listopada 1926 r., sobota 
Znów napad bandycki

W dniu 3 b.m. patrol policyjny we wsi 
Czerwony-Krzyż, gm. Huta, pow. suwalskiego 
dowiedział się, że w dniu 31 ub. m. około godz. 
16, 3 osobników, uzbrojonych w karabiny i nóż 
sprężynowy, dokonało napadu rabunkowe-
go na dom gajowego Milewskiego w osadzie 
leśnej Lipowo gm. Huta, któremu zrabowano 
miód, płótno i inne rzeczy. Pościg zarządzono.

¿ 9 listopada 1926 r., wtorek 
Napad bandycki

W dniu 6-go b.m. o godzinie 13-ej, 2 nie-
znanych osobników, z których 1 był uzbrojony 
w rewolwer, wtargnęło do mieszkania gajowe-
go Danielewicza, zamieszkałego w osadzie leś- 
nej Kierz, gm. Szczebra, pow. Augustowskie-
go i zażądali od obecnej w domu żony gajo-
wego wydania pieniędzy. Bandyci splądrowali 
mieszkanie i nie znalazłszy nic zbiegli do lasu. 
Pościg zarządzono.

¿ 31 stycznia 1927 r., poniedziałek 
Bójka na tle sporów leśnych

Sąd Okręgowy w trybie uproszczonym 
rozpoznawał 28 bm. sprawę b. nadleśniczego 
lasów Rafałowskich Mieczysława Majewskie-
go, Michała Karczewskiego, syna Wincen-
tego, Michała Karczewskiego syna Michała, 
Józefa Andrzejewskiego, Bronisława Iwano-
wicza, Konstantego Tarasiewicza, Włady-
sław Chomczyka, Edwarda Arciszewskiego, 
Emiliana Bakunowicza, Pawła Malinowskie-
go, Aleksandra Trochimowicza, Wincentego 
Gruszewskiego, Kazimierza Olchowika, Kon-
stantego Gruszewskiego i Józefa Tarasiewicza, 
oskarżonych z art. 471 KK o to, że 6.X. 1925 
r. na drodze w lesie Rafałowskim pobili Jose-
la Malcera, pracownika firmy leśnej „Cukier 
i Spółka”.

Wymieniony Melcer stał się tu kozłem 
ofiarnym na tle zatargu wynikłego pomię-
dzy firmą Cukier i S-ka, a właścicielem lasów  
p. Kawelinem z następujących powodów.

P. Kawelin wydał pomienionej firmie peł-
nomocnictwo na prawo zarządzania jego la-
sami i kontrakt na pewną część eksploatacji 
tegoż lasu. W międzyczasie p. Kawelin cofnął 
pełnomocnictwo i kontrakt.

Wtrąciła się do tej gospodarki także komi-
sja ochrony lasów. Na tem tle wynikł zatarg, 
gdyż firma wpłaciła pewna sumę p.  Kaweli-
nowi, a materjałów leśnych już wyrobionych 
spieniężyć nie mogła, gdyż p. Kawelin zabro-
nił wstępu do swego lasu firmie Cukier i S-ka. 
Było z tego powodu procesów i zajść bez liku, 
niektóre i do dziś się toczą, ponieważ firma 
usiłowała przemocą wywozić drzewo zrąbane 
przez siebie, a więc tak jedna, jak i druga strona 
były zawsze w ostrym pogotowiu. Josel Mel-
cer jako pracownik zapuścił się w las widocz-
nie w celach wywiadowczych o sile liczebnej 
przeciwnika i zatrzymany przez nadleśniczego 
Majewskiego został dotkliwie pobity.

Sąd skazał Mieczysława Majewskiego na  
6 miesięcy więzienia, Karczewskich, Iwanowi-
cza i Olchowika po 3 miesiące więzienia każ-
dego, z art. 469 KK., co dało stronom możność 
pojednania się, wobec czego sprawa na prośbę 
Melcera została umorzona. Oskarżonych bro-
nili adwokaci Cellarius i Zdrojewski.

¿ 14 marca 1927 r., poniedziałek 
Ujęcie króla bandytów białowieskich

W tych dniach „Dziennik” podał wiado-
mość o schwytaniu słynnego bandyty Alek-
sandra Bajko.

Obecnie udało się nam dowiedzieć intere-
sujących szczegółów jego zbrodniczej działal-
ności. Od roku 1921 trwały energiczne, lecz 
bezskuteczne poszukiwania bandyty Bajko 
przez policję. Bajko ukrywał się w Puszczy 
Białowieskiej, gdzie miał kilka kryjówek. 
Posiadał on licznych przyjaciół i krewnych 
wśród okolicznej ludności, co utrudniało jego 
ujęcie.

Ostatecznie jednak dzięki sprytnie i umie-
jętnie prowadzonemu wywiadowi udało się 
kilku wywiadowcom dowiedzieć się, że Baj-
ko 27 lutego rb., przybędzie do wsi Zastawa. 
Wywiadowcy wiedzieli, że Bajko jest nie tylko 
bandytą, ale i członkiem bojówki komuni-
stycznej, istniejącej na terenie gminy Biało-
wieskiej. Wobec tego przesłali mu przez kon-
fidenta list w języku białoruskim od imienia 
jednego z aresztowanych członków tej bojówki 
znajdującego się w więzieniu w Białymstoku.

Bajko nie podejrzewając zasadzki, dał przez 
konfidenta odpowiedź, że 27 o godz. 10 wiecz. 
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przybędzie na umówione miejsce i będzie tam 
oczekiwał na dalsze wiadomości, dotyczące 
partji, które zgodnie z listem miał przywieźć 
pewien osobnik, wtajemniczony w sprawy 
partyjne.

Chcąc ująć żywcem niebezpiecznego ban-
dytę, przygotowani do oporu wywiadowcy 
przybrali sobie do pomocy 2 posterunkowych 
z post. Białowieży przebranych po cywilne-
mu, z którymi udali się szosą do umówionego 
miejsca.

Udając podchmielonych natknęli się oni 
nie dochodząc t. zw. Carskiego Mostu na idą-
cego bandytę Bajko, któremu momentalnie 
zaświecili w oczy latarkami elektrycznemi, 
krzycząc „ręce do góry”. Bajko nie usłuchał  
i usiłował wydobyć z lewego rękawa marynar-
ki rewolwer systemu nagan.

Jednakże wszyscy czterej funkcjonariusze 
policji rzucili się szybko i energicznie na nie-
go odebrali rewolwer. Bandyta bronił się roz-
paczliwie nogami i zębami. Po obezwładnie-
niu, znaleziono przy nim jeszcze jeden nabity 
rewolwer systemu „steyer”, ukryty za pasem. 
Będąc bardzo silnym mężczyzną, Bajko bro-
nił się do ostateczności i do wyczerpania sił 
walczących z nim funkcjonariuszy, którym na 
odgłos strzałów przybiegło z pomocą jeszcze  
3 policjantów z posterunku Białowieża.  
Przy ich pomocy udało się przewrócić Baj-
ko na ziemię, skrępować pasami i włożyć na 
sanki.

Przed lokalem posterunku w trakcie zdej-
mowania z sań zdołał Bajko zwolnić się z wię-
zów i usiłował zbiec. Został jednak obezwład-
niony i skuty kajdankami.

W zeznaniu swem, obejmującem 10 stron 
maszynowego pisma, Bajko przyznał się do 
szeregu morderstw i napadów dokonanych na 
terenie puszczy w czasie od 1921 do 1927 r., 
mianowicie do zamordowania w dniu 30.4. 
1925 r. wywiadowcy Piotra Podbielskiego, do 
zamordowania w czerwcu 1923 r. Józefa Bała-
chowicza, brata gen. Bałachowicza i do mor-
derstwa mieszkańca Białowieży Karola Łasza 
dokonanego 14.4 1926 roku.

Bajko wskazał wszystkich swych bezpo-
średnich i pośrednich spólników, z których 
większa część została aresztowana 14.1.1927 
w czasie ogólnej likwidacji organizacji ko-

munistycznych. W związku z jego zeznania-
mi aresztowano obecnie bandytę Stanisła-
wa Arciszewskiego, ostatnio zamieszkałego 
w Siedlcach, który w swoim czasie grasował  
z Bajko w Puszczy Białowieskiej. Bajko przy-
znał się, że w ostatnich czasach na polece-
nie GPU w Mińsku miał on zamordować  
zamieszkałego w Białowieży gen. Bała- 
chowicza.

Przy tak wybitnych kwalifikacjach bandyc-
kich Bajko był również zawodowym kłusow-
nikiem i czynił nieobliczalne szkody w zwie-
rzostanie puszczy Białowieskiej, mając stałych 
odbiorców upolowanej zwierzyny, od których 
otrzymywał wzamian żywność, amunicję i pie- 
niądze. W r. 1919 zabił podobno ostatniego 
żubra w Puszczy.

Na rozkładzie kłusowniczym wyliczył Baj-
ko 3 daniele, 200 jeleni i 500 dzików oprócz 
mnóstwa drobniejszej zwierzyny, ilości której 
nie pamięta.

Bajko wskazał miejsce ukrywania amunicji 
i karabinów, które zostały odnalezione. Bajko  
i Arciszewski pod silną eskortą zostali prze-
wiezieni z Bielska do więzienia Białostockiego.

¿ 31 października 1927 r., poniedziałek 
Zamordowanie strzelca lasów 
reprezentacyjnych w Spale
Trzy strzały przez okno

WARSZAWA. 29.10.
Nocy ubiegłej w Spale zamordowano 

w sposób podstępny strzelca lasów reprezen-
tacyjnych Edwarda Kerstego.

Nieznany sprawca dał do Kerstego, siedzą-
cego przy kolacji trzy strzały, zabijając go na 
miejscu. Sprawca zbiegł. Władze policyjne za-
rządziły pościg.

¿ 14 maja 1928 r., poniedziałek 
Niewyjaśnione zabójstwo

W dniu 11 b.m. w odległości pół kilome-
tra od wsi Gorodzinka pow. bielskiego w 32 
kwartale na skraju w lesie Lackiej Puszczy 
znaleziono trupa Jana Dawidziuka, lat 38, 
mieszk. wymienionej wsi. Został on ugodzony 
kulą karabinową w głowę. Według oświadcze-
nia rodziny zabity Dawidziuk w dniu 10 b.m.  
o godz. 14 wyszedł z domu do swego brata 
zam. we wsi Ochrynach, skąd nie wrócił.
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Na szyi zabitego znaleziono pasek od broni 
myśliwskiej i butelkę z prochem, co stwierdza, 
że zabity był uzbrojony w broń myśliwską. 
Sprawcy nie ujawnieni.

¿ 16 czerwca 1928 r., sobota 
Napad na żonę leśniczego

Na drodze od stacji kolejowej Marcinkań-
ce w kierunku stacji kol. Druskienniki w od-
ległości 2-ch klm od Marcinkaniec dokonano 
napadu na powracającą bryczką żonę leśni-
czego Janinę Jarmołową z  leśnictwa Kanał,  
którą uderzeniem koła pozbawiono przy-
tomności i obrabowano. Zarządzony pościg 
doprowadził do zatrzymania podejrzanego 
osobnika bez dowodów osobistych niejakie-
go Józefa Naruszewicza, przy którym odna-
leziono część przedmiotów, pochodzących 
z rabunku.

Naruszewicz do winy się przyznał, wska-
zując na wspólnika swego kolegę Jana, z na-
zwiska mu niewiadomego, pochodzącego  
z Wilna.

¿ 8 lipca 1928 r., niedziela 
Krwawy napad złodziei leśnych 
na leśniczego majątku hr. Potulickiej
Ciężko pobity walczy ze śmiercią

[druga strona gazety]
BYDGOSZCZ. 7.7. 
Na idącego lasem w towarzystwie swej 

żony p. Stanisławskiego, leśniczego mająt-
ku hr. Potulickiej w Niedoli, napadło kilku 
opryszków, którzy poturbowali go do krwi.

Jeden z napastników uderzył Stanisławskie-
go siekierą w kark tak silnie, iż ten nieprzytom-
ny upadł na ziemię. Przy pomocy żony, którą 
napastnicy oszczędzili, Stanisławski dowlókł 
się do domu, gdzie oddany został opiece lekar-
skiej. Stan jego zdrowia jest groźny.

Napad miał być aktem zemsty za tropie-
nie przez Stanisławskiego złodziei leśnych. 
Policja aresztowała już sprawców bandyckie-
go napadu.

¿ 21 września 1928 r., piątek 
Zabójstwo przez zemstę

W dniu 17 b.m. we wsi Wesołowo, został 
zabity w stodole gajowy Nadleśnictwa Puń-
skiego Jan Aniołowski. Zabójcę, Józefa Nie-

wułlica aresztowano. Przyczyną zabójstwa 
prawdopodobnie zemsta.

¿ 24 października 1928 r., środa 
Napad robotników leśnych

Obok wsi Gliniany, gm. Skidel 5-ciu robot-
ników leśnych napadło na Stefana Moszeja, 
którego pobili do utraty przytomności i zbie-
gli. Zarządzono natychmiast pościg i  spraw-
ców ujęto.

St. Moszeja w stanie beznadziejnym umie- 
szczono w szpitalu w Skidlu.

¿ 9 stycznia 1929 r., środa 
Ukaranie kłusowników

We wrześniu r. ub. w lasach Jeziorskich zo-
stał zabity łoś. Obecnie zostali wykryci i uka-
rani sprawcy zakazanego czynu. Są to gajowi 
majątku Zadubia – bracia Aleksander i Miko-
łaj Mironowi.

Drogą administracyjną Aleksander Miron 
został skazany na 4 miesiące aresztu i 500 zł. 
grzywny. Mikołaj na 2 miesiące aresztu.

¿ 13 stycznia 1929 r., niedziela 
Za zastrzelenie przodownika policji 
kłusownik skazany na 10 lat

KATOWICE 12.1 
– Tel. wł. Wyrokiem sądowym skazano na 

10 lat więzienia kłusownika Guglę, który dnia 
3 czerwca zastrzelił w lesie w Lubomi przo-
downika policji Leśnika. Przodownik przy-
łapał na gorącym uczynku Guglę i  drugiego 
kłusownika Burdę. Burdę, któremu udowod-
niono tylko kłusownictwo, skazano na 6 mie-
sięcy więzienia.

¿ 15 stycznia 1929 r., wtorek 
Ujęcie kłusownika

W dniu 13 b.m. rano patrol policyjny po-
sterunku P.P. w Sokółce spotkał w  okolicach 
wsi Lebiedzin wieśniaka z  bronią myśliwską 
wchodzącego do lasu państwowego. Na wezwa-
nie „stój” kmiotek począł uciekać, a na dany ze 
strony policji strzał ostrzegawczy w powietrze, 
strzelił z dubeltówki w  kierunku policji, po-
czem rzucił dubeltówkę i uciekł. Za uciekają-
cym dano dwa strzały i wówczas ujęto go.

Zatrzymany okazał się kłusownikiem – 
Pawłem Ratkiewiczem. Podczas prowadze-
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nia Ratkiewicza do Sokółki przez rodzinną 
wieś, wybiegli bracia zatrzymanego – Antoni 
i Aleksander, usiłując odbić się policji. Policja 
zatrzymała również Antoniego, zaś Aleksan-
der ukrył się. Podczas wymiany strzałów ni-
kogo nie raniono.

¿ 6 maja 1932 r., piątek 
Udaremniony zamach włamywaczy na kasę 
nadleśnictwa

Z Ostrołęki komunikują: w biurze nadle-
śnictwa ostrołęckiego włamywacze usiłowali 
rozpruć kasę. Spłoszeni przez stróża nocnego 
zbiegli, pozostawiając na miejscu wytrych, rę-
kawice i lampkę elektryczną.

¿ 5 października 1932 r., środa 
Zamach na leśniczego

Do jadącego na rowerze dróżką leśną 
z Budziska do Czarnej Wsi leśniczego z nad-
leśnictwa Złota Wieś, Zygmunta Romanow-
skiego, oddano w pobliżu kolonji Buksztel 
strzał z floweru. Kula chybiła. W strzelają-
cym rozpoznał Romanowski mieszkańca 
tej kolonji, Stefana Chamko. Pobiegł za nim 
wraz z gajowym, ale Chamce udało się zbiec. 
Aresztowany wyjaśnił podczas badania na 
posterunku policji, że rzeczywiście był wów-
czas w lesie, ale nie strzelał. Przekazano go 
władzom sądowym.

¿ 18 października 1932 r., wtorek 
Systematycznie dokonywał 
drobnych kradzieży

Ujęty został na gorącym uczynku kradzie-
ży pieniędzy z kasy muzeum dyrekcji lasów 
państwowych w Białowieży 21-letni Józef Po-
ganko, praktykant biurowy dyrekcji, syn se-
kretarza nadleśnictwa Rezerwat. Mając dostęp 
do wszystkich lokalów dyrekcji lasów, Pogan-
ko systematycznie od 6 miesięcy dokonywał 
drobnych kradzieży. W chwili ujęcia go przez 
woźnego muzeum groził użyciem broni. Osa-
dzono go w areszcie.

¿ 29 stycznia 1933 r., niedziela 
Wystrzał w lesie

Leśniczy lasów Państwowych Zygmunt 
Romanowski jechał 2 października ub. r. na 
rowerze drogą z Budziska do Czarnej Wsi. 

Nagle padł strzał, przyczem kula przeleciała 
tuż nad głową jadącego. Romanowski spo-
strzegł oddalającego się osobnika, w którym 
poznał Stefana Chomko, mieszkańca wsi Bu-
ksztel. Ponieważ leśniczy nie miał przy sobie 
broni, nie próbował go zatrzymać.

Podczas dochodzenia poszlakowany 
Chomko nie przyznał się do winy. Sprawa ta 
będzie tematem rozprawy sądu okręgowego  
w dniu 30 bm. Stefana Chomko broni adw. 
Andrejew.

¿ 21 maja 1933 r., niedziela 
Oskarżony o mord rabunkowy

Dzierżawca terpentyniarni w nadleśnic-
twie Czarna-Wieś, Salomon Perelsztajn, za-
trudniał, jako dozorcę robotników leśnych 
mieszkańca Czarnej-Wsi, Judela Panickiego, 
do którego obowiązków należało m.  in. od-
bieranie od robotników wyrobionego mater-
jału i wypłacanie im zaliczki na poczet należ-
ności za pracę.

W lipcu ub.  r. robotnicy byli zatrudnie-
ni przy wydobywaniu karpiny w leśnictwie 
Trzcianka pow. sokólskiego. Dnia 23 lipca Pa-
nicki otrzymał od Perelsztajna 108 zł. celem 
wypłaty robotnikom, oraz 50 zł, na poczet 
swoich poborów. Z pieniędzmi temi udał się 
na miejsce robót na rowerze, pożyczonym od 
Perelsztajna. Kiedy po upływie kilku dni nie 
powrócił do domu, zaniepokojona rodzina 
rozpoczęła poszukiwania, które jednak nie 
dały pozytywnych rezultatów. Dopiero dn. 
3 listopada ub. r. na posterunek P.P. w Jano-
wie zgłosił się robotnik leśny, Jan Kuźmicki,  
i oświadczył, że zauważył w  odległości 100 
metrów od drogi, prowadzącej do wsi Stu-
dzienszczyzna, świeżo rozkopaną ziemię,  
a z niej wystającą nogę ludzką.

Po usunięciu ziemi – znaleziono zwłoki 
ludzkie w stanie zupełnego rozkładu. Był to 
trup Panickiego, co potwierdziła rodzina za-
mordowanego. W początkach grudnia ub.  
r. robotnicy leśni znaleźli w stosie suchych 
gałęzi w odległości 40 metrów od miejsca, 
gdzie zakopano trupa – pożyczony przez Pa-
nickiego od Perelsztajna rower.

Po mozolnem dochodzeniu aresztowano 
pod zarzutem morderstwa robotnika leśne-
go, Stefana Dernowa, który w poniedziałek, 
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dn. 22 bm stanie przed sądem okręgowym 
w Białymstoku. Na rozprawę wezwano prze-
szło 20 świadków.

¿ 7 czerwca 1933 r., środa 
Pościg za bandytami w puszczy 
Białowieskiej

Przed kilkoma dniami dokonano napa-
du rabunkowego na sklep spożywczy Teofi-
li Niedźwiedziej we wsi Ziemiankowa, gm. 
Tarnopol pow. wołkowyskiego. Napadu tego 
dokonali: Stelmaszuk Szymon mieszk. wsi 
Dublany gm. Hołynka pow. grodzieńskiego 
oraz Porębski Jan, mieszk. wsi Straszono, gm 
Jałówka pow. wołkowyskiego.

Sprawcy napadu ukryli się w lasach pusz-
czy Białowieskiej w pobliżu nadleśnictwa 
Swisłocz. Stelmaszuk był uzbrojony w rewol-
wer systemu „Nagan”. Należy zaznaczyć, że ci  
sami bandyci dokonali dzień przedtem napa-
du na mieszkanie Agaty Łoskot, gdzie zabrali 
większą ilość garderoby.

W czasie zarządzonego natychmiast pości-
gu, policja tejże nocy dogoniła sprawców na-
padu, którzy ukryli się w oddziale 68 puszczy 
Białowieskiej. Na widok policjantów porzu-
cili łup, uciekając w głąb lasów. Ponieważ na 
trzykrotne wezwanie nie zatrzymali się policja 
dała za nimi szereg strzałów rewolwerowych 
i karabinowych. Bandyci, korzystając z osłony 
nocy zbiegli w głąb puszczy. Pościg trwa.

¿ 7 października 1933 r., sobota 
Strzał strażnika

Mieszkaniec wsi Okólnik w pow. bielskim, 
Daniel Nowik, wysłał Adama Zatorskiego do 
lasu, aby odszukał ukryty przezeń w oddzia-
le 757 puszczy Białowieskiej karabin rosyjski  
i naboje. Kiedy Zatorski wracał z odnalezio-
nym karabinem do domu, spotkał strażnika 
leśnego Ulezło, na widok którego zaczął ucie-
kać. Strażnik strzelił do uciekającego z dubel-
tówki, raniąc go kilku śrucinami w plecy. Za-
torski rzucił z krzykiem karabin i począł biec 
jak szalony, nie ścigany przez strażnika.

¿ 16 maja 1934 r., środa 
Za zabójstwo

W końcu ub. r. w 74 oddziale puszczy 
Białowieskiej pomiędzy wieśniakami powsta-

ła przy wywożeniu kloców do kolejki bójka,  
w trakcie której mieszk. wsi Zabłotczyzna, Jan 
Zdanowski, uderzył kłonicą w głowę mieszk. 
wsi Kminkówka, Konstantego Biegluka, który 
poniósł śmierć. Wczoraj zabójca stanął przed 
sądem okręgowym w Białymstoku i został ska-
zany na 3 lata więzienia.

¿ 18 maja 1934 r., piątek 
Skutki zabawy z bronią

W gajówce Nieznany Bór gm. Białowieża, 
wychowaniec gajowego Kokoszko, 11-letni 
Tadeusz Lichnicki, manipulując rewolwerem 
służbowym syst. nagan, postrzelił 14-letniego 
Sikorę Alfreda, zadając mu ranę postrzałową  
w brodę. Sikora został odstawiony do szp.  
w Bielsku Podl.

¿ 3 lipca 1934 r., wtorek 
Tragiczny strzał w puszczy Białowieskiej
21-letnia dziewczyna zamordowana 
przez swego przyjaciela

W Białowieży w pobliżu mostu została za-
bita wystrzałem z rewolweru 21-letnia Klara 
Tyszkówna, córka łowczego dyrekcji lasów 
państw. w Białowieży. Zabójstwa dokonał 
22-letni Kazimierz Grochowski, który został 
zatrzymany u swego znajomego, gdzie się 
ukrywał po zabójstwie. Badany przez policję 
przyznał się do zabójstwa, wyjaśniając, że od 
kilku lat przyjaźnił się z Tyszkówną. Ostatnio 
doszło między nimi do poważniejszych rozdź-
więków dzięki nieprzychylnemu ustosunko-
waniu się rodziny Tyszkówny do jego osoby.

¿ 14 lipca 1934 r., sobota 
Zagadkowa śmierć żony gajowego

Do szpitala sejmikowego w Bielsku oneg-
daj została przywieziona mieszkanka leśni-
czówki Nikor gm. Białowieża, Michalina Sza-
foni, żona gajowego, która niebawem zmarła. 
Według orzeczenia lekarza śmierć nastąpiła 
w skutek zakażenia krwi i żółtaczki. Policja 
wszczęła dochodzenie celem ustalenia przy-
czyn choroby.

¿ 12 września 1934 r., środa 
Ułaskawiony

Bawiący w puszczy Rudnickiej na polowa-
niu p. Prezydent Rzeczypospolitej otrzymał 
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telegraficzną prośbę o ułaskawienie skazanego 
przez sąd okręgowy w Brześciu n/B na karę 
śmierci za szpiegostwo 19 letniego A. Miro-
szenki. Prośba młodocianego szpiega została 
uwzględniona, i karę śmierci zamieniono na 
dożywotnie więzienie.

¿ 18 kwietnia 1935 r., czwartek 
Tajemnicza tragedia w lesie 
pod Włoszczową

[pierwsza strona gazety]
Z Włoszczowy w woj. Kieleckiem dono-

szą o tragicznem zajściu, którego ofiarą padł 
właściciel majątku Lasocice, p. Niemojewski. 
Udał się on ze swoimi gajowymi do lasu. Na 
łąkach wsi Wojciechów, gm. Krasocin spotkali 
pięciu uzbrojonych kłusowników, którzy nie-
śli trzy zastrzelone sarny. P. Niemojewski wraz  
z gajowymi usiłował kłusowników zatrzymać. 
Wówczas padły strzały. P. Niemojewski został 
zabity. Dwaj kłusownicy odnieśli ciężkie rany. 
Trzech innych zatrzymano i rozbrojono.

Na miejsce udali się przedstawiciele władz 
sądowo-śledczych. Dochodzenie w toku.

Kto pierwszy zaczął strzelać, na razie nie 
ustalono.

Mówi się, że poprzedni właściciel Laso-
cina, utrzymywał na szeroką skalę stosunki  
z dziewczętami wiejskiemi i  pozostawił po 
sobie liczne potomstwo. Zabity wczoraj Nie-
mojewski był właśnie jednym z takich potom-
ków, którego ojciec usynowił i jemu przypadła 
następnie w udziale największa część spadku. 
Z tego powodu między nim a innymi potom-
kami Niemojewskiego dochodziło do niesna-
sek i częstych kłótni. Rościli oni sobie bowiem 
różne pretensje do majątku.

¿ 8 maja 1935 r., środa 
Echa napada na robotników leśnych

Do sądu okręgowego wpłynął akt oskar-
żenia urzędu prokuratorskiego przeciwko 
mieszkańcom wsi Kopisk gm. Obrubniki pow. 
białostockiego Alojzemu Męlskiemu, Bernar-
dowi Halickiemu, Czesławowi Zabińskiemu, 
Edwardowi Kuczborze, Bronisławowi Wró-
blewskiemu i Mikołajowi Radziszewskiemu, 
pozostającym pod zarzutem, że 2 stycznia  
ub. r. w oddziale 71 leśnictwa Chraboły pow. 
białostockiego wzięli udział w  zbiegowisku 

publicznem, składającem się z około 30 osób,  
i dopuścili się zamachu na robotników le-
śnych, zabierając im narzędzia pracy.

¿ 11 maja 1935 r., sobota 
Tajemnica puszczy Białowieskiej
Nagie zwłoki obok smolarni
[pierwsza strona gazety]

Posterunkowy policji z Narewki, patrolując 
235-ty oddział Puszczy Białowieskiej dokonał 
strasznego odkrycia. Oto na terenie gminy 
Masiewo natknął się on na zwłoki mężczyzny. 
Zwłoki zupełnie nagie leżały obok smolarni.

Wszczęto natychmiast dochodzenie ce-
lem ustalenia tożsamości zabitego, dotychczas 
jednak nie zdołano odnaleźć żadnych śladów, 
któreby pozwoliły stwierdzić nazwisko i miej-
sce zamieszkania denata.

Tajemniczy wypadek wzbudził wielkie za-
interesowanie, albowiem przyczyna śmierci 
nieznanego mężczyzny nie została ustalona.

¿ 22 lipca 1935 r., poniedziałek 
Śmierć z ręki brata

Kazimierz Orzeł, leśniczy z Paszuckiej-Budy 
przyjechał z Ireną Dackiewiczową do Kamień-
ca Litewskiego po zakupy. Furmankę zatrzymał 
w podwórzu Stefana Salomonowicza. Udając 
się do miasta, oddał Dackiewiczowej rewolwer 
na przechowanie. Dackiewiczowa zawinęła re-
wolwer w chustkę i położyła go w mieszkaniu 
Salomonowicza. W momencie kiedy nikogo ze 
starszych nie było, 15-letni Jan Salomonowicz 
znalazł rewolwer i zaczął go oglądać. W tej sa-
mej chwili weszła do mieszkania jego siostra 
Marja. Chłopiec chciał ukryć rewolwer, cho-
wając go jednak do kieszeni, spowodował wy-
strzał. Kula, ugodziwszy dziewczynę w głowę, 
spowodowała jej natychmiastową śmierć.

¿ 11 sierpnia 1935 r., niedziela 
Tajemnica leśniczówki
Trup niemieckiego żandarma, 
który chciał shańbić polską dziewczynę 

[pierwsza strona gazety]
W lasach łomżyńskich w czasie polowa-

nia na lisa uczyniono straszne odkrycie. Lis 
tropiony przez gajowych schronił się do starej 
walącej się gajówki przez nikogo nie zamiesz-
kałej. Wpadłszy przez otwór w podmurówce 
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lis nie dał się wykurzyć. Obstawiono domek, 
próbowano wypłoszyć go dymem, jednak nic 
to nie pomogło. Wówczas poczęto zrywać 
zmurszałą podłogę. Oczom gajowych ukazał 
się straszny widok, bowiem lis przyczaił się za 
kościotrupem ludzkim leżącym na ziemi.

Były to zwłoki żandarma niemieckiego, 
o czem świadczyły zarówno szczątki mundu-
ru, jak i znalezione następnie dokumenty na 
nazwisko Hansa Kolowitza. Oględziny kości 
zarządzone przez władze sądowe wykazały, że 
na czaszce widnieje dziura, będąca śladem za-
danego ciosu. Przypomniano sobie wówczas 
głośną w okolicy historję z czasów okupacji 
niemieckiej.

Gajowy Leszczyński miał córkę Helenę, 
o  którą starał się inny gajowy, Wiktor Smo-
lak. Dziewczyna wpadła w oko żandarmowi 
niemieckiemu, który począł przychodzić do 
Leszczyńskich i na tem się między nim a Smo-
lakiem wynikł antagonizm. Nagle żandarm 
zniknął w sposób niewytłumaczony. Podejrze-
nia padły na Smolaka, bowiem widziano jak 
Kolowitz szedł ostatnio do jego gajówki.

Ostatecznie stało się jasnem, że Smolak 
musiał dokonać morderstwa, bowiem po paru 
dniach widząc grożące mu niebezpieczeństwo, 
zbiegł na parę godzin przed zarządzonem 
przez żandarmerję aresztowaniem.

Śledztwo przeciwko Smolakowi otrzymało 
swój bieg, rozesłano za nim listy gończe, któ-
re jednak nie dały rezultatu. Po wyjściu władz 
okupacyjnych historja poszła w  niepamięć. 
Były informacje, że Smolak zbiegł do Rosji. 

Obecnie stało się jasnem, że żandarm zo-
stał istotnie zamordowany.

W gajówce, gdzie znaleziono kościotrupa, 
zamieszkiwał właśnie zbiegły Smolak. Znale-
zienie szczątków ludzkich odświeżyło pamięć 
o zaszłych przed wielu laty wydarzeniach. 
Władze policyjne nie liczyły na to, by obecnie 
udało się Smolaka odnaleźć. Po paru dniach 
wszakże stary Leszczyński zgłosił się do policji 
z zameldowaniem, iż wie, gdzie Smolak prze-
bywa. Spotkał go kiedyś przypadkiem w Białej 
Podlaskiej i poznał.

Okazało się, że Leszczyński nie miał za-
miaru wydawania swego niedoszłego zięcia 
w ręce władz, ale uczestniczył w tropieniu lisa 
i był obecny przy odkryciu zwłok, co uczyni-
ło na nim silne wrażenie. Przez kilka nocy  
z rzędu Leszczyńskiemu śnił się zamordo-
wany żandarm, który męczył go, by wyjawił 
prawdę i wydał mordercę. Zdenerwowany 
tem staruszek udał się do policji, twierdząc, 
że stoi już nad grobem i boi się, by na tamtym 
świecie nie prześladował go nieboszczyk. Po-
licja więc wznowiła poszukiwania i rzeczywi-
ście w Białej Podlaskiej aresztowała Smolaka, 
który był tam na posadzie woźnego w pewnej 
firmie drzewnej.

Stawiony przed sądem okręgowym Smolak 
przyznał się do winy opowiadając, że zmarły 
żandarm prześladował go. Krytycznego dnia 
zjawił się w gajówce i zagroził Smolakowi wy-
siedleniem do Niemiec, jeśli będzie przeszka-
dzał mu w konkurach.

Biorąc pod uwagę niezwykłe okoliczności 
sprawy, sąd wymierzył Smolakowi karę dwu 
lat więzienia, bowiem jako okoliczność łago-
dzącą poczytano również fakt nienagannego 
prowadzenia się zabójcy po popełnieniu prze-
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stępstwa, służbę jego w wojsku oraz znaczny 
upływ czasu od chwili zbrodni.

Gdyby przeciwko Smolakowi nie było 
wszczęte od razu śledztwo, to przysługiwałaby 
mu obecnie możność zasłaniania się przedaw-
nieniem karania.

¿ 14 sierpnia 1935 r., sobota 
Podejrzany napad na robotników leśnych

W siedzibie nadleśnictwa Głuszniewo, 
położonej we wsi Jelinki gm. Burszty doko-
nywano ostatnio wypłaty należności robot-
nikom zatrudnionym przy obróbce drzewa. 
Część robotników do odbioru pieniędzy 
upoważniła dwóch swych kolegów Olifarczy-
ka Włodzimierza i  Wasilewskiego Czesława 
mieszkańców Porzecza. Gdy wymienieni po 
zainkasowaniu pieniędzy w Nadleśnictwie 
wracali do Porzecza, napadło na nich 2-ch 
uzbrojonych w rewolwery osobników, któ-
rzy zrabowali im 1071 zł., przeznaczonych na 
wypłatę zatrudnionym przez Nadleśnictwo 
robotnikom leśnym.

Jak twierdzą napadnięci, bandyci byli za-
maskowani; jeden był uzbrojony w  „Nagan”, 
a drugi w rewolwer podobny do „Nagana”. 
Policja wszczęła dochodzenie dla ustalenia 
sprawców ew. sprawdzenia czy napad nie jest 
symulowany.

¿ 16 listopada 1935 r., sobota 
Walka z kłusownikiem

Kiedy w dniu 9 bm. leśniczy rewiru wiej-
kowskiego (pow. wołkowyski) Ludwik Ma-
nikowski w towarzystwie gajowych Stefana 
Mowlika i Aleksandra Pieńkowskiego był  
w nocy na obchodzie w  lesie państwowym 
– usłyszał nagle kilka strzałów. W przypusz-
czeniu, że w lesie polują kłusownicy, wszyscy 
trzej udali się w kierunku strzałów i niebawem 
Mowlik natknął się na uciekającego mężczy-
znę ze strzelbą w ręku. Zaczął się pościg. Kłu-
sownik strzelił do Mowlika, lecz chybił. Mow-
likowi na pomoc przybiegł Pieńkowski i obaj 
zapędzili kłusownika w bagno. Osaczony z obu 
stron kłusownik strzelił jeszcze raz do Pień-
kowskiego, lecz chybił, gdyż Mowlik podbił mu  
w ostatniej chwili broń. Wreszcie ujęto zbiega, 
który, broniąc się rozpaczliwie, skaleczył Mow-
lika w rękę. Kłusownikowi odebrano strzel-

bę i naboje. Wyznał, iż się nazywa Konstanty 
Kilak i mieszka w Pieleszkach (gm. Gródek). 
Osadzono go w więzieniu w  Wołkowysku. 
Śledztwo wykazało, że z  Kiślakiem polował 
drugi kłusownik, który zbiegł.

¿ 7 grudnia 1935 r., sobota 
Walka ze złodziejem leśnym

W dniu 30.XI. Bohdan Sadowski leśniczy 
z nadleśnictwa Krynki, obchodząc swój re-
wir przyłapał na kradzieży drzewa Wacława 
Pilcickiego z Sosnowik (gm. Szudziałowo)  
i usiłował mu zabrać siekierę, której P. oddać 
nie chciał. W  trakcie szamotania się Sadow-
ski skaleczył się siekierą i dał ją sobie wyrwać 
złodziejowi. Kiedy Pilicki zamierzył się nią na 
leśniczego, ten sięgnął po dubeltówkę. Pilicki, 
porzucając siekierę, zbiegł i ukrył się w lesie. 
Dotychczas go nie ujęto.

¿ 14 grudnia 1935 r., sobota 
W pogoni za kłusownikiem

Niejaki Gabiński ze wsi Radziewicze (gm. 
Kuźnica) zameldował na posterunku P. P.  
w Kuźnicy, że go postrzelił leśniczy Zygmunt 
Tymiński, obchodząc swój rewir. Istotnie kil-
ka śrucin trafiło Gabińskiego w plecy i w gło-
wę. Tymiński wyjaśnił, że ścigał Gabińskiego 
jako kłusownika i  strzelba, gdy biegł, sama 
wypaliła. Jako dowód kłusownictwa Gabiń-
skiego złożył T. porzuconą przez niego broń 
myśliwską. Dochodzenie w tej sprawie jest  
w toku.

¿ 16 maja 1936 r., sobota 
Konkurs krajoznawczy [sic!]
[Błąd redakcyjny w tytule notatki, powinno 
być: Z kroniki policyjnej – przyp. J.K.].

W nocy na 14 b. m. około godz. 2-ej, zo-
stała dokonana kradzież kasowa w leśnictwie 
Barwik, Nadleśn. Dobarz, pow. białostockiego. 
Sprawcy wynieśli z  leśniczówki kasę do lasu, 

KsiazkaCZ3IIKOREKTAnowyplik.indd   217 2011-02-23   15:13:27



218

PITAVAL LEŚNY

w odległ. 100 mtr. od budynku rozpruwszy ją, 
zabrali 400 zł. w banknotach i bilonie. Ponadto 
zabrali rower firmy „Zawadzki” Nr. 2712, po-
czem oddalili się w niewiadomym kierunku.

– W dniu 15 bm. o godz. 7 rano, gajowy 
Wojtulewicz Władysław, zam. w gajówce Szyn-
dziel, gm. Sokólskiej, zameldował na poster.  
w Sokółce, iż w dniu 14 bm. o godz. 22, nie-
znany sprawca podpalił stóg siana w pobliżu 
gajówki na szkodę tegoż Wojtulewicza, oraz 
wybił kamieniami szyby w 3-ch oknach.

¿ 19 maja 1936 r., wtorek 
Wyjaśniona tajemnica ohydnego mordu

Na posterunek P.P. w Suchowoli zgłosił się 
gajowy lasów państwowych Franciszek Kieżel 
i zameldował, że przy drodze, idącej ze wsi 
Okopy, znajduje się zasypany świeży dół, do 
którego od drogi leśnej widnieje ślad ciągnię-
cia jakiegoś przedmiotu. Policja niezwłocznie 
udała się na wskazane miejsce i rzeczywiście 
znalazła zasypany dół, po odkopaniu którego 
na głębokości 1-go metra znajdowały się zwło-
ki kobiety, lewy policzek przy nosie od oka aż 
do ust był rozcięty, co wskazywało, że została 
ona początkowo zamordowana, następnie za-
kopana w lesie.

Policja wszczęła dochodzenie, w wyniku 
którego ustalono, iż są to zwłoki Joanny Szki-
łądziowej, ostatnio zamieszkałej we wsi Su-
chowola, u siostry swej Teofili Szkiłądziowej,  
z którą Joanna w towarzystwie bratanka Hen-
ryka Szkiłądzia w dniu 11 b.m. udała się do 
Białegostoku po odbiór gotówki w sumie 600 
zł. złożonej u zakonnika Józefa Gnidziejki. Da-
lej ustalono, że Szkiłądziowa została zamordo-
wana przez Henryka Szkiłądzia, którego aresz-
towano. Podczas rewizji zrabowane pieniądze 
zostały odebrane za wyjątkiem drobnej kwoty, 
która została przez zabójcę zużytkowana na 
utrzymanie się i na opłatę za furmankę. 

¿ 27 czerwca 1936 r., sobota 
Pościg za kłusownikami 
– oskarżony uniewinniony

W dniu 3 kwietnia br. leśniczy lasów pań-
stwowych Zygmunt Romanowski razem z ga-
jowym Janem Chorążym dokonywali obcho-
du terenu w obrębie 66 oddziału nadleśnictwa 
Złota-Wieś. Nagle usłyszeli w bliskiej odle-

głości strzał i  zauważyli dwóch nieznanych 
mężczyzn, z których jeden niósł na ramieniu 
zabitego kozła, drugi zaś trzymał dubeltówkę.

Na widok gajowych kłusownicy rzucili się 
do ucieczki. Leśniczy Romanowski pobiegł za 
kłusownikiem, który niósł dubeltówkę, Cho-
rąży zaś udał się w pościg za drugim. W chwi-
li, gdy Romanowski znalazł się w odległości  
5 metrów od uciekającego, ten odwrócił się do 
niego i wycelował, lecz strzał nie nastąpił. Wy-
korzystując ten moment, Romanowski rzucił 
się na kłusownika, który jednak zdążył zamie-
rzyć się poraz drugi. Padł strzał, od którego 
Romanowski został ogłuszony. Kłusownik po-
biegł dalej i ukrył się w pobliskiej wsi.

Podczas dochodzenia zatrzymano Piotra 
Makarewicza, w którym Romanowski dopa-
trywał się sprawcy strzałów. Jan Makarewicz 
stanął wczoraj przed Sądem Okręgowym, lecz 
z braku dostatecznych dowodów został unie-
winniony.

¿ 30 sierpnia 1936 r., niedziela 
O znieważenie nadleśniczego
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Na wokandzie Sądu Grodzkiego znalazła 
się wczoraj sprawa 5 robotników, oskarżonych 
o najście na urząd państwowego nadleśnictwa 
w Czarnej-Wsi i znieważenie nadleśniczego 
Franciszka Kucharka.

Na ławie oskarżonych zasiedli robotnicy: 
Piotr Chorąży, Stanisław Rozenblat, Marjan 
Król, Wincenty Grzywacz i Jan Saniukiewicz. 
W dniu 11 maja b.r., w którym wybuchł strajk 
w tartakach państwowych w Czarnej-Wsi wy-
mienieni przybyli do urzędu nadleśnictwa, 
domagając się wyznaczenia dla robotników 
pastwiska na terenie nadleśnictwa.

Po dłuższej rozmowie i odmownej odpo-
wiedzi wspomniani robotnicy opuszczając 
lokal nadleśnictwa wołali: „precz z Kuchar-
kiem!”

Sprawę odroczono celem wezwania świad-
ków obrony. 

¿ 20 października 1936 r., wtorek 
Kłusownik skazany za zabójstwo 
gajowego na dożywotnie więzienie

Dnia 7 lipca r.b. posterunek P.P. w Grodzi-
sku (pow. bielski) został zawiadomiony przez 
mieszkańca wsi Korzeniówka – Stanisława 
Kuleszę, że na polu w pobliżu wsi leżą zwłoki 
gajowego lasów państwowych Piotra Skow-
ronka.

Wstępne dochodzenie, prowadzone przez 
przodownika służby śledczej S. Chojnowskie-
go ustaliło, że dnia 6 lipca w pobliżu miejsca, 
gdzie znaleziono zwłoki gajowego, pasł konie 
mieszkaniec wsi Lipiny Edward Budziński. 
Słyszał on głośne zapytanie gajowego Skow-
ronka: „kto pan jest?”, potem padł strzał. 
Wówczas Skowronek miał zawołać słabym 
głosem: „Panie Rybczyński, daruj mi życie!”

Michała Rybczyńskiego aresztowano. Po-
czątkowo nie przyznawał się do zabójstwa 
gajowego, później dopiero zeznał, że istotnie 
Skowronek padł od strzału z jego dubeltów-
ki. Strzał ten jednak miał paść przypadkowo. 
Po tem oświadczeniu Rybczyński wskazał 
miejsce gdzie ukrył broń.

Według opinji zwierzchników zabitego 
Skowronka, był on najlepszym gajowym w ca-
łem nadleśnictwie, bardzo gorliwie ochraniał 
zwierzynę i dlatego też był znienawidzony 
przez okolicznych kłusowników.

W tych dniach sprawa ta była rozpatrywa-
na przez Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej 
w Siemiatyczach, który w  składzie: p. wice-
prezesa Kleszczyńskiego (przew.) i sędziów 
p.p.: Gielniowskiego i Szaniawskiego skazał 
Michała Rybczyńskiego na dożywotnie wię-
zienie.

¿ 4 listopada 1936 r., środa 
Leśniczy postrzelił wieśniaka

Mieszkańcy wsi Bierniki (pow. Wołko-
wyski) Józef Radziwon, Józef Bandysik i Jan 
Gorbaczow, uzbroiwszy się w piki, udali 
się na pola wsi Stasiucicze, aby przepędzić  
dziki.

W tym czasie nadszedł leśniczy Sawicki 
i zatrzymał Radziwona, a gdy ten począł ucie-
kać strzelił z dubeltówki i ranił go w plecy.

¿ 4 stycznia 1937 r., poniedziałek 
Uwięzienie kłusowników białowieskich

W swoim czasie donosiliśmy, ze gajowi 
lasów państwowych Józef Janiuk i  Włodzi-
mierz Skierko w oddziale 15-ym Puszczy 
Białowieskiej (nadleśnictwo Browskie) na-
tknęli się na zawodowych kłusowników, w 
których poznali Aleksandra Szymaniuka i 
Konstantego Bieniuka z Siemianówki.

Obaj kłusownicy mieli karabiny. Szyma-
niuk strzelił pierwszy do gajowego Janiuka, 
co wywołało wzajemną strzelaninę. Szyma-
niuka zatrzymano, drugi kłusownik zdołał 
zbiec. Obecnie, jak się dowiadujemy, ujęto 
również Bieniuka, któremu odebrano kara-
bin austriacki i 4 naboje do niego.

Obaj kłusownicy zostali osadzeni w wię-
zieniu w Białymstoku.

¿ 6 lutego 1937 r., sobota 
Leśniczy strzelił we własnej obronie

Leśniczy Zygmunt Romanowski z nad-
leśn. Studzianka przyłapał na obdzieraniu 
kory z drzewa lipowego za pomocą kosy nie-
jakiego Antoniego Karolczuka z  janowszczy-
zny (pow. sokólski).

Kiedy Karolczuk rzucił się z kosą na le-
śniczego, ten w obronie własnej po głośnem 
ostrzeżeniu strzelił do napastnika i zranił go 
śrutem w rękę. Karolczuka przywieziono do 
szpitala św. Rocha w Białymstoku.
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¿ 19 maja 1937 r., środa 
Za usiłowane przekupstwo skazany 
na 6 miesięcy

W dniu 22 marca ub. r. gajowy Romuald 
Kulpowicz w czasie obchodu oddziału 34 
nadleśnictwa Waliły na terenie gm. Szudzia-
łowo (pow. sokólski) przyłapał na kradzieży  
2 świerków Konstantego Kiszkiela, który na-
zajutrz starał się go przekupić kwotą 3 zło-
tych, aby uniknąć sprawy sądowej.

Sąd Okręgowy skazał Kiszkiela na 6 mie-
sięcy więzienia z zawieszeniem na 3 lata oraz 
na 50 zł. grzywny z zamianą na 5 dni wię-
zienia.

¿ 26 maja 1937 r., środa 
Złodziej leśny skazany na 2 lata więzienia

Dnia 27 listopada ub.  r. leśniczy Lasów 
Państwowych na terenie gm. Szudziałowo, 
Michał Galej, zauważył z podwórza swej le-
śniczówki przejeżdżający drogą wóz ciężaro-
wy nakryty płachtą. Galej zbliżył się do fur-
manki i zobaczył, że pod płachtą znajdują się 
szczapy drzewa.

Podejrzewając, że drzewo to pochodzi 
z  kradzieży w lesie państwowym, leśniczy 
polecił furmanowi odwieźć drzewo do leśni-
czówki. W pewnej chwili, furman, którym 
jak się później okazało był Aleksander Zmi-
truk usiłował zbiec. Wówczas Galej podbiegł 
do konia i złapał go za uzdę. Zmitruk chwy-
cił z wozu siekierę, chcąc uderzyć leśniczego.

Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w So-
kółce skazał Zmitruka na 2 lata więzienia.

¿ 3 czerwca 1937 r., czwartek 
Gajowy zastrzelił kolegę

W dniu 1 bm. w kolonji Mała-Gruszka 
koło Horodnianki, pow. białostockiego, po-
między gajowymi Antonim Romanowskim  
i Władysławem Hajmowiczem powstała kłót-
nia na tle legitymowania przez Romanow-
skiego niejakiego Józefa Zubelewicza, niosą-
cego drzewo z lasu. Romanowski trzymając 
rewolwer podniesiony w górę wystrzelił i tra-
fił Hajmowicza w skroń nad prawem okiem, 
naruszając mózg i powodując natychmiasto-
wą śmierć.

W toku dochodzenia policyjnego Ro-
manowski zeznał, że będąc pijanym, strzelił 

na wiwat i trafił nieumyślnie Hajmowicza  
w głowę. Dzisiaj na miejsce wypadku wyje-
chał sędzia śledczy p. Bartkiewicz.

¿ 5 czerwca 1937 r., sobota 
Zabójstwo przez nieostrożność

Zabójca gajowego Władysława Hajmo-
wicza – Antoni Romanowski, wczoraj został 
przesłuchany przez sędziego śledczego, po-
czym zwolniony został pod dozór policji do 
rozprawy, gdyż okazało się, że dokonał zabój-
stwa przez nieostrożność.

¿ 13 czerwca 1938 r., poniedziałek 
Polowanie na kłusownika

Leśniczy lasów państwowych „Zacisze” 
(nadleśnictwo Supraśl), Wacław Sobolew-
ski, będąc w 101 oddziale L.P. na czatach 
wraz z praktykantem leśnym Czarnekiem 
i gajowym Żamojdą usłyszeli strzał z broni 
myśliwskiej, a następnie zauważyli znanego 
kłusownika, Michała Makarewicza, miesz-
kańca wsi Jałówka (gm. Czarna Wieś), idą-
cego z dubeltówką w kierunku ukrytego  
w krzakach Czerneka.

Makarewicz, znajdując się w odległości 
około 40 mtr. od ukrytego Czerneka, zmierzył 
doń z dubeltówki, Czernek zaś, będąc przeko-
nanym, że strzelił do niego, jednak nie trafił.

Dubeltówki od Makarewicza nie zdołano 
odebrać, gdyż ukrywa ją w lesie.

¿ 12 października 1937 r., wtorek 
Tajemniczy kościotrup

W oddziale 868 puszczy Białowieskiej 
znaleźli gajowi kościotrupa leżącego na mchu. 
W odległości 200 metrów leżało zbutwiałe 
ubranie i kalosz.

Ponieważ przed dwoma laty zginął w tych 
stronach w tajemniczych okolicznościach ro-
botnik leśny Karpowicz, przeto policja przy-
puszcza, że są to szczątki jego zwłok i w tym 
kierunku prowadzi dochodzenie.

¿ 19 lipca 1938 r., wtorek 
Kradzież karabinu

Nieznany sprawca na szkodę gajowe-
go lasów państw. Stanisława Sitnika, zam. 
w gajówce Podłubianka (pow. sokólski, gm. 
janowskiej) podczas nieobecności domow-
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ników ukradł karabin służbowy i 10 zł. go-
tówki. Dotychczasowe poszukiwania skra-
dzionej broni wyniku nie dały. Dalsze poszu-
kiwania w toku.

¿ 23 lipca 1938 r., sobota 
Tragiczna omyłka złodzieja leśnego

We wrześniu ub. roku do mieszkania Fe-
liksa Jalskiego we wsi Rozedranka, pow. sokól-
skiego, u którego pracował na roli niewidomy 
muzykant Kazimierz Sadanowicz, zgłosił się 
20 letni Stanisław Borowski i zaproponował 
ociemniałemu dobry zarobek (machorkę  
i struny do skrzypiec) za pomoc przy przenie-
sieniu z lasu państwowego zrąbanego świerka. 
Sadanowicz zgodził się na tę propozycję, wo-
bec czego obaj, dobrawszy sobie do pomocy 
17 letniego brata Borowskiego – Bronisława, 
pojechali w nocy wozem do lasu.

Kiedy już włożyli drzewo na wóz, Broni-
sław Borowski, czuwający, czy nikogo nie ma 
na drodze, wrócił i oznajmił, ze nie mogą te-
raz jechać, bo tuż przy drodze obok toru ko-
lejowego leży jakiś człowiek, prawdopodobnie 
gajowy. Wówczas Stanisław Borowski schwycił 
w ręce dwie cegły i oświadczył, że pójdzie sam 
naprzód i jeśli to gajowy Popławski, to tak „mu 
przywali, że więcej lasu pilnować nie będzie”.

Poszedł i zbliżywszy się do śpiącego na 
trawie z całej siły ugodził go w głowę. Uderzo-
ny krzyknął i stracił przytomność. Wówczas 
przerażeni wypadkiem złodzieje, zostawiwszy 
świerk w lesie wrócili do domu, gdzie Stani-
sław Borowski powiadomił o wszystkim ojca, 
Ludwika, który odezwał się w te słowa:

– Teraz nam wszystkim będzie bieda. Idź-
cie i zobaczcie! Jeśli jeszcze żyje, to dobijcie 
go i ściągnijcie na tor kolejowy. Jeżeli nie żyje, 
to także go tam zawleczcie. Pociąg przejedzie 
po nim i wszyscy będą myśleli, że sam popadł.

Stanisław Borowski poszedł nad tor, lecz 
tu przekonał się, że popełnił omyłkę, gdyż 
uderzył cegłą nie gajowego, lecz parobka Da-
niela Łaszczuka, któremu zgruchotał kość 
czaszkową. Łaszczuk został odwieziony do 
szpitala w Bielsku, gdzie badany przez policję 
zeznał, iż prawdopodobnie uderzył go Feliks 
Struczewski, z którym żył w niezgodzie.

Przeciwko Struczewskiemu zebrano dużo 
poszlak, i prawdopodobnie musiałby nie-

winnie odpowiadać za niedokonane prze-
stępstwo, gdyby nie niewidomy Kazimierz 
Sadanowicz, który wzruszony nieszczęściem 
Struczewskiego, wyjawił policji całą prawdę.

Tymczasem w parę dni po tym zajściu 
Stanisław Borowski na zabawie w Rozedran-
ce zabił nożem Józefa Bajkę i został osadzony  
w więzieniu białostockim. W dniu 18 stycznia 
r.b. Sąd Okręgowy skazał go na 7 lat więzienia.

Obecnie odpowiadać będzie za drugą 
zbrodnię: usiłowanie zabójstwa gajowego Po-
pławskiego i ciężkie zranienie Daniela Łasz-
czuka.

Proces odbędzie się w dniu 22 sierpnia na 
sesji wyjazdowej w Sokółce.

¿ 10 września 1938 r., sobota 
Oskarżony o kradzież i sfałszowanie 
dokumentów

Dnia 1 czerwca gajowy lasów państwowych, 
Stanisław Szczepan spotkał na szosie koło Wa-
silkowa mieszkańca wsi Ruda Rzeczka (gmina 
Czarna-Wieś), Władysława Anchima, wiozące-
go deski z surowego drzewa. Następnego dnia 
zgłosił się do Szczepana drugi gajowy Gontar 
z prośbą, aby mu pomógł odnaleźć skradzione 
w lesie drzewo. Wówczas Szczepan zaprowadził 
kolegę do Anchima, gdzie wśród zabudowań 
znaleźli surowe deski i stwierdzili, że pochodzą 
z kradzionego w lesie państwowym drzewa.

Anchim jednak tłumaczył się, że drzewo 
kupił w Wasilkowie u braci Jęczminników, co 
po sprawdzeniu okazało się kłamstwem.

Anchim udał się wtedy do tartaku Zadwo-
rzańskiego w Wasilkowie, gdzie kupił deski za 
70 zł. otrzymując rachunek z datą 2 czerwca. 
Rachunek ten przedstawił gajowemu Szcze-
panowi, aby upozorować, że zakwestionowa-
ne deski nie zostały skradzione, lecz kupio-
ne w  tartaku Zadworzańskiego. Lecz gajowy 
stwierdził, ze data na rachunku (2 czerwca) 
była o 1 dzień spóźniona, podczas gdy deski 
widział dn. 1 czerwca.

Wówczas Anchim zapewniając, ze zaszła 
omyłka, za pół godziny przyniósł gajowemu 
ten sam rachunek, na którym data 2 czerwca 
była przerobiona na 1-go.

Anchim oprócz za kradzież w lesie odpo-
wiadać będzie przed Sądem także za sfałszo-
wanie dokumentu.

KsiazkaCZ3IIKOREKTAnowyplik.indd   221 2011-02-23   15:13:31



222

¿ 27 listopada 1938 r., niedziela 
Tajemniczy strzał

Leśniczy Strzałkowski (gajówka Wilczyjar, 
nadleśnictwo Hajnówka), jadąc z żoną bryczką 
z Hajnówki do domu, usłyszał wystrzał rewol-
werowy i błysk ognia w odległości 20 metrów. 
Leśniczy wystrzelił natychmiast 3 razy z re-
wolweru w kierunku napastnika, którego nie 
widział, ponieważ było już ciemno. Na odgłos 
strzałów przybiegli robotnicy i gajowy, którzy 
przeszukali całą okolicę, lecz tajemniczego na-
pastnika nie znaleźli.

¿ 2 grudnia 1938 r., piątek 
Chciał przekupić gajowego

Do odpowiedzialności sądowej został po-
ciągnięty mieszkaniec wsi Tyniewicze-Duże 
(gm. Narew) Mikołaj Abramiuk, który chciał 
przekupić gajowego lasów państwowych La-
lacha, aby ten nie doniósł o dokonanej przez 
niego kradzieży drzewa w lesie.

¿ 6 marca 1939 r., poniedziałek 
16-letni kłusownicy strzelali do leśniczego

W lesie państwowym w obrębie leśnictwa 
Wiejki (gm. Jałówka) leśniczy Antoni Wiśniew-
ski zauważył dwóch młodych ludzi, z których 
jeden miał przy sobie dubeltówkę. Podejrzewa-
jąc, że są to kłusownicy, leśniczy wezwał ich do 
odrzucenia broni. Kłusownik nie usłuchał we-
zwania, a odwróciwszy się strzelił w kierunku 
leśniczego i sam zbiegł. W toku dochodzenia 
ustalono, że kłusownikami byli: Kazimierz Po-
rzycki i Marian Kuprianowicz, zamieszkali we 
wsi Worobie (gm. Jałówka). Dubeltówkę odna-
leziono w mieszkaniu Kuprianowicza. Porzycki 
i Kuprianowicz obecnie liczą każdy 16 lat.

¿ 6 kwietnia 1939 r., czwartek 
Zagadkowe informacje o napadzie 

Do Józefy Mrozowskiej służącej u  leśni-
czego w miejscowości Broki (pow. suwalski)  
p. Rałuszkiewicza zgłosił się jakiś osobnik  
i prosił, aby telefonicznie zawiadomiła ba-
wiącego w Sejnach leśniczego o planowanym 
napadzie bandyckim na niego. Służąca zawia-
domiła natychmiast p. Rałuszkiewicza, ten jed-
nak, wracając do leśniczówki z Sejn, nic podej-
rzanego nie zauważył. Policja prowadzi w tej 
sprawie dochodzenie.

POCIĄGI RADOSNE
¿ 27 lutego 1933 r., poniedziałek 
Narty, dancing i bridge

[pierwsza strona gazety]

¿ 1 marca 1933 r., środa 
Pociągiem radosnym do Białowieży
z narciarzami, brydżystami i tancerzami 

[druga strona gazety]
WARSZAWA, 28.2.
Pociąg bez handlarzy z tobołami, bez 

przymusowych wędrowców. Zatroskanych 
kosztem przejazdu, bez zapłakanych rodzin 
na peronie, bez balastu codzienności. Pociąg 
radosny.

Pomyślcie: paruset ludzi warszawskich, 
kobiet i mężczyzn wstało w zimową niedzie-
lę o 6-tej rano, aby zdążyć na ten dziwny po-
ciąg. Zegar dworcowy wskazuje zaledwie pół 
do siódmej. Jest jeszcze 45 minut do chwili 
odjazdu, a na peronie już jest rojno, gwarno  
i wesoło. Ciągną bez przerwy roześmiane hor-
dy narciarzy z zakrzywionemi lancami nart na 
ramieniu, dziewcząt, którym przepisowy uni-
form nadaje niepokojący wygląd chłopięcy, 
młodzieńców wyekwipowanych jak na wypra-
wę taternicką i brydżystów dających się rozpo-
znać po futrach z wydrowym kołnierzem.

Dęta orkiestra kolejarzy przygrywa czyn-
ności wsiadania do wagonów. Pullmany lśnią 
jak luksusowe kufry. W  salonce, podzielonej 

Z dworca Głównego wyruszył wczoraj pierwszy 
w dyrekcji warszawskiej pociąg „Narty, 
dancing, bridge” do puszczy Białowieskiej. 
Na zdjęciu orkiestra kolejarzy żegna 
na peronie odchodzący pociąg
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na dwie części, z jednej strony bufet pyszni się 
obfitością jadła i szklanek, z drugiej – bęben 
jazz-bandu wypina brzuch. Jadalnia i dancing.

W pociągu szczelnie natłoczonym panuje 
śmiech, swawola i podniecenie. Kiedy ruszamy, 
jest już istotą autonomiczną, żyjącą swem wła-
snym życiem – o wysokiem napięciu. Pędzimy 
z szybkością 80-ciu kilometrów na godzinę.

W przedziałach, miniaturowych klubach 
„odchodzi” brydż. Tu i ówdzie grają naraz 
dwie czwórki – jedna na stoliku, druga na 
kolanach. Gracze, zatopieni w kartach, licy-
tują, kontrują, pasują i fuszerują, nieciekawi 
czarno-białych akwafort zimy rozwierających 
się za oknem. Rober umarł, niech żyje rober. 
Jakaś rudowłosa lwica awansuje dwa kiery 
(aż!). Siwy pan o ceglastej twarzy, w wściekle 
sportowym swetrze oznajmia z powagą, że ma 
„kota w galarecie”. Czeredują [? – przyp. J.K] 
się okrzyki: bez atu, mam szlema, leżę bez jed-
nej, leżaczki nie było…

W korytarzach wije się rozciągnięty na całą 
długość pociągu korowód rozhukanej mło-
dzieży. Ale duszą pociągu, punktem, wokoło 
którego grawitują wagony jest salonka. W bu-
fecie, przed ladą i przy stolikach, podochocone 
towarzystwa mówią nieco zbyt podniesionym 
głosem, krążą bowiem kieliszki z nieco zbyt 
przezroczystym płynem. W dancingu kotłuje 
się: smyczek skrzypka wystrzela z finezją po-
nad głowy tańczących, muzyczka jest dziwnie 
rytmizowana kontrapunktem kół i buforów, 
bęben jazz-bandu jest oblężony zbitą masą 
drepczących na miejscu par. Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że tańczą sami mężczyźni – 
uniform narciarski niweluje wszystkich.

Na pierwszej stacji, w Siedlcach, stoimy 
pół godziny. Dancing, spragniony obszaru, 
wylewa się poza salonkę na peron i pod dźwię-
ki gramofonu, wiruje na śniegu ku osłupieniu 
niedzielnie wystrojonych tubylców.

Tymczasem Białowieża wybiega naprze-
ciw nas w osobie inżyniera leśnika, p. Romana 
Jasińskiego, dzielnego i ultra-sympatycznego 
„aranżera” i przewodnika, który udziela wstęp-
nych objaśnień i wskazówek, rozdaje prospek-
ty i programy, organizuje grupy, wydaje kartki 
na sanie i… pobiera pieniądze [Sylwetka inż. 
R. Jasińskiego została nakreślona w Suple-
mencie do rozdziału – przyp. J.K.]. Za okna-
mi mijają białe równiny poprzetykane samot-
nym chorarem [? – przyp. J.K.], poprzetykane  
z rzadka skupienia wioskowych strzech i zagaj-
niki świerków przygniecionych okiściami śnie-
gu. Po krótkich postojach w Hajnówce i Cze-
remsze, zbliżamy się do Białowieży. b.

¿ 2 marca 1933 r., czwartek 
Pod Białą Wieżą Gedymina
W sercu wiekowej kniei 

[druga strona gazety]
Elektryzująca wieść rozładowuje brydżowo-

-taneczną atmosferę pociągu: Białowieża! Wy-
suwają się na czoło narciarze z hałasem zgarnia-
jący swe narzędzia. Zwalniamy biegu, zatrzy-
mujemy się na „cesarskiej rampie”. Wysiadamy.

Po przegrzanym komforcie wagonu pierw-
szy haust powietrza puszczy uderza nam do 
głowy, jak łyk zamrożonego wina. Narciarze, 
ptaki wypuszczone na wolność, przypinają 
skrzydła – strzały. Ruszamy naprzód za prze-
wodem p. Jasińskiego.

Brniemy po kostki w śniegu, do jakiego nie 
przywykliśmy na warszawskim bruku, w śnie-
gu sypkim i suchym, mieniącym się różowym 
blaskiem w słońcu południa. Zazdrościmy 
narciarzom, którzy już śmigają nam po bo-
kach, którzy migocą na białych przedpolach, 
brużdżąc dziewicze błony śniegu.

Docieramy do Pałacu Białowieskiego. 
Gmach ten wybudowany za cara Aleksan- 
dra III, jest brzydki brzydotą „kazionnego” 
stylu. Mieści się w nim Muzeum Parku Naro-
dowego.

P. Jasiński powiela się na naszych oczach 
w trzech bliźniaczo podobnych do niego 

Tańce w wagonie
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z  usłużności i uprzejmości gidów. Rozbici 
na dwie grupy, zaczynamy zwiedzać pod ich 
wodzą muzeum puszczańskie. Obchodzimy 
sale, gdzie w klatkach olbrzymich gablotek są 
uwięzione, wprawdzie wypchane, niemniej 
imponujące okazy fauny białowieskiej… Oto 
puszcz imperator, żubr, okazały egzemplarz 
in folio, obok niego kieszonkowe wydania 
żubrząt. Oto dzikie jelenie i sarny. Oto wil-
ki, warchlaki, lisy, kuny, borsuki, wiewiórki, 
łasice, chomiki, szczury w rozmaitych od-
mianach. W sąsiedniej sali ptaki – drapieżce 
wszelkich gatunków i upierzeń. Opodal owa-
dy od gigantycznych chrabąszczy do niedo-
strzegalnych muszek. Ściany wokoło jeżą się 
fantastycznymi kolcami rogów. Warszawia-
nie cyrkulują, przystają, podziwiają, mówią 
– ach! i och!

Rozlega się wołanie: „na obiad”. Zgłodniali 
przemy hurmem do kasyna, znajdującego się 
tuż obok. W trzech jasnych i przestronnych 
izbach ustawione są długie stoły, wzorowo 
nakryte do obiadu. W wesołym rozgardjaszu 
zdobywamy miejsca i rzucamy się na razie na 
chleb. Przemiłe białowieżanki roznoszą ta-
lerze dymiącej zupy. Jedząc cielęcinę, mamy 
wrażenie, że jak na dzikusów puszczy przy-
stało, rozdzieramy żubrze ochłapy. Mniejsza 
z tem – narciarze, upici przestrzenią, intonują 
śpiew chóralny, który towarzyszy nam aż do 
końca posiłku.

Spieszymy się, bo czasu mało, a zajęcia 
dużo. Na dworze czekają już sanie, które mają 
nas zwieźć do Parku Narodowego. Narciarze 
przekładają swe własne siedmiomilowe płozy. 
Po dwóch, po trzech lokujemy się w chłop-
skich saniach, wyścielonych samodziałem 
i sianem, zaprzężonych w poczciwe siwki 
białoruskie. Konie ruszają z kopyta. Długim 
sznurem przecinamy równinę, zamiataną 
mroźnym wiatrem, dojeżdżamy do podszycia 
lasu i dostrzegamy bramę wjazdową uwień-
czoną napisem „Park Narodowy”. Kulig nasz 
wjeżdża w Puszczę.

Ogarnia nas klarowna bezwietrzna cisza. 
Suniemy majestatycznym szpalerem niebo-
tycznych świerków, wysokopiennych jodeł 
[sic!], nagich modrzewi, o rozłożystych kona-
rach, wysmukłych sosen. Jak okiem sięgnąć, 
nieprzejrzana, mistyczna gęstwina wiekowego 

boru. Obstępują nas pejzaże Ruysdala i We-
reszczagina. Olbrzymie wywroty przecinają 
naukos pionowy szyk drzew. Jedziemy w na-
bożnym milczeniu.

Na znak p. Jasińskiego zatrzymujemy się. 
Nasz cicerone stojąc na saniach wygłasza 
krótkie przemówienie, w którem szkicuje 
dzieje Białowieży od prawieków słowiańskich 
do ostatnich dni. Dowiadujemy się, ignoran-
ci, że nazwa jej pochodzi od białej wieży zam-
ku Giedymina, który puszczę ukochał i w niej 
spędzał większą część roku. Władcy rosyjscy 
opiekowali się nią jako tako i  obdarzyli ją 
koszmarnym pałacem. Niemcy spustoszyli ją, 
wyrębując i  wywożąc iks miljonów metrów 
sześciennych drzewa. Polska niepodległa 
roztoczyła nad nią staranną pieczę, usunęła 
ślady rabunkowej gospodarki niemieckiej, 
ufundowała Muzeum puszczańskie i założyła 
tutaj szkołę inżynierów leśników [?! – przyp. 
J.K.]. Wkońcu p. Jasiński zachęca nas do za-
puszczenia się w głąb dżungli. Wysiadamy  
z sań i mężnie zagłębiamy się w niedostępny 
gąszcz.

Brodząc w śniegu po łydki, docieramy do 
jednej z osobliwości Parku Narodowego. Jest 
to pięćsetletni dąb o średnicy takiej, że, aby go 
objąć, trzeba pięciu splecionych rękami ludzi. 
Oglądamy leśną barć w mrocznej dziupli. Gu-
bimy się w labiryncie strzelistych trzonów, jak 
pośród kolumn świątyni druidów.

Wracamy do sań, aby udać się do Rezer-
watu żubrów. Opuszczamy Park Narodowy, 
jedziemy z powrotem do Pałacu i po krótkim 
popasie w kasynie, ruszamy do Rezerwatu. 
„Odwalamy” miarowym truchtem 10 kilo-
metrów leśnej drogi. Poprzez drzewa zaczy-
na przezierać żółte ogrodzenie Rezerwatu. 
Pieszo zbaczamy w  leśną dróżkę, okrążamy 
wysoki belkowy mur, przepychamy się przez 
przełaz i  stajemy w obliczu skarbu Puszczy 
Białowieskiej.

Za ogrodzeniem stoją żubry: dwa wiel-
kie i pięć małych. Patrzą na nas spode łbów, 
ciężko opuszczonych ku ziemi, posępnie sen-
nym wzrokiem. Największy ma rudy grzbiet 
i groźnie zakrzywione krótkie rogi. Ruszają 
się leniwie i nieporadnie… Odwodzą od nas 
swój wzrok osowiały i niedobry, aby go utkwić 
gdzie?… W jakich majakach puszczy?…
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Pan Jasiński objaśnia nam: Przed wojną 
żubrów było w puszczy 711. Niemcy zjedli je 
niemal wszystkie, resztę wywieźli. Kiedy Polska 
objęła puszczę w posiadanie, trzeba było spro-
wadzić od Hagenbeka parę – samca i samicę. 
Przychówek już w puszczy urodzony i wyhodo-
wany wynosi 7 sztuk. Ten największy o rudym 
grzbiecie to patrjarcha rodu Barus. Nie jest 
wskazane za blisko do niego podchodzić…

Jest godzina piąta, zapada zmierzch, czas 
wracać do Warszawy. Siadamy w sanie i  je-
dziemy do Czerlanki, stacyjki kolejowej poło-
żonej tuż obok rezerwatu, gdzie mamy czekać 
na nasz pociąg z Białowieży.

Zaczynamy czekać. Humory są świetne, 
mimo znużenie, lodowaty ziąb i przemoczone 
nogi. Skracamy sobie czekanie śpiewem, a nar-
ciarze ostatniemi zjazdami z nasypu. Czekamy 
40 minut. Nareszcie upragniony, radosny nasz 
pociąg łypnął w ciemnej oddali ognistemi śle-
piami. Nadjechał i zagarnął nas w objęcia cie-
pła i przytulności.

Brydziści i tancerze odzyskali przewagę. 
Narciarze złożyli swe siedmiomilowe płozy 
na półkach i zmachani, pospali się po kątach. 
Gracze obsiedli stoliki z zamiarem brydżowa-
nia do samej Warszawy, który zresztą skwapli-
wie wykonali. Tancerze, odurzeni krzepkiem 
powietrzem puszczy, kołowali w  chimerycz-
nym nastroju, z błędnym uporem. Były to już 
nostalgiczne tanga rozłąki.

Rudowłosa lwica leżała bez dwu [? – przyp. 
J.K.]. Siwy pan o ceglastej twarzy z niezmienną 
powagą zatykał serwetkę za kołnierz i zabie-
rał się do kolacji. Panie w  korytarzu mówiły 
o kryzysie i cesarskich cięciach. Warszawa bli-
sko…

Na dworcu głównym dusza radosnego 
pociągu, efemeryda jednodniowa, rozwiała 
się w ciemnościach miejskiej nocy. Z  żalem 
opuszczaliśmy jasny, jesionowy komfort prze-
działów, atmosferę awanturniczej eskapady  
w nieznane. Rozsypaliśmy się na peronie – 
każdy w swoją stronę.

Niezapomniany, szczęśliwy dzień. Dank 
należy się jego inicjatorom. Warszawskiej Dy-
rekcji Kolejowej i Zarządowi Puszczy Biało-
wieskiej. I prośba – aby nas częściej na takie 
wypady zapraszano – na wszystkie krańce 
Polski.

¿ 22 maja 1934 r., wtorek 
Skandaliczna organizacja niedzielnej 
wycieczki do Białowieży

Pomimo niepewnej pogody – w niedziel-
nej wycieczce pociągiem popularnym do Bia-
łowieży wzięło udział około 350 osób, w tem 
pewna ilość z Grodna, przybyłych do Białe-
gostoku innym pociągiem. Wbrew oczekiwa-
niom – uczestnicy wycieczki niewiele na niej 
użyli, bo organizacja była wprost skandalicz-
na. Przedewszystkiem termin odjazdu z Bia-
łegostoku podano dopiero w ostatniej chwili 
za pośrednictwem prasy. Wyznaczono go na 
godz. 10 min. 20, podczas gdy wielu wyciecz-
kowiczów udało się na dworzec już o g. 8 m. 
30 rano. Na kartach uczestnictwa podano bo-
wiem godzinę odjazdu o 9 rano. Niepotrzeb-
nie więc stracono zgórą godzinę w dusznej 
poczekalni dworca.

Uczestnicy wycieczki mieli prawo oczeki-
wać, że w Białowieży wszystko będzie przy-
gotowane na ich przyjęcie. Gdy pociąg przy-
był na miejsce – od znajdującego się na stacji 
leśniczego p.  Jasińskiego, dowiedzieli się, że 
powiadomiono go o przyjeździe wycieczki 
dopiero przed… 10 minutami. Oczywiście nie 
było czasu na poczynienie żadnych przygoto-
wań. Dodał, że w miarę możliwości uczyni ze 
swej strony wszystko, aby wycieczkowiczom 
uprzyjemnić pobyt.

Nie było jednak mowy – co było głównym 
bodaj celem wycieczki – o zwiedzeniu prze-
pięknego rezerwatu, gdzie przebywają żubry. 
Zazwyczaj robi się to w ten sposób, iż pociąg 
zatrzymuje się przy rezerwacie, w odległości  
8 klm. przed stacją Białowieża. Po zwiedzeniu 
rezerwatu podróżni wracają do pociągu i jadą 
do Białowieży, aby zwiedzić Park Narodowy, 
muzeum i pałac.

Jeśli chodzi o żubry – to dostęp był 
utrudniony. Niewielu tylko odważyło się 
jechać furmankami 8 klm., zwłaszcza że 
furmanek brakło, a kmiotkowie obdzierali 
niemiłosiernie pasażerów ze skóry. Więk-
szość więc wycieczkowiczów musiała zre-
zygnować z najważniejszej części programu,  
z obejrzenia tego, co najcharakterystycz-
niejsze w puszczy Białowieskiej.

W parku Narodowym, który zwiedzano, 
udzielał w interesującej formie drobiazgo-
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wych wyjaśnień sympatyczny leśniczy p. Ja-
siński. Oprowadzano również wycieczkę po 
muzeum.

Dodać należy, że pałacu nie można było 
zwiedzić, bo akurat gościła w nim wycieczka 
dziennikarska z Warszawy, że kasyno nie było 
uprzedzone o przyjeździe wycieczki z Białego-
stoku i nie można było dostać nietylko poży-
wienia, ale nawet krzeseł by odpocząć.

Wszystko świadczy o kompromitującem 
wprost całą imprezę niedbalstwie organizato-
rów wycieczki. Dość powiedzieć, że pewien 
inżynier, którego obowiązkiem było zajęcie się 
wycieczkowiczami, najspokojniej grał sobie  
w karty, nie troszcząc się o nic zupełnie. Skan-
dal! Przecież taka „wycieczka” może pozbawić 
chęci brania udziału w podobnego rodzaju im-
prezach ze szkodą dla ruchu turystycznego. To 
się powtórzyć już nie powinno i niedołęgom, 
którzy „organizowali” wycieczkę, powinno się 
porządnie natrzeć uszy. Niech się nie biorą za 
to, czego nie potrafią, ani czego nie mieli chęci 
wykonać, a do czego się zobowiązali.

¿ 24 maja 1934 r., czwartek 
Echa „wycieczki” do Białowieży

Podają nam dalsze szczegóły dotyczące 
skandalicznej organizacji niedzielnej wycieczki 
do Białowieży. Przedstawiono nam jedną z kart 
uczestnictwa, na której wyraźnie wypisano: Od-
jazd z Białowieży dnia 20 maja 1934 r. o godz. 
23 t. zn. O godz. 11 w nocy. Tymczasem pociąg 
wyruszył o godz. 22 min. 5 t. zn. prawie godzinę 
wcześniej. W rezultacie 8 osób pozostało w Bia-
łowieży. Nie miały one gdzie nocować. Zdarzy-
ło się naprz., że mąż pojechał, a żona pozostała 
bez pieniędzy i karty uczestnictwa i tylko dzięki 
zrozumieniu ich sytuacji bez wyjścia przez za-
wiadowcę stacji w  Białowieży, który życiowo 
potraktował sprawę i użyczył wszelkiej możli-
wej pomocy, mogli wycieczkowicze ci wrócić 
do Białegostoku. Niektórzy nocowali w wagonie 
zapasowym na dworcu w Białowieży.

Zaznaczyć należy, że odpowiedzialność 
za „organizację” wycieczki nie ponosi pod-
dyrekcja P.K.P., ani oddział tutejszy P.A.T., 
który tylko pośredniczył w sprzedaży biletów. 
Organizatorem była komisja turystyczna przy 
wydziale wojewódzkim. Powinszować takiej 
„propagandy” turystyki.

¿ 3 czerwca 1934 r., niedziela 
Ruch wycieczkowy w puszczy Białowieskiej

Według danych statystycznych dyrekcji 
lasów w Białowieży – w ub. m.: zanotowano 
3.161 uczestników wycieczek w tem zagra-
nicznych: z Francji, Austrji, Rumunji i jednej 
z Litwy. M.  in. zwiedzał puszczę Białowieską 
p. Wacław Sieroszewski [ur. 24.08.1858 r., zm. 
20.04.1945 r., pisarz okresu Młodej Polski, po-
dróżnik i działacz niepodległościowy, zesła-
niec na Sybir – przyp. J.K].

¿ 27 kwietnia 1935 r., sobota 
Ruch turystyczny w Białowieży

(-) Dyrekcja lasów państwowych w Biało-
wieży ogłosiła dane statystyczne, co do ruchu 
turystycznego.

W ostatnim sezonie turystycznym Park 
Narodowy w Białowieży zwiedziło 15.262 oso-
by, w tem 907 cudzoziemców, 102 dziennika-
rzy, 420 studentów oraz 8.024 uczniów szkół 
średnich i niższych.

Na terenie parku urządzone jest schroni-
sko na 100 łóżek.

¿ 8 września 1935 r., niedziela 
Brać leśna z Białowieży na Wawelu
złożyła hołd Wskrzesicielowi Polski

Białowieża, we wrześniu.
(-) Na zacisznej stacji w Białowieży – oży-

wiony ruch. Ośm wagonów przybranych gir-
landami zieleni rozciągnęło się wzdłuż toru. 
Na środkowym, ozdobionym herbami Pusz-
czy napis: „Białowieża w hołdzie Wskrzesicie-
lowi Polski”. Na innych napisy Leśnych organi-
zacyj społecznych.

Z „Puszcz Litewskich przepastnej krainy” 
z dalekiej rubieży błot Polesia, z  olbrzymiej 
połaci naszej ziemi – od brzegu Bugu po nur-
ty Niemna – dąży rzesza leśna na Wawel, na 
Słowiniec…

Czterysta osób jedzie w daleką podróż.
Ruszamy wreszcie!
W honorowym przedziale, przybranym 

narodowemi barwami i zielenią lśni metalo-
wa urna.

Obok – album oprawne w artystycznie 
rzeźbione drewno, zawiera liczne karty nad-
leśnictw, przemawiające legendą bohaterskich 
walk, przywołujące puszcze leśne na świadka 
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krwawych bohaterskich zmagań z wrogiem 
lubo Królewskich „Pańskich” łowów, świad-
czące o prastarej kulturze polskiej na wschod-
nich rubieżach, na których przyroda roztacza 
swe piękno.

Obok urny białowieskiej – stoi rzeźbio-
na w drzewie urna od Dyrekcji Siedleckiej.  
Na ławkach artystycznie wykonane worecz-
ki z ziemią.

Poza oknami wagonów mknie zawrotnie 
wstęga lasów – puszczański kraj. To znów 
w południa skwarze olśniewa żółta wstęga 
miodnych łubinów podlaskich. Zda się, że 
mocny ich zapach rozchodzi się po dusz-
nych wagonach.

Szarzeją rżyska, wiją się wody przepasa-
ne białą linją mostów i mostków. Migają po-
mniejsze stacje.

Rozdają pierwszy odbity w stokrotnych 
egzemplarzach komunikat „Szlakiem po-
dróży”. Czytamy z zaciekawieniem. Poetycko 
stylizowany, kalejdoskopowy pejzaż naszych 
ziem. Wizja przeszłości ziemi polskiej. Hi-
storia miast, zabytki sztuki i kultury. Czy-
tamy jednym tchem. Oto historia Podlasia 
– szybciej od pędu lokomotywy – przewija 
się w „Szlaku podróży” przeszłość tej ziemi. 
Nieprzebyta puszcza, a w niej zamieszkały 
wojowniczy szczep litewski – Jadźwingowie. 
Ustępują pod naporem polskiego plemienia. 
Mijają trzy wieki krwawych zapasów i ginie 
waleczny lud Jadźwingów: tylko tu i ówdzie 
prastare siedziby ludzkie świadczą swą nazwą 
o odległej przeszłości i istnieniu ongi podbi-
tego plemienia.

Na chwilę myśl zaduma się nad zapomnia-
ną mieściną nad Bugiem – Mielnikiem, gdzie 
w dwa wieki od panowania Leszka Czerwo-
nego pogromcy Jadźwingów, dwa wrogie na-
rody Polacy i Litwini kładą fundamenty pod 
wieczne zbratania się wiekopomnym aktem 
Unji Mielnińskiej z 1501 r.

Nie nadąży myśl z pędem pociągu i bogatą 
i przemyślną treścią „Szlaku Podróży”. Bo już 
w Brześciu drugi numer rozdają z powitaniem 
przybyłych „poleszuków” – z Nadleśnictw po-
łożonych wzdłuż linji, kolejowych na Kowel, 
Łuminiec, Pińsk.

Za Brześciem znowuż ulotka o miastach 
starych Podlasia, o ludzie podlaskim, który 

„szeptem żarliwej modlitwy zwyciężył zbrojne 
ramię najeźdźcy” o krwi przelanej w świąty-
niach, o męce katorgi Sybiru…

W Łukowie witamy Siedlczan i znów 
„Szlak podróży” opowiada nam o Radzyniu i 
fundacji Szlubowskich, o bitwie pod Kockiem 
i sławnym Berku Joselewiczu, o Sienkiewiczu, 
który w Woli Okrzejskiej, Łukowskiej ziemi na 
świat przyszedł.

Mijamy Dęblin i znów „Szlakiem podróży” 

odtwarzają nam wizję Puław ośrodek myśli 
polskiej za Izabelli Czartoryskiej, bitwę pod 
Żyrzynem, na koniec Insurekcji Kościuszkow-
skiej na polach maciejowickich…

Już mijamy macierz wód polskich – Wi-
słę i czytamy o ziemi Kieleckiej, o bogactwie 
jej wnętrza, pracowitym ludzie w kopalniach  
o żyznej ziemi Sandomierskiej, o Świętym 
Krzyżu i już Kraków prastary, gdzie każdy 
kamień, każdy mur żyje świetną przeszłością 
tysiącletniej kultury polskiej.

Dojeżdżamy do Podgórza – Kraków!
Wysiadamy i błękitnemi tramwajami uda-

jemy się do Krakowa. Zbiórka w umówionym 
miejscu. Maszerujemy czwórkami do stacji 
autobusowej, skąd specjalnemi autobusami je-
dziemy na Sowiniec.

Z za szyby widać w błękicie niezmąconej 
pogody Kopiec Kościuszki, ujęty przez zabor-
ców w okowy murów Cytadeli, panującej nad 
miastem. Zatrzymujemy się u stóp Sowiniec-
kiego wzgórza.

Leśna brać pod sprężystą komendą staje 
czwórkami, potem dwójkami, za nimi panie  
i panowie uczestnicy wycieczki. Sowiniec!

Stajemy na szczycie i delegaci Nadleśnictw 
z woreczkami w ręku. Sypie się ziemia, jak dro-
gocenna relikwia – krwią ojców i braci prze-
siąkła. Jakby padały serca nasze zasmucone, 
lecz Zgasłego Wodza testamentem – bogate…

Turkoczą taczki…
W tej zbiorowej spontanicznej manifestacji 

widzisz twarze Górala obok Kaszuba, Ślązaka 
obok Poleszuka. Odprawia się jakby tajemne 
nabożeństwo dusz polskich… Pali się Znicz 
wiernych oddanych, kochających serc!…

Po złożeniu hołdu Wodzowi Narodu w krypcie 
św. Leonarda leśnicy opuszczają Wawel
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Wawel! Zstępujemy do krypty Św. Le-
onarda.

Posuwamy się wolno dokoła Trumny; 
idziemy coraz wolniej zapatrzeni w oblicze 
Wielkiego Wodza Narodu. Idziemy dalej, ale 
dusze zatrzymują się, klękają przed Jego maje-
statem. Grobowiec królów, przepiękne rzeźby, 
włoskie marmury, ciężar żółtego dukatowego 
złota olśniewa wyobraźnię.

Nie da się wrażeń odtworzyć żadną kom-
binacją słów.

– Boże, jakież to piękne – wzdycha ktoś 
pocichu…

– Tu pod posadzką spoczywają prochy Mic-
kiewicza i Słowackiego – mówi przewodnik.

Ktoś się cofa odruchowo, a kąciki ust drga-
ją ze wzruszenia…

(Dokończenie nastąpi)

¿ 9 września 1935 r., poniedziałek 
Brać leśna z Białowieży w podróży 
po kraju

II.
BIAŁOWIEŻA, we wrześniu.
(-) Z Wawelu brać leśna podąża do Sukien-

nic, do kościołów, do muzeów. Niewiadomo na 
co wpierw patrzeć, tyle uroku minionych wie-
ków skupiło się w tym królewskim Krakowie.

W drugim dniu robimy skok do Wielicz-
ki. Dokuczliwy skwar męczy ciało i wznieca 
pragnienie, lecz nagle obejmuje nas chłód 
podziemnych korytarzy Kopalni. Elektryczne 
lampy przeglądają się w zbiornikach ciężkiej 
słonej wody, przeświecają artystyczne rzeźby 
w głównej Kaplicy. Lśnią pysznie i zwodniczo 
solne kryształy wielkich żyrandoli.

– Z czego ta posadzka i te schody – docieka 
ktoś głośno.

– Z soli? Nieprawdopodobne!
– Pewne, liznąć tylko – doradza złośliwie 

jejmość niedowierzającemu sąsiadowi.
Inżynier oprowadzający zachęca do wzię-

cia kawałka soli na pamiątkę.
Z Wieliczki wracamy do Krakowa. Pę-

dzimy znów dalej w nieznane, zaciekawieni 
opowiadaniem „Szlaku Podróży” niezmordo-
wanie wydawanego przed każdym większym 
etapem wycieczki.

Przed nami wyrastają góry – to Zakopa-
ne. To nic, że niebo nas szarych „dolskich lu-

dzi” wita siekaniną deszczu. To nic. Ale brama 
triumfalna woła „Witajcie”!

Oczy napróżno jednak szukają gór, spowi-
tych w nieprzeniknione mgły. Brawurowym 
marszem idziemy na Jaszczurówkę. Są „fiakry”. 
Z jaką fantazją te górale zacinają konia. Rozma-
wiamy by usłyszeć miejscową gwarę.

Na pytanie „czy duży zjazd” pada dowcipna 
odpowiedź:

– Ludzi dużo, ale państwa mało…
Z Zakopanego udaliśmy się do Często-

chowy, dokąd dojeżdżamy o  brzasku. Świeci 
się kościół Jasnogórski. „Szlak Podróży” opo-
wiada nam wizję cudownej obrony słowami 
Sienkiewicza. Niezliczone tłumy kornie pły-
ną przez bramy klasztoru. Biją dzwony, trąby 
obwieszczają odsłonięcie obrazu. W niejednej 
duszy rozświetla się cud.

I znów przez kilka godzin tniemy prze-
strzeń. Mazowieckie równiny uciekają w prze-
ciwną stronę. Lato dogorywa. Czuć tu przed-
smak jesieni. Samotny pastuszek patrzy się 
w dymy ogniska. Gdzieniegdzie pojedyncze 
grupy sosen, to znów sina wstęga lasu o zło-
tem podszyciu. Bielą się proste wysadzane 
drzewami szosy. Uwija się na polach dziarski 
pracowity lud.

Koła pociągu wybijają refren:
„U mazura taka dusza
Jak mu zagrać – to się rusza”…
W korytarzach wagonów ruch. Dojeżdża-

my do Warszawy. Stolica wita nas pomrukiem 
syren. Wchłania nas w tętniące arterje swych 
ulic. Żyjemy jej tempem, rzucamy się w wir 
ruchu. Ogłusza to i oszałamia. Zwiedzamy 
Belweder, Łazienki, Stare Miasto, Operę, 
Grób Nieznanego Żołnierza, Żoliborz.

Znów jesteśmy w puszczańskim kraju – 
każdy przy swojej pracy. Nad biurkiem pochy-
la się głowa urzędnika, nogi leśnika przemie-
rzają znane drogi i drożyny…

A w domu każdy z dumą opowiada swoim, 
co widział i co czuł, gdy u trumny Wodza ko-
lana zginał…

Te pięć dni zawrotnych wrażeń pozosta-
wiły niezatarte piętno w duszy. Zainicjowana 
przez dyrektora K. Nejmana i zorganizowana 
przez Biuro organizacji i  Inspekcji wycieczka 
umożliwiła pracownikom administracji lasów 
państwowych złożenie hołdu na Wawelu i So-
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wińcu i poznanie kraju, jego bogactw i osobli-
wości.

W przyszłym roku brać leśna wybiera się 
nad Polskie Morze…

¿ 2 czerwca 1936 r., wtorek 
Dzień w krainie żubra
Wycieczka do Białowieży, zorganizowana 
przez Orbis Tow. Popierania Turystyki

Wycieczka do Białowieży, zorganizowa-
na onegdaj przez Orbis i Wojewódzkie Biuro 
Popierania Turystyki, należała niewątpliwie 
do najbardziej udanych imprez turystycznych, 
w jakich mieli możność wziąć ostatnio udział 
mieszkańcy naszego miasta. Przyczyniła się 
do tego zarówno znakomita organizacja, jak 
i wspaniały teren wycieczki: odwieczne biało-
wieskie lasy.

Pociąg z wycieczkowiczami wyruszył 
w  godzinach rannych. Składał się z  wygod-
nych wagonów pulmanowskich, specjalnego 
wagonu restauracyjnego i  wagonu do tańca. 
Dla amatorów bridża ustawione były stoliki 
do kart. Dzięki tym udogodnieniom podróż 
upływała znakomicie, wśród rozgwaru, tań-
ców i dźwięków orkiestry. Na dworcu w Bia-
łowieży oczekiwał już z ramienia nadleśnictwa 
p. inż. Jasiński, który objął kierownictwo nad 
wycieczką. Wprost z dworca udali się wszyscy 
trzyosobowemi wózkami do terenu, zamiesz-
kałego przez królów puszczy – żubry. Odległy 
jest on o 9 km od Białowieży i obejmuje 52 ha. 
Obecnie zamieszkany jest przez 12 brodatych 
olbrzymów, których oglądać można ze spe-
cjalnie zbudowanych trybun. Po powrocie ze 
zwierzyńca i spożyciu obiadu w kasynie (daw-
ny dworek myśliwski zbudowany przez cara 
Aleksandra) wycieczkowicze udali się do par-
ku narodowego o przestrzeni 4.640 ha, uzna-
nego za rezerwat nietykalny w 1921 r. i ma-
jącego służyć celom naukowym i  krajoznaw-
czym. Przed wejściem do parku p. inż. Jasiński 
w pięknem przemówieniu, natchnął gorącem 
umiłowaniem puszczy, zaznajomił słuchaczy 
z jej dziejami, wskrzeszając momenty bardzo 
odległe, kiedyto król Jagiełło i w. ks. Witold  
w 1409 odbywali wielkie łowy. Odtąd aż do 
końca istnienia Rzplitej puszcza Białowieska 
była ulubionym terenem łowów, w których 
brali udział królowie nasi, najznakomitsi ma-

gnaci, niejednokrotnie i obcy dostojnicy. Po 
upadku państwa w 1812 r. tędy odbywał się 
przemarsz wojsk napoleońskich. Rok 1863 
był świadkiem najbardziej ofiarnych bojów 
bohaterskich szeregów powstańców, które tu 
najdotkliwiej dawały się we znaki armii mo-
skiewskiej.

Odrodzone państwo polskie otoczyło pra-
stare Lasy należną opieką, chroniące je przed 
siekierą i łupieską gospodarką. Po obejrze-
niu w parku szeregu osobliwości przyrodni-
czych, wieki liczących drzew, sięgających do 
50 m. wysokości, wycieczkowicze zebrali się 
pod prastarym dębem, czczonym przez Ja-
dźwingów jako święty na krótki odpoczynek. 
Następnie zwiedzono muzeum przyrodnicze; 
szczególne zaciekawienia budziła sala grubej 
zwierzyny, w której podziwiano wspaniałe 
okazy żubrów, jeleni, wilków, dzików i innych 
reprezentantów królewskiej puszczy.

Wieczorem, pełni niezatartych wrażeń, 
wracali wycieczkowicze do Białegostoku 
z  mocnym przekonaniem, iż spędzili jedne  
z najprzyjemniejszych chwil. Obok zadowo-
lenia z pięknie i przyjemnie spędzonego dnia 
wszyscy uczestnicy przejawiali głęboką miłość 
dla wielkiego rezerwatu starej naszej przyrody. 
Zarówno też Orbisowi, jak i Związkowi Popie-
rania Turystyki należy się najwyższe uznanie 
za imprezę krajoznawczą, uczącą lepiej niż 
wszelkie opisy, kochać i podziwiać piękno kra-
ju. Niewątpliwie też liczne rzesze miłośników 
krajoznawstwa wezmą udział w następnej wy-
cieczce, organizowanej przez te instytucje do 
Augustowa w dniu 28 b.m.
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Leśniczy Roman Jasiński – barwna i niezwykła postać
(opracowano na podstawie tekstu p. Piotra Bajki, zamieszczonego na stronie 
http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu)

Roman Jasiński był inżynierem leśnikiem, 
szkółkarzem, a także autorem książek wspomnie-
niowych. Urodził się 29 września 1906 roku. 

Studia leśne ukończył w Zurichu w Szwajca-
rii. Od 30 maja 1929 roku do 13 września 1939 
roku pracował na stanowisku leśniczego w Parku 
Narodowym w Białowieży. Przyjechał tam na za-
proszenie Jana Jerzego Karpińskiego, aby orga-
nizować park narodowy, muzeum puszczańskie 
i przygotować region do uprawiania turystyki. 
Powierzone mu obowiązki wykonywał z wielkim 
zaangażowaniem. 

Jako strażnik przyrody zajmował się m.in. 
reintrodukcją żubrów, tarpanów i  niedźwiedzi.  
W swych poglądach na ochronę przyrody bywał 
nieprzejednany, np. w  1935 roku nie pozwolił 
ministrowi sprawiedliwości Czesławowi P. Micha-
łowskiemu wjechać samochodem do rezerwatu 

ścisłego, za co otrzymał wypowiedzenie z pracy. Jednak dzięki wstawiennictwu J.J. Karpińskiego 
pozostał na swym stanowisku.

Oprócz pracy zawodowej miał wielką pasję – propagowanie piękna puszczańskiej przyrody. 
Dał się poznać jako doskonały przewodnik oprowadzający po parku grupy wycieczkowe i gości, 
m.in. w 1937 roku oprowadzał po puszczy kompozytora prof. Feliksa Nowowiejskiego. W czasie 
swojej służby leśnej spotkał niemal wszystkich oficjalnych gości przybywających do Białowieży 
na polowania reprezentacyjne.

Białowieżę opuścił 13 września 1939 roku wraz z ochotniczym oddziałem pracowników leśnic-
twa, aby bronić ojczyzny. Po kampanii wrześniowej nastały lata błąkania się po świecie. Walczył 
w Belgii, Francji, pod Tobrukiem, w szeregach Drugiej Dywizji Strzelców Pieszych, pod dowódz-
twem gen. Bronisława Prugara-Ketlinga. Następnie został internowany w szwajcarskim obozie. 

Lata wojny odbiły się niekorzystnie na jego zdrowiu. Pięć razy był ciężko ranny. Niemcy wybili 
mu szczękę i odbili podniebienie. Przez dłuższy czas leczył się w Lozannie, później rok spędził na 
leczeniu u mnichów tybetańskich.

Po wojnie uczestniczył w afrykańskiej wyprawie naukowej, zorganizowanej przez Towarzy-
stwo Geograficzno-Przyrodnicze w Londynie. W ramach tej ekspedycji spędził cztery lata w sa-
wannach i pustyniach, zbierając rośliny do zielnika afrykańskiego. Sporo czasu spędził w Indiach. 
Odwiedził wyspy Oceanii, Jamajkę, San Domingo, Kanadę. Pracował w parku Yellowstone w Sta-
nach Zjednoczonych.

Do Polski wrócił w 1957 roku. Przez pewien czas pracował jako zastępca dyrektora Ojcowskie-
go Parku Narodowego, później poświęcił się pracy w szkółkarstwie leśnym. Był dyrektorem Za-
kładów Szkółkarstwa Drzew i Krzewów w Pyskowicach oraz zastępcą dyrektora ds. szkółkarstwa 
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Urządzania Terenów Komunalnych.

Wydał kilka książek, m.in. Wrzesień pod Alpami (Warszawa 1965, 1974), Płonące piaski. Z notatnika 
żołnierza (LSW 1969), Pieśń Puszczy (Katowice 1972, 1974).

Po wojnie dwukrotnie odwiedził Białowieżę: w połowie października 1958 roku i w połowie 
lutego 1976 roku (13 II 1976 spotkał się z białowieskimi przewodnikami; wówczas otrzymał medal 
„Za Zasługi”, przyznany mu przez Kapitułę Odznaczeń Koła Przewodników PTTK w Białowieży).

Został odznaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari, Orderem Legii Honorowej kl. V, Wielkim Krzy-
żem Wojny z Gwiazdą, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zwycięstwa i 
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Wolności, Medalem XXX-lecia PRL, Złotą Odznaką im. Janka Krasickiego, Kogutem Gallijskim na 
tle Krzyża Lotaryńskiego, węgierskim Kawalerskim Krzyżem Zasługi.

W ostatnich latach życia mieszkał w Pyskowicach-Dzierżnie, przy ul. Piaskowej 3. Roman Ja-
siński zmarł 19 lipca 1980 roku w Pyskowicach. Pochowany został na Cmentarzu Centralnym  
w Gliwicach, w Alei Zasłużonych.

Na zdjęciu od lewej: prof. J.J. Karpiński, A. Karpińska i leśniczy R. Jasiński przy niedźwiedziu 
zastrzelonym przez K. Steinhagena w Białowieży
Źródło: P. Bajko, A. Keczyński, 2008, Białowieskie niedźwiedzie, Parki Narodowe, nr 1

Inżynier Roman Jasiński – przedwojenny leśniczy w Puszczy Białowieskiej, znawca 
i miłośnik przyrody, pisarz i podróżnik
Źrodło: http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu 
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¿ 27 kwietnia 1920 r., piątek 
Zawód posła

Posła naszego p. Józefa Zmitrowicza spo-
tkał przykry zawód.

Przed tygodniem w Warszawie prosił wy-
bitnych obywateli tutejszych [z  Białegostoku 
– przyp. J.K.], aby na niedzielę d. 24 b.m. w po-
łudnie ogłosili wielki wiec, na którym mógł-
by zdać wyborcom sprawę z obecnej sytuacji 
politycznej, a przedewszystkim z prac Sejmu.

Niestety, przybywszy w niedzielę zrana ze 
stolicy nie zastał ani zapowiedzi w naszym 
„Dzienniku” (naturalnie nie z naszej winy), 
ani plakatów…

Wobec tego p. poseł Zmitrowicz w  ostat-
niej chwili musiał ograniczyć się do nalepienia 
przed kościołem kartki, zapowiadającej, że po 
Sumie przemawiać będzie do wyborców przed 
kościołem. Zgromadziła się gromadka, do 
której nasz szanowny poseł narodowy prze-
mawiał…

Ale to nie był sejmik relacyjny jakiby był 
pożądany.

¿ 26 maja 1920 r., środa 
W lesie

(m) Przedwczoraj do powracającej z lasu 
Rózi Amdaleskiej zwrócił się pewien osobnik 
z bewstydnemi propozycjami. Na krzyk R. 
gwałciciel zbiegł, pozostawiwszy swoją laskę  
z monogramem.

¿ 22 kwietnia 1922 r., sobota 
Dział Kronika
Pierwsze policzki w lesie miejskim

Dnia 17 kwietnia wskutek ciepłej pogody 
w lesie miejskim spacerowało sporo białosto-
czan. Po obiedzie jednak pewne pijane towa-
rzystwo terroryzowało przechodniów. Między 
innymi p. M. uraczono policzkami. Koniecz-
nem jest, aby po nastaniu ciepłej pogody, na 
głównych alejach ustawione zostały posterun-
ki policji dla zapewnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego.

¿ 2 lipca 1922 r., niedziela 
Dział Kronika
Bójka w lesie

W ubiegły czwartek w lesie zwierzyniec-
kim wybuchła bójka pomiędzy panną Miecz-
kowską a Anastazją Kudrowską, która odnio-
sła poranienie głowy i straciła 2 zęby.

¿ 5 lutego 1924 r., niedziela 
Wilk spalony przez kota
Zwierzę oblane płonącą naftą uciekło 
do stodoły

Wynikły w nadzwyczajnych okoliczno-
ściach pożar strawił zagrodę włościańską we 
wsi Krościenko Niższe obok Krosna w Galicji.

W mieszkaniu gospodarza Wilka spadła 
źle umocowana lampa naftowa i zawadziwszy 
stół oblała płonącą naftą śpiącego na podło-
dze kota. Oszalałe z przerażenia zwierzę ze 
strasznym piskiem skoczyło wprost do stodoły. 
Wkrótce zabudowania napełnione do szczy-
tów zbożem stanęły w ogniu i z zagrody pozo-
stały zgliszcza. Wilk poniósł miljardowe straty.

¿ 12 września 1924 r., piątek 
Rozbrojenie traperów podmiejskich

WARSZAWA 11.9.
Zaopatrzywszy się w pozwolenie, psa 

i fuzję urzędnik Magistratu warszawskiego, 
p. Stefan Piotrowski wybrał się na polowanie 
w okolice Bródna. Nie zdążył jednak ani razu 
wystrzelić, gdyż ludność miejscowa stanęła 
w obronie nietykalności zwierzyny bród-
nowskiej.

Wynikła ożywiona sprzeczka, co zmusiło 
policję do interwencji. Odebrano dubeltówki 
trzem osobom nie posiadającym pozwolenia 
na broń, a  mianowicie pp.: Feliksowi Bratke, 
Józefowi Siemińskiemu i Michałowi Kaszyń-
skiemu.
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¿ 5 czerwca 1925 r., piątek 
Tajemniczy starzec z Puszczy Białowieskiej
Napad rabunkowy czy wyrok 
tajnej organizacji

(Od własnego korespondenta)
WARSZAWA, 4.VI. 
(D.) P. Jan Guta (Łomżyńska 10) od pew-

nego czasu poświęcił się bardzo ciężkiej i 
absorbującej pracy poszukiwania posady, po-
większając zastępy tego typu nieszczęśliwców, 
od których roi się obecnie w Warszawie.

W najwyższej depresji duchowej powracał 
kiedyś np. młodzieniec z dworca Wschodnie-
go, gdy zaszedł fakt, który jak nieoczekiwane 
światełko błysnął nadzieją na przyszłość.

Zaczęło się to z goła jak w bajce. Jakiś 
zgrzybiały starowina, stękając, zwrócił się do  
p. Guty z prośbą o udzielenie pomocy w nie-
sieniu ciężkiej zresztą walizki. Uczynny mło-
dzieniec z całą gotowością wziął z rąk starca 
ciężar i szedł z nim przez parę ulic.

– Pan Bóg nie zapomina o tych, co bliźnim 
służą – rzekł na pożegnanie starzec, który  
w czasie rozmowy zdołał dowiedzieć się, że 
Guta jest bez zajęcia.

– Jestem nadleśnym w Puszczy Biało-
wieskiej. Potrzeba mi takich zuchów jak 
pan. Jeśli więc masz młodzieńcze ochotę, to 
jedź ze mną. Dostaniesz posadę leśniczego, 
pensję, mieszkanie, opał. Na łonie natury 
możesz odpocząć, sił nabrać i trudny okres 
przeczekać.

P. Guta przyjął tę propozycję entuzja-
stycznie, nie mając dość słów wdzięczności. 
Jedyną rzeczą, komplikującą mocno wpro-
wadzenie w czyn postanowionego już wyjaz-
du był brak pieniędzy, stary nadleśny uprze-
dzał bowiem, że oprócz kosztów podróży 
trzeba koniecznie wziąć gotówkę na przeży-
cie pierwszego miesiąca służby, gdyż pensja 
wypłacana jest z dołu.

Przy nowym przypływie energii udało 
się jakoś uzyskać od znajomych pożyczkę. Po 
dwóch dniach p. Guta ruszył w świat z wiarą  
w przyszłość i dojechał wraz ze swym sędziwym 
zwierzchnikiem do stacji Białej. Tu podróżnicy 
wysiedli i udali się lasem w stronę Łomaz.

Gdy uszli spory szmat drogi, stała się na-
gle rzecz całkiem nieoczekiwana. Pochylony 
i słabowity starzec wyprostował się nagle, 

z błyskawiczną szybkością wyjął rewolwer, 
kierując go w skroń przerażonego młodzieńca.

– Ręce do góry! – huknął groźnie, poczem 
wyjąwszy napadniętemu portfel z kieszeni,  
z młodzieńczą chyżością zniknął w zaroślach.

Powrót p. Guty przedstawiał smutny wi-
dok. Policja powiadomiona o przygodzie 
ograbionego młodzieńca dopiero po paru 
miesiącach zdołała aresztować tajemniczego 
starca w chwili, gdy usiłował „zaangażować” 
do Puszczy jakąś nową ofiarę. Pomysłowym 
rabusiem okazał się Stanisław Piecek, lat 67.

Sąd okręgowy, przed którym Piecek stanął, 
skazał go na 5 lat ciężkiego więzienia. Wczoraj 
sprawa ta znalazła się w sądzie apelacyjnym, 
gdzie obrońca oskarżonego adw. Cederbaum 
podniósł szereg okoliczności łagodzących, 
jako to: wiek podsądnego, dotychczasową jego 
niekaralność oraz zasługi w służbie wojskowej, 
p. Piecek bowiem mimo podeszłego wieku, jest 
inwalidą armii Hallera.

Oskarżony tłumaczył się, iż chciał wywrzeć 
zemstę na poszkodowanym w imieniu pewnej 
tajemniczej organizacji gorzelnianej, którą 
p. Guta wydał w ręce policji. Sąd apelacyjny 
zmniejszył p. Pieckowi karę do 1-go roku wię-
zienia.

¿ 18 maja 1926 r., wtorek 
Lasy pożerane przez gazety
Dziennikarstwo niszczycielem puszcz 
amerykańskich

Stany Zjednoczone produkują rocznie 
4.500.000 ton papieru różnego rodzaju. Z tego 
dzienniki i pisma perjodyczne pochłaniają 
1.200.000 ton. Na produkcję papieru gazeto-
wego idzie w  Ameryce 1.680.000 sążni drze-
wa rocznie, na co potrzeba około 500 morgów 
przestrzeni leśnej codziennie. 

Londyńskie dzienniki jak „Daily Mail”, „Ti-
mes”, „Morcing Post” posiadają własne Lasy. 
W Nowej Fundlandji, gdzie wyrabiają masę 
papierową, przeznaczoną dla tych wydawnictw.

Śmiało więc można twierdzić, iż najwięk-
szym niszczycielem lasów jest dziennikarstwo.

¿ 20 czerwca 1929 r., czwartek 
Jeleń zabił Jegiera

Dn. 14 grudnia ub. r. w Ciechanowcu pow. 
bielskiego odbyło się jakieś zebranie ludności 
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żydowskiej, na którem miał być wygłoszony 
odczyt i, na które nie dopuszczono osób zna-
nych z przekonań lub działalności komuni-
stycznej.

Herszko Jegier aczkolwiek był tam znany 
jako zdecydowany komunista, postanowił 
pomimo to dostać się na to zebranie, co też 
mu się udało. Skoro jednak spostrzeżono 
go tam, zażądano by natychmiast opuścił 
zebranie. Jegier nie tylko nie zastosował się 
do żądania, lecz wszczął awanturę i bójkę,  
w trakcie której został ugodzony nożem  
w bok przez Jankla Jelenia. Rana okazała się 
bardzo ciężka i Jegier po kilku dniach zmarł 
w szpitalu.

Jankiel Jeleń stawał dn. 17 bm. przed Są-
dem Okręgowym i po rozpoznaniu sprawy 
został skazany za zadanie bardzo ciężkiego 
uszkodzenia ciała Jegierowi pod wpływem sil-
nego wzruszenia psychicznego, na 1 rok wię-
zienia zastępującego dom poprawy.

¿ 2 kwietnia 1933 r., niedziela 
Gandhi z lasów poznańskich na głodówce 
w Warszawie

[pierwsza strona gazety!]

W hotelu Saskim głoduje na znak protestu 
od 5 dni Kazimierz Hoszowski, którego zwol-
niono z posady nadleśniczego we Wronkach.

Zwolniony został z powodu braku kwa-
lifikacyj (nadleśniczymi mogą być ludzie  
z wyższym wykształceniem). Dnia 1 mar-
ca wyeksmitowano go z nadleśnictwa wraz  
z żoną i trojgiem dzieci, pozatem wytoczo-
no mu sprawę o nieoddanie płodów rolnych 
swemu następcy. Hoszowski tłumaczy się 
tem, że od swego poprzednika też nie otrzy-
mał tych płodów.

Wczoraj w hotelu odwiedził Hoszowskie-
go dr Ordyński z Komisariatu rządu i propo-
nował leśnikowi przeniesienie go do szpitala. 
Hoszowski nie zgodził się i postanowił trwać 
w głodówce.

¿ 21 maja 1933 r., niedziela 
Zapowiedź

Spis zapowiedzi 288/33.II.
Podaje się do ogólnej wiadomości, że 
1) nieżonaty inżynier-leśnik Ernest Bark 

zamieszkały w Przygodzicach, powiecie 
ostrowskim, przedtem w Poznaniu i  Nie-
mierzy, syn nadleśniczego Ewalda Barka i 
tegoż małżonki Heleny z domu Dobert za-
mieszkałych w Niemierzy, powiecie Bielsko-
-Podlaskim, 

2) niezamężna Wanda – Michalina Korze-
niowska, studentka na wydziale matematy- 
czno-przyrodniczym zamieszkała w Pozna-
niu, córka sędziego Sądu Apelacyjnego Alfre-
da Korzeniowskiego i  tegoż małżonki Marji  
z domu Jejde, zamieszkałych w Poznaniu chcą 
zawrzeć związek małżeński.

O jakiejkolwiek przeszkodzie należy do-
nieść niżej podpisanemu urzędnikowi stanu 
cywilnego w przeciągu 15 dni.

Obwieszczenie nastąpić powinno w Po-
znaniu, Niemierzy, powiat Bielsk Podlaski, 
Przygodzicach powiecie ostrowskim.

Poznań, dnia 19 maja 1933.
Urzędnik Stanu Cywilnego

(-) Chybiński

¿ 6 maja 1935 r., poniedziałek 
Oszust chciał sprzedać Puszczę Białowieską

[pierwsza strona gazety]
Przed sądem grodz. w Łodzi stanął głośny 

już przestępca Włodzimierz Kopydłowski, 
liczący lat 36, rodem z Jarocina woj. poznań-
skiego, który wsławił się w ostatnich latach 
„sprzedawaniem” naiwnym Puszczy Białowie-
skiej, wagonów tramwajowych, kolejek dojaz-
dowych, a nawet pomników. Kopydłowski od-
powiada obecnie za 11 oszustw, dokonanych 
na szkodę różnych firm łódzkich.

Sąd wydał wyrok, którego mocą Kopy-
dłowski skazany został na łączną karę trzech 
lat więzienia, po odbyciu zaś kary na zamknię-
cie w zakładzie dla niepoprawnych przestęp-
ców w Koronowie na czas nieograniczony.

¿ 10 października 1935 r., czwartek 
Gajowy trubadur

W maj. Dojlidy funkcje gajowego pełni 
od pewnego czasu 24 letni Wacław Bielecki. 
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Minął się on widocznie z powołaniem, gdyż 
powinien być raczej śpiewakiem operowym, 
niż gajowym. W wolnych chwilach przeważ-
nie podczas księżycowych nocy, kiedy space-
rował po lesie, ogarniał go poetyczny nastrój  
i wówczas śpiewał, zadziwiając swym pięknym 
tenorem ptactwo leśne. Pewnej nocy Bielecki 
zaczął śpiewać pod oknami w Dojlidach czu-
łe serenady. Ponieważ jednak śpiewów tych 
musiały słuchać nie tylko niewiasty, ale i męż-
czyźni, mający mniej zrozumienia dla poezji 
miłosnej, Bielecki został skazany przez Staro-
stwo Grodzkie na 15 zł. grzywny za zakłócenie 
spokoju publicznego.

¿ 20 lutego 1936 r., czwartek 
Jak ryś wypatrzył 100 zł

Narzeczony Cydy Słuckiej (Piotrkowska 3) 
niejaki Choma Ryś z Jasionówki odwiedzał 
często ukochaną i czuł się u niej jak u siebie 
w domu. Wiadomo, że ryś ma wzrok niezwy-
kle bystry, toteż z łatwością wypatrzył w szu-
fladzie narzeczonej 100 zł. Lecz pożądliwych 
jego spojrzeń w stronę szuflady nie zauważyła 
Cyda, jako że była zaślepiona miłością. Aż do-
piero kiedy odłożona sumka zginęła i wszyst-
kie ślady wskazywały widocznie na Rysia, bo 
nikt inny do szuflady nie miał dostępu, panna 
Cyda zaczęła krytyczniej oceniać uczucia na-
rzeczonego i złożyła nań skargę w policji. Przy 
sposobności wydało się, że Ryś pod pozorem 
zamierzonego ożenku wyłudził już przedtem 
od narzeczonej garderobę wartości 300 zł. 

¿ 4 lipca 1936 r., sobota 
Obchód Święta Morza w Białowieży

Białowieża obchodem „Święta Morza” dała 
dowód, że mieszkańcy jej należycie doceniają 
nasze żądania morskie i kolonjalne.

Już w dniu 27 czerwca od rana cała Bia-
łowieża pokryła się flagami i transparentami 
o barwach narodowych. W  okolicy pałacu  
i budynku, mieszczącego oddział L.M.K. [Li- 
ga Morska i Kolonialna – przyp. J.K.] zgru-
powała się ludność w oczekiwaniu początku 
uroczystości. Na odgłos syren fabrycznych 
stanęły związki i stowarzyszenia ze sztan-
darami oraz orkiestrą pracowników kolejek 
leśnych naprzeciw Oddziału L.M.K., gdzie 
przy dźwiękach „Hymnu Bałtyku” nastąpiło 

w obecności przedstawicieli władz uroczyste 
podniesienie bandery L.M.K., poczem do ze-
branych przemówił delegat zarządu białostoc-
kiego Okr. L.M.K.

Dnia 28 czerwca celem transmitowania 
uroczystości z Gdyni i Warszawy urucho-
miono dwa megafony na ulicy. Cały dzień 
sprzedawano w kioskach pisma i książki pro-
pagandowe L.M.K., zbierano datki na F.O.M. 
oraz werbowano nowych członków, zapisując 
ich nawet na ulicy. Po południu odbyły się re-
gaty wioślarskie. Łodzie i kajaki były pięknie 
dekorowane. Regaty odbyły się na jeziorze 
przed pałacem myśliwskim Pana Prezydenta. 
W końcu puszczono 4 olbrzymie balony pro-
pagandowe.

Wieczorem odbyły się „wianki”. Na brze-
gach jeziora palono ognie, przy których bla-
sku pałac myśliwski wyglądał jak fragment 
czarującej bajki. Wianki zakończyły się zaba-
wą morską w salach „Kasyna Leśników”.

W dniu 29 odbyło się w świątyni nabożeń-
stwo oraz pochód. Przemówienia inż. Woź-
niaka wysłuchało kilka tysięcy osób z przewa-
żającą ilością robotników leśnych.

Praca komitetu obywatelskiego „Świę-
ta Morza” oraz członków zarządu oddziału 
L.M.K. uzyskała nietylko piękne wyniki pro-
pagandowo-moralne, lecz również osiągnęła 
poważne wyniki finansowe.

¿ 19 października 1936 r., poniedziałek 
Niezwykła przygoda

Do komendanta P.P. w Szudziałowie, który 
przybył służbowo do wsi Sosnowika, zgłosiła 
się 18-letnia Anna Harasimiukówna, służą-
ca u leśniczego Sadowskiego i zawiadomiła, 
że kiedy jechała sama furmanką, w pobliżu 
wsi podbiegł do wozu jakiś nieznajomy jej 
mężczyzna, ściągnął ją z siedzenia i zaniósł-
szy na most na rzeczce Stuczance, wrzucił ją 
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do wody. Kiedy dziewczyna wydostała się na 
brzeg napastnik już się ulotnił. Dziwną tą 
przygodą zainteresowała się policja.

¿ 31 października 1936 r., sobota 
Felieton Wiecha
Warszawskie migawki sądowe:
Piękna kłusowniczka
Proces o tresowane kaczki

[Cykl Wiecha: „Warszawskie 
migawki sądowe”]
Kto widział panią Genowefę Rogalik przed 

sądem grodzkim, żadną miarą nie mógł po-
godzić się z myślą, żeby zdolna ona była dopu-
ścić się zarzucanego jej przestępstwa. Istotnie 
oskarżenie tej statecznej, stukilowej niewiasty 
w zielonym palcie z wytłaczanego pluszu, wy-
strojonej w  piękny kapelusz, ozdobiony ka-
czym skrzydłem… o kłusownictwo, wydawać 
się musiało okropnym nieporozumieniem lub 
potworna perfidią.

Wystarczyło bowiem wyobrazić sobie panią 
Rogalik uganiającą się po leśnej kniei w zielo-
nej salopie z flintą na ramieniu, by parsknąwszy 
śmiechem odrzucić akt oskarżenia jako nie- 
cne oszczerstwo. A jednak sąd tego nie uczynił  
i z całym ceremoniałem przystąpił do rozpatry-
wania tej niezwykłej sprawy.

Już jednak po wysłuchaniu pierwszych słów 
urzędowych zarzutów obecni odetchnęli lżej 
nieco. Pani Genowefa była wprawdzie oskar-
żona z artykułu mówiącego o kłusownictwie, 
ale się okazało, że artykuł ten obejmuje także 
przestępstwo łowienia ryb w cudzym stawie. 
Jakkolwiek wizja pani Rogalik z wędką w ręku 
również wydawać się mogła wytworem chorej 
fantazji łatwiej z nią jakoś było się pogodzić.

Z niezwykłego aktu oskarżenia wynikało, że 
podsądna, sąsiadując w uroczej podwarszaw-
skiej miejscowości z gospodarstwem rybnym 
niejakiego pana Grzegorza Ojszczyka, wyła-
wiała mu ze stawu najpiękniejsze rasowe kara-
ski. Na zapytanie sędziego czy przyznaje się do 
winy, pani Rogalik odrzekła:

– Panie sędzio najdroższy, nigdy w świecie. 
Ojszczyk łże jak pies. Po pierwsze tam nigdy 
karasków nie było, a  po drugie nie miałabym 
czasu ani cierpliwości nad jego parszywymi 
karaskami siedzić – za bystra na to jestem, za 
nerwowa!

– Ale za to panine kaczki cholery mieli czas 
i cierpliwość czterdzieści kilka prima towaru 
mnie z wody wyłapać – wtrąca niespodziewa-
nie poszkodowany p. Ojszczyk.

Ja, proszę sądu najwyższego nie mówię, 
że to pani Rogalik w swojej osobistej osobie 
mnie te ryby wybrała, bo faktycznie z pod-
rywką w ręku na takie kwalifikaturę by wy-
glądała, że ryby by się z niej śmieli i nic by 
nie złapała. Ale oskarżam ją o to, że bez złość 
swoje kaczki na mój staw wpędza, żeby mnie 
szkody narobić…

– Kto wpedza? Kto wpędza? Żebyś się pan 
karaskiem udławił jak to jest prawda!

– Pani się udław razem ze swoimi złodziej-
skimi kaczkami.

Specjalnie ich proszę sądu najwyższego, do 
kradzieży tresuje, na złodziei cały swój drób 
wychowała!

Pani Rogalik chciała zareplikować równie 
energicznie, ale sędzia przerwał ten turniej kra-
somówstwa, ogłaszając wyrok uniewinniający 
z braku dostatecznych poszlak. Nie udowod-
niono bowiem niezbicie, by p. Rogalik była  
w zmowie ze swym drobiem, a tym bardziej by 
go umyślnie demoralizowała.

Pan Ojszczyk dotknięty do żywego wyro-
kiem opuszczając salę zawołał do p. Genowefy:

– Dobrze, dobrze niech i tak będzie! Ale te-
raz niech ja jednego paninego kulfona na swo-
jem stawie złapię – z przetrąconem kuprem do 
domu wróci, dziobem się będzie podpierał.

– Niech mnie jedna kaczka ciut ciut zakule-
je, marne pańskich karasków widoki. Na flądry 
je porozdzieram! – odcięła się pani Rogalik po-
prawiając sobie skrzydło na kapeluszu.

 Wiech

¿ 2 lipca 1938 r., sobota 
Zbiorowy opór wieśniaków

W dniu 30 ub. m. podczas szacowania lasu 
prywatnego wsi Jeziorki gm. Porzecze (pow. 
grodzieński) przez wójta gminy Feliksa Su-
rowca, techników przydzielonych przez Urząd 
Wojewódzki w Białymstoku, dobranych do 
pomocy robotników z Porzecza i sołtysa wsi 
Jeziorki, przybyło do lasu około 50 mężczyzn, 
uzbrojonych w kije i siekiery, którzy groźbami 
zmusili członków komisji do przerwania prac  
i opuszczenia terenu leśnego.
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Gdy wójt Surowiec udał się na posterunek 
w celu zawiadomienia o zajściu, został w  Po-
rzeczu obrzucony kijami przez tłum 150 kobiet, 
lecz żadnym z kijów ugodzony nie został. Na 
miejsce zajścia udał się komendant pow. z od-
działem policji celem przeprowadzenia docho-
dzeń.

¿ 10 czerwca 1939 r., sobota 
Nie udał się manewr sprytnego robotnika

Podczas wypłaty w urzędzie nadleśnictwa  
w Sokółce zarobków za pracę w lesie, zgłosił się 
m. in. robotnik ze wsi Bilwinki, podając się za 
Władysława Geniusza. Przyjmujący podpisy 
urzędnik, Sławomir Wroczyński po kilkakrot-
nym zapytywaniu o nazwisko, przyjął podpis 
na 3 specyfikacjach dowozowych na łączną 
sumę 415,76 zł., wystawioną na nazwisko Wła-
dysława Geniusza ze wsi Bilwinki. Robotnik ów 
podpisał nazwisko „Władysław Geniusz”.

Przed samą wypłatą szwagier Władysława 
Geniusza, Kazimierz Puciłowski, będący pod-
czas wypłaty w urzędzie, stwierdził, że podają-
cy się za Geniusza, jest Antonim Antoszewskim 
ze wsi Bilwinki.

Celem wyjaśnienia sprawy wypłatę na razie 
wstrzymano, a Antoszewskim zainteresowała 
się policja.

¿ 20 czerwca 1939 r., wtorek 
Felieton Wiecha
Warszawskie migawki sądowe:
Niedźwiedź w zalotach obraził 
piękną kobietę 

Lasek podmiejski wrzał życiem i zabawą. 
Liczne towarzystwa obozujące w cieniu drzew 
chłonęły chciwie balsamiczne powietrze ze 
sporą domieszką czystej wyborowej, zgryzając 
tę ostatnią suchą kiełbasą i jajkami na twardo.

Toteż w miarę znikania z prowizorycznych 
stołów wzmiankowanych zapasów beztroski 
nastrój zyskiwał na sile. Tańczono lambetwal-
ka w skarpetkach oraz halkach. Młodzież wy-
wracała kozły, jeździła na karuzeli, lub ćwiczyła 
rękę i oko w strzelaniu do butelek.

Najwięcej jednak humoru objawiał biały, 
mocno przybrudzony niedźwiedź, obchodzą-
cy wycieczkowiczów w  towarzystwie wędrow-
nego fotografa, z frywolnymi gestami pozował 
do zdjęć, obejmując czule fotografowane panie 

i porykując od czasu do czasu z uciechą. Ob-
serwował go przez czas dłuższy niejaki pan 
Szczepan Popielnik wypoczywający z żoną pod 
rozłożystą sosną.

Gdy niedźwiedź podszedł z kolei do jego 
małżonki i na migi począł ją zapraszać do zdję-
cia, pan Szczepan zapytał niechętnie.

– Na kiego, że nam ciorta ta fotografia.
– Jakto panie szanowny? – odrzekł za swego 

współpracownika fotograf. – Na wieczne pa-
miątkie. Pana szanownego dawno już cholera 
weźmie, małżonkie grabarz łopatą przyklepie, 
a widoczek na wieki wieków amen zostanie  
w rodzinie.

Pan Popielnik dał się przekonać, zaczęło 
się pozowanie. Niedźwiedź wysilał całą swoją 
pomysłowość, zalecając się zabawnie do pani 
Popielnikowej. Widzowie zaśmiewali się do łez, 
jeden tylko pan Szczepan był ponury, a w pew-
nym momencie rzekł:

– No starczy na dzisiaj, panie majster, za-
bierz no pan tego lebiegi od mojej żony.

– Dlaczego?
– Dlatego, że nie mam życzenia po nogach 

się drapać.
– W jaki sposób?
– A w taki, że pański niedźwiedź po piasku 

się przewraca i znakiem tego pchły w  skórze 
muszą się znajdować i mogą mnie i małżonkie 
obliść.

– Mowy o tem być nie może, skóra co dzień 
jest trzepana.

– Mało z tem. Nie mam życzenia i koniec.
– Chyba pan szanowny sercowe zazdrość 

odczuwa?
– A nawet o wiele tak, to co? Wolno mnie 

nie chcieć, żeby nieznajomy osobnik żone 
mnie szczypał i mojem kosztem przyjemności 
sobie robił?

– Czego? – odezwał się nagle grubym gło-
sem miś, podnosząc przyłbicę w  kształcie 
niedźwiedziej głowy i ukazując ukryte pod 
nią oblicze czterdziestoletniego mężczyzny, 
czerwone i pokryte grubymi kroplami potu. 
– Czego? Przyjemność? Najgorszemu wrogowi 
takiego szczęścia nie życzę! Wleź pan w te skóre 
na pół godziny, polataj pan w niej trochy, zoba-
czymy czy się będzie panu na romans zbierało  
i to z kiem, z taką prukwą, z taką starą szantra-
pą na gęsich nogach?!
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– Szczepan w ucho go! – jęknęła na to 
pani Popielnikowa i jak podcięta kosą padła 
na ziemię.

Pan Szczepan posłuszny poleceniom 
żony, gruchnął przedstawiciela podbiegu-
nowej fauny w szczękę pochwyconą ze stołu 
ćwiartką cielęciny. Niedźwiedź odwzajemnił 
mu się butelką od piwa.

A w chwilę później człowiek w towarzy-
stwie króla polarnych zwierząt tarzali się po 
obrusie przetwarzając znajdujące się na nim 
zakąski w prasowane konserwy.

Kres walce położyła policja, zabierając 
obu na posterunek.

A kto temu winien? Jak zawsze kobieta, 
no i trochę panujący od kilku dni upał.

 Wiech

¿ 7 sierpnia 1939 r., poniedziałek 
Najechał na rowerzystę

W Białowieży, inż. Karol Haczewski, 
urzędnik dyrekcji Lasów Państwowych w Bia-
łowieży, najechał motocyklem na rowerzystę 
Stanisława Miłkowskiego, zam. w Hajnówce.

Miłkowski, który był pijany, doznał stłu-
czenia nogi.

POLOWANIA 
REPREZENTACYJNE
¿ 11 października 1925 r., niedziela 
Reprezentacyjne polowanie

[druga strona gazety]
W przepięknych borach majątku należą-

cego do spadkobierców ks. Radziwiłła „Panie 

Kochanku” w Nieświeżu, odbyło się w pierw-
szych dniach bieżącego miesiąca wielkie po-
lowanie reprezentacyjne, w którem wzię-
li udział naczelnicy miejscowych urzędów  
z p. wojewodą nowogródzkim gen. Januszaj-
tisem na czele.

Polowanie udało się znakomicie. Ubito 
54 zające, 7 lisów i masę drobnej zwierzy-
ny. Tylko na samem zakończeniu łowów 
zdarzył się przykry wypadek. Przypadko-
wo rykoszetem od kamienia raniony został  
w okolicę oka starosta powiatu nieświeskie-
go p. Czarnocki.

¿ 18 stycznia 1927 r., wtorek 
Wielkie polowanie w Spale

[druga strona gazety]
WARSZAWA, 17.1
P. Prezydent Rzeczypospolitej w dniu ju-

trzejszym wyjeżdża na tygodniowy pobyt do 
Spały.  W dniu 21 b. m. odbędzie się w Spale 
wielkie polowanie, w którem wezmą udział 
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

¿ 20 stycznia 1927 r., wtorek 
Wielkie polowanie reprezentacyjne 
w lasach Spały z udziałem pana Prezydenta, 
korpusu dyplomatycznego i ministrów

[pierwsza strona gazety]
WARSZAWA, 19.1. 
Dziś o godz. 2 pp. p. Prezydent Rzeczypo-

spolitej wyjeżdża do Spały na wielkie polowa-
nie w dniu 21 b. m., w którym wezmą udział 
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

P. Prezydentowi towarzyszyć będą: dyr. 
Kancelarii p. Dzięciołowski, adiutanci, oraz 
szef protokółu dyplomatycznego p. St. Prze-
ździecki. W polowaniu wezmą również 
udział pp.: minister Zaleski i mister Romocki.

W dniu wczorajszym wyjechała do Spały 
p. prezydentowa Mościcka. P. Prezydent po-
wraca w sobotę.

¿ 23 stycznia 1927 r., niedziela
Dziki, lisy i zające pod strzałami gości 
Prezydenta w Spale
Bilans wczorajszych łowów

WARSZAWA, 22.1. 
Nasz korespondent telefonuje ze Spały: 

Goście p. Prezydenta Rzplitej, których listę 
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powiększył były minister spraw zagranicz-
nych Eustachy hr. Sapieha, ruszyli wczoraj  
o godz. 7 rano w lasy spalskie – na łowy.

Około południa w improwizowanym 
szałasie odbyło się śniadanie myśliwskie, po-
czem polowanie trwało do zmroku. O g. 8 
wieczorem p. Prezydent podejmował gości 
obiadem.

Bilans łowów jest następujący: ubito naj-
więcej zajęcy, następnie lisów i dzików. Poseł 
szwedzki Arnstaedt miał najwięcej szczęśli-
wych strzałów do zajęcy, a dyrektor proto-
kołu dyplomatycznego p. Przeździecki ubił 
kilka pięknych sztuk dzików.

¿ 25 stycznia 1927 r., wtorek 
2 dziki na rozkładzie wielkich łowów 
w Spale
Oba ze strzelb M. S. Z.

[pierwsza strona gazety]
WARSZAWA 24.1.
Na rozkładzie wielkich łowów reprezen-

tacyjnych w Spale, siedzibie P.  Prezydenta 
Rzeczypospolitej znalazły się 2 dziki, 4 lisy 
i kilkadziesiąt zajęcy. Największą ilość sztuk 
zabitych mieli: poseł węgierski – lisa i 7 zaję-
cy, poseł portugalski – 7 zajęcy, Eustachy Sa-
pieha – 2 lisy i 4 zające. Dziki padły ze strzelb 
ministerstwa spraw zagranicznych. Jednego 
miał na rozkładzie szef protokółu p. Prze-
ździecki i p. Łebkowski.

Pod względem reprezentacji i organizacji 
łowy wzbudziły podziw gości zagranicznych.

P. Prezydent Rzeczypospolitej powrócił ze 
Spały dziś przed południem.

¿ 15 listopada 1927 r., wtorek 
Polowanie dyplomatyczne w Spale 

[błąd druku; powinno być: w Komorze Cie-
szyńskiej – przyp. J.K.]

P. Prezydent wyjechał wczoraj w południe 
na 4-dniowe polowanie w lasach państwo-
wych w Komorze Cieszyńskiej na Śląsku.

Jako goście p. Prezydenta wyjechali rów-
nież zaproszeni posłowie zagraniczni; pp. 
Stetson (Stany Zjedn.) Maks Müller (Anglja), 
Arnstedt (Danja), Belitska (Węgry), Queme-
do (Portugalja) w towarzystwie szefa proto-
kółu dyplomatycznego p. Przeździeckiego. 
Obecny jest również min. Miedziński.

¿ 16 listopada 1927 r., środa 
W lasach Komory Cieszyńskiej
Prezydent Rzplitej, ministrowie 
i dyplomaci na wielkiem polowaniu

CIESZYN 15.11. 
Wczoraj wieczorem przybył do Cieszyna 

Prezydent Rzeczypospolitej, witany na dwor-
cu przez starostę Kisiała, burmistrza ks. Lon-
gina i dyrektora komory Cieszyńskiej p. Syma 
oraz liczną publiczność.

Panu Prezydentowi towarzyszą ministro-
wie Miedziński, Niezabytowski, Romocki, 
Knoll, wojewoda Grażyński, szef protokó-
łu dyplomatycznego Przeździecki, posłowie 
brytyjski Max Müller, Stanów Zjednoczonych 
– Stetson, portugalski – Quevedo i węgierski 
– Belitska.

Prezydent, który zamieszkał w Zamku, 
odbędzie kilka polowań w lasach Komory 
Cieszyńskiej. Dziś pierwsze polowanie w Ba-
ranowiczach, jutro w Próchnej.

¿ 18 listopada 1927 r., piątek 
Dyplomatyczne polowanie w lasach 
Komory Cieszyńskiej

¿ 13 kwietnia 1928 r., piątek 
Polowanie reprezentacyjne

Wczoraj w Puszczy Białowieskiej rozpo-
częło się polowanie reprezentacyjne, w któ-
rem biorą udział pp. ministrowie: Romocki, 

Dyplomatyczne polowanie 
w lasach Komory Cieszyńskiej.
Prezydent Rzeczypospolitej i jego goście
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Miedziński i Niezabytowski, poseł czechosło-
wacki Girs, szef protokułu dyplomatycznego 
Przeździecki i inni dygnitarze.

Polowanie potrwa kilka dni.

¿ 2 grudnia 1928 r., niedziela 
Polowanie P. Prezydenta Rzplitej 
w Komorze cieszyńskiej

[pierwsza strona gazety]
KATOWICE, 1.12.
W pierwszej połowie grudnia przybywa do 

Cieszyna p. Prezydent Rzeczypospolitej, ce-
lem wzięcia udziału w polowaniu urządzanem  
w dobrach b. komory cieszyńskiej.

W polowaniu wezmą również udział 
członkowie rządu i korpusu dyplomatycznego.

¿ 5 grudnia 1928 r., środa 
Wielkie łowy Prezydenta Mościckiego 
w otoczeniu ministrów i dyplomacji

KATOWICE. 4.12. 
– Tel. wł. – W piątek rozpoczyna się  

w lasach komory cieszyńskiej wielkie zimo-
we polowanie, w którem oprócz Prezydenta 
Rzeczypospolitej wezmą udział ministro-
wie Składkowski, Miedziński, Niezabytowski 
oraz korpus dyplomatyczny, akredytowany  
w Warszawie. Zwracają uwagę, że prezes ko-
misji mieszanej Calonder, który niedwuznacz-
nie dał do zrozumienia, że chciałby uczestni-
czyć w polowaniu, nie został zaproszony.
 
¿ 12 stycznia 1929 r., sobota 
Polowanie pana Prezydenta w Spale

[pierwsza strona gazety]
P. Prezydent Rzplitej wyjeżdża w dniu ju-

trzejszym do Spały, gdzie odbędzie się paro-
dniowe polowanie dla wyższych oficerów 36 
pułku piechoty.

W polowaniu weźmie udział p. Prezydent 
Rzplitej.

¿ 24 kwietnia 1929 r., środa 
Reprezentacyjne polowanie

W dniach 23–25 bm. odbywa się na terenie 
Puszczy Białowieskiej polowanie reprezen-
tacyjne przy udziale Panów: Ministra Nieza-
bytowskiego i jego dwóch córek, Wojewody 
Kirsta, Wojewody Józefoskiego, Wojewody 
Raczkiewicza, Dyrektora Departamentu Pa-

ciorkowskiego, Generałów Fabrycego i Sosn-
kowskiego, pułkowników Kani i Gorzechow-
skiego.

¿ 3 stycznia 1933 r., wtorek 
Na polowanie do Białowieży

[pierwsza strona gazety]

¿ 3 stycznia 1933 r., wtorek 
Wypadek premjera Łotwy 
przed polowaniem w Białowieży

RYGA. 2.1. 
W dzień Nowego Roku pomiędzy Mita-

wą a Rygą auto, którym jechał premjer ło-
tewski Skujenek, wpadło do rowu. Siedzący 
u kierownicy premjer odniósł lekkie obraże-
nia, podczas gdy jego żona jest ciężej ranna.

Premjer Skujenek miał w dniu dzisiej-
szym wyjechać na polowanie reprezentacyj-
ne do Białowieży.

¿ 4 stycznia 1933 r., środa 
Polowanie reprezentacyjne w Białowieży
Premjer łotewski nie przybył 
z powodu katastrofy samochodowej

W dniu wczorajszym przejechali przez 
Białystok ministrowie łotewscy, udający się 
do Białowieży na polowanie reprezentacyj-
ne. Premjer łotewski p. Skujenek nie przybył 
z powodu katastrofy, jakiej uległo w przed-
dzień wyjazdu na szosie mitawskiej pod Rygą 
auto, w którem jechał on wraz z małżonką.

P. premjer Skujenek odniósł lekkie obra-
żenia ciała, natomiast żona jego została cięż-
ko ranna.

Wczoraj o godz. 2.50 odjechał z dworca 
Głównego pociągiem specjalnym 
P. Prezydent Rzplitej, udając się na polowanie 
reprezentacyjne do puszczy białowieskiej. 
Na zdjęciu premjer Prystor i członkowie 
rządu w chwili ruszenia pociągu
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¿ 5 stycznia 1933 r., czwartek 
Polowanie reprezentacyjne w Białowieży

W pierwszym dniu polowania reprezenta-
cyjnego w Białowieży zabito 9 dzików, 1 wilka, 
1 lisa, 1 kozła i dużą ilość zajęcy. P. Prezydent 
zabił wilka.

¿ 7 stycznia 1933 r., sobota 
Polowanie reprezentacyjne 

Polowanie reprezentacyjne w Białowie-
ży zakończyło się przyjęciem gości przez  
p. Prezydenta Rzplitej w pałacu białowieskim, 
poczem ministrowie łotewscy udali się przez 
Wilno do Rygi.

¿ 30 października 1933 r., poniedziałek 
Reprezentacyjne polowanie

¿ 1 lutego 1935 r., piątek 
Polowanie reprezentacyjne w Białowieży
Wspaniałe trofea myśliwych

W dniu onegdajszym powrócił do War-
szawy z wielkiego polowania w Białowieży  
P. Prezydent Rzplitej wraz z towarzyszącemi 
mu osobami. Reprezentacyjne łowy w najpięk-
niejszym zakątku Polski zostały ukończone.

Ostatni, wtorkowy, dzień łowów obfito-
wał w szereg sensacyj. Ogółem na rozkładzie 

było: 42 dziki, 4 rysie, 7 lisów, 1 rogacz i 9 za- 
jęcy. Z tego P. Prezydent Rzplitej upolował 
1 dzika i jednego kozła. Syn P. Prezydenta 
Rzplitej, Józef Mościcki dwa lisy, a  prem-
jer Prus p. Goering położył dwa dziki i jed-
nego postrzelił. Pierwszego dzika zastrzelił  
w puszczy na daleką odległość w następują-
cych okolicznościach. W poniedziałek pod-
czas polowania, dzik wyszedł z puszczy na 
P. Prezydenta Rzplitej. P. Prezydent, z które-
go z lewej strony stał premjer Goering nie 
strzelił, oddając jako gospodarz ten zaszczyt 
premjerowi Goeringowi, który strzelił i poło-
żył dzika trafiając go w komorę.

Po powrocie uczestników polowania 
z puszczy ułożono na pomoście przed pała-
cem myśliwskim wszystkie trofea. Dookoła 
ułożonej zwierzyny zapalono 8 kagańców. 
Karpina nasycona benzyną, oświetliła cały 
dziedziniec pałacowy roztaczając olbrzymią 
łunę nad Białowieżą.

O godz. 18.30 wyszedł z pałacu P. Prezy-
dent Rzeczypospolitej wraz z gośćmi. Sied-
miu trębaczy zagrało na waltorniach „Honor 
Panów Myśliwych”, następnie łowczy Char-
czun złożył Panu Prezydentowi Rzeczypo-
spolitej ogólny raport z przebiegu polowania. 
W dalszym ciągu nastąpiła oryginalna część 
ceremonii. Mianowicie trębacze grali na wal-
torniach stare polskie melodie łowieckie, na 
cześć ubitych dzików, rysiów, rogaczy i.  t. p. 
Wreszcie na zakończenie odegrano „Poże-
gnanie panów myśliwych”. 

Uczestnicy polowania oglądali jeszcze swe 
trofea, poczem Pan Prezydent wraz z otocze-
niem wrócił do pałacu, natomiast premjer 
Goering w olbrzymiem futrze z  kołnierzem  
z wydry i wielkiej czapie z szarych karakułów, 
pozostał jeszcze przez dłuższy czas na miej-
scu rozprawiając żywo o polowaniu.

Prezydent Rzplitej po spożyciu obiadu 
w  towarzystwie gości wyjechał w nocy spe-
cjalnym pociągiem do Warszawy. Natomiast 
premjer Goering pozostał jeszcze w Biało-
wieży.

W środę, zgodnie z życzeniem premjera 
Goeringa, urządzono dla niego polowanie 
na dwa wilki w osznurowanym kwartale 
w  puszczy Białowieskiej. Premjer Goering 
zranił podczas polowania jednego wilka. 

W ubiegły poniedziałek odbyło się 
reprezentacyjne polowanie w nadleśnictwie 
państwowym Promno, w którem udział wzięli 
P. Prezydent Rzplitej, p. premjer Jędrzejewicz, 
ambasador Stanów Zjednoczonych Cudacy, 
gen. Fabrycy, komendant główny policji  
płk. Jarym-Maliszewski, wojewoda poznański 
Raczyński. Zabito 14 jeleni, 3 lisy, 2 dziki  
i 2 kozły. Na zdjęciu Pan Prezydent  
nad ubitą zwierzyną
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Premjer Goering zamierza wyjechać z  Bia-
łowieży dzisiaj.

¿ 12 września 1935 r., czwartek 
Prezydent Rzeczypospolitej 
w puszczy Rudnickiej

W dniu 9 bm. przejechał przez Grodno 
P.  Prezydent Rzeczypospolitej, udając się do 
puszczy Rudnickiej na rykowisko łosiowe. 
Pana Prezydenta powitali na granicy woje-
wództwa wileńskiego Wojewoda wileński oraz 
Dyrektor lasów państwowych.

¿ 27 września 1935 r., piątek 
Polowanie na królewskiego zwierza

W kresowej kniei polskiej na białoruskich 
rojstach i poleskich bagnach żyły niegdyś wiel-
kie ilości łosi.

Podczas wojny za czasów „dzikiej swobo-
dy” kłusownicy wytępili niemal doszczętnie 
tego wspaniałego zwierza.

Dopiero surowe kary, stosowane z całą 
bezwzględnością przez polskie władze admi-
nistracyjne, a pozatem wielka pieczołowitość 
rządowych i prywatnych hodowców zdołały 
ocalić i rozmnożyć szlachetną zwierzynę.

W tej chwili można już śmiało stwierdzić, 
że łoś w Polsce ocalał i coraz to bardziej będzie 
liczny. Wobec tego istnieje już możliwość jego 
odstrzału na jesiennych rykowiskach. Jedno  
z najwspanialszych takich rykowisk istnieje  
w puszczy rudnickiej, prastarej kniei położo-
nej na Wileńszczyźnie na pograniczu z Litwą.

Puszczę te niedawno – w dniach 10–12 
września odwiedził P.  Prezydent Rzeczypo-
spolitej, zaszczycając swoją dostojną osobą 
dworek myśliwski w  Sędkowie. W pobliskiej 
okolicy straż leśna z wielką pieczołowitością 

przygotowała piękne polowanie „na wabia”. 
Już kilka dni przedtem łowczy dyrekcji wileń-
skiej znakomity myśliwy p.  Wł.  Korsak przy 
pomocy gajowych zwierza wytropił. Nazajutrz 
po przybyciu P. Prezydenta udano się na wy-
tropione miejsce.

Łosia wabił jeden z najlepszych specjalistów, 
t. zw. „wabiarz” stary „Poleszuk”, który niejedną 
noc w swojem życiu spędził na podsłuchu łosi. 
Jakoś niebawem łoś dał znać o sobie potężnym 
parsknięciem, a następnie przeciągłem rżeniem 
i jakby jakiemś groźnem stęknięciem. Było to 
ostrzeżenie dla rywali, którzyby chcieli zamą-
cać gody wspaniałego samca.

Wówczas Pan Prezydent zajął upatrzone 
stanowisko, a stary „wabiarz” zaczął wolno 
oddalać się w przeciwnym kierunku, wydając 
raz po raz wielce udatny zew do walki. Łoś, 
podrażniony głosem przeciwnika, przerwał 
swoje wabienie i począł zwolna posuwać się 
w stronę stanowiska Dostojnego Myśliwe-
go. Zbliżył się wreszcie na odległość strza-
łu ze sztucera. Padł celny strzał Pierwszego 
Myśliwego Polski. Ugodzony śmiertelnie łoś 
przeszedł chwiejnym krokiem zaledwie kilka 
metrów i padł niemal u stóp Pana prezydenta. 
Jak się okazało kula ze sztucera przeszyła serce 
wspaniałego rogacza.

¿ 6 listopada 1935 r., środa 
Polowanie w Spale 

W związku ze świętem myśliwskiem 
św. Huberta odbyło się w Spale polowanie,  
w którem na zaproszenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej wzięli udział Generalny Inspektor 
Sił Zbrojnych gen. Rydz Śmigły i prezes rady 
ministrów p. Zyndram-Kościałkowski.

Wspaniały łoś padł od celnego strzału 
Pana Prezydenta
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Gen. Rydz-Śmigły i pan premjer w dniu 
4-ym b. m. wieczorem powrócili ze Spały do 
Warszawy.

¿ 21 listopada 1935 r., czwartek 
Prezydent Rzplitej wyjechał do Wisły

[pierwsza strona gazety]

¿ 27 listopada 1935 r., środa 
Polowanie w Komorze Cieszyńskiej

W lasach Komory Cieszyńskiej odbyło się 
doroczne reprezentacyjne polowanie wydane 
przez P. Prezydenta Rzplitej dla członków rzą-
du i dyplomacji.

Podczas trzydniowych łowów padło prze-
szło 900 zajęcy i bażantów, z czego przeszło 
100 sztuk ustrzelił P. Prezydent Mościcki.

Na górnem zdjęciu w drodze na stano-
wiska od lewej: premjer Kościałkowski, dyr. 
Mickiewicz i  ambasadorowie: Francji – Noel  
i Niemiec – von Moltke.

Na zdjęciu dolnem śniadanie myśliwskie. 
Po prawej stronie stołu siedzą od prawej: am-

basador St. Zjednoczonych Cudacy, P. Prezy-
dent Rzplitej, poseł Austrji Hofflinger, mini-
ster Poniatowski i min. Michałowski. Po lewej 
stronie stołu, od lewej: ambasador Niemiec 
von Moltke, premjer Kościałkowski, ambasa-
dor Francji Noel, poseł Węgier de Hory, poseł 
Szwecji Bohemann i dyr. Mickiewicz.

¿ 13 lutego 1936 r., czwartek 
O polowaniach reprezentacyjnych 
i przyjeździe premjera Goeringa

W prasie wczorajszej ukazała się wiado-
mość, że w najbliższych dniach odbędą się dwa 
polowania reprezentacyjne, w których m.  in. 
udział wezmą premjer pruski gen. Goering, ba-
wiący od wczoraj w Warszawie komisarz spra-
wiedliwości Rzeszy p.  Franck i prezes senatu 
gdańskiego p. Greiser.

Wiadomość ta, jak się okazuje jest nieścisła. 
W jednem z tych polowań, wydanych dla dyplo-
macji, weźmie udział jedynie prezes senatu Gre-
iser, zaproszony przez Pana Prezydenta Rzplitej. 
Premjer gen. Goering, przybędzie w tych dniach 
do Polski, zaproszony na jedno z większych w se-
zonie prywatnych polowań, a nie oficjalnych.

Co się tyczy komisarza sprawiedliwości 
Rzeszy, p. Francka, to nie weźmie on udziału  
w żadnem z zapowiedzianych polowań. Przy-
jazd jego do Polski ma na celu jedynie wygło-
szenie odczytów w Warszawie i w Krakowie.

Polowania reprezentacyjne, zapowiadane 
w dniach od 14-tego do 18-tego b. m. odbędą 
się w Puszczy Białowieskiej.

¿ 14 lutego 1936 r., piątek 
Polowanie reprezentacyjne w Białowieży

[pierwsza strona gazety]
Wczoraj o g. 11-ej przed południem P. Pre-

zydent Rzplitej wraz z członkami swego domu 
wojskowego i cywilnego udał się do Białowie-
ży na polowanie reprezentacyjne.

Tym samym pociągiem odjechali człon-
kowie korpusu dyplomatycznego i zaproszeni 
goście.

¿ 16 lutego 1936 r., niedziela 
Polowanie reprezentacyjne 
w Puszczy Białowieskiej

Pan Prezydent Rzplitej wraz z małżonką 
i świtą przybył na reprezentacyjne polowanie 

Wczoraj o godz. 7.35 rano z Warszawy 
pociągiem specjalnym wyjechał do Wisły 
na polowanie reprezentacyjne P. Prezydent 
Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki 
z małżonką. P. Prezydentowi towarzyszą 
przedstawiciele dyplomacji, zaproszeni 
na polowanie. Na dworcu żegnał P. Prezydenta 
p. premjer Kościałkowski i członkowie rządu. 
Na ilustracji (od lewej) P. Prezydent Rzplitej, 
min. Raczkiewicz, pani Mościcka, 
p. premjer Kościałkowski
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do Białowieży dn. 13 bm. wieczorem. Naza-
jutrz w piątek (14 lutego) o godz. 5 rano na 
rampę kolejową Białowieża–pałac zajechał 
pociąg, wiozący gości Pana Prezydenta, pp: 
premiera Zyndram Kościałkowskiego, mini-
stra sprawiedliwości Michałowskiego, amba-
sadora Francji Noela, posła austryjackiego 
min. Hopfingera, prezydenta Senatu Gdań-
skiego dr. Greisego z adiutantem, komisarza 
generalnego R. P. w Gdańsku, dr. Papee’go, 
dowódcę OK. gen. Trojanowskiego, dyrektora 
kanc. cyw. P.  Prezydenta dr. Swieżawskiego, 
dyrektora protokółu dyplomatycznego hr. Ro-
mera i b. premjera J. Jędrzejewicza.

Na rampie pałacowej oczekiwał gości go-
spodarz woj. białostockiego p. wojewoda, gen. 
Pasławski w towarzystwie naczelnika wydz. 
społ. Pol. mjr. Baya, wojew. komendanta P. P. 
insp. Czyniowskiego i sekretarza Musiała.

O godz. 7.15 rano w pałacu na którym 
powiewa chorągiew P. Prezydenta Rzplitej, 
odbyło się śniadanie, poczem o  godz. 8-ej 
wyjechał orszak myśliwski na teren łowów 
w nadleśnictwach Zwierzyniec i Narewka. 
O godz. 9-ej na dany sygnał ruszyła nagon-
ka i rozpoczął się pierwszy miot. O godz. 
12-ej odbyło się śniadanie w pałacu, poczem 
wznowiono polowanie, które trwało aż do 
zmroku.

Wczoraj polowano przez cały dzień. Wie-
czorem nastąpił odjazd gości. Dzisiaj prze-
rwa; w poniedziałek rozpocznie się druga 
serja polowań, na którą mają przybyć m. in. 
premjer Goering, minister Beck i ambasador 
R. P. w Berlinie Lipski.

Służbę bezpieczeństwa nad pałacem P. Pre-
zydenta i całym terenem łowów objął p. komi-
sarz Borotyński z Białegostoku.

¿ 18 lutego 1936 r., wtorek 
Z polowania reprezentacyjnego 
w Białowieży 

Drugi dzień (sobotni) polowania repre-
zentacyjnego w Białowieży zakończył się tra-
dycyjnym rozkładem upolowanej zwierzyny 
przed pałacem. Na rozkładzie znalazł się 
plon dwudniowych łowów: 61 dzików i 2 lisy. 
P. Prezydent zastrzelił 6 dzików, z czego dwa 
dubletem, p. premjer Kościałkowski upo-
lował 7 dzików, ambasador Francji p. Noel  

– 3 dziki, prezydent gdański Greiser 5 dzi-
ków i lisa. Dookoła rozkładu zapalono ośm 
kagańców, 10-ciu trębaczy powitało P. Pre-
zydenta fanfarą, poczem inspektor łowiec-
twa białostockiej dyrekcji lasów p. Dubraw-
ski złożył raport. Na zakończenie trębacze 
z łowczym p.  Richterem na czele odegrali 
na waltorniach dawne, staropolskie hejnały 
i melodje łowieckie.

Upolowaną zwierzynę ofiarowano bezro-
botnym w Hajnówce.

O godz. 1-ej w nocy pierwsza partja my-
śliwych odjechała do Warszawy.

Po przerwie niedzielnej przybyła wczoraj 
do Białowieży druga partja myśliwych, m. in. 
ambasador ST. Zjednoczonych p.  Cudacy, 
ambasador W Brytanji p.  Kennard i nowy 
poseł Rumunji, p. Visojanu.

Premier pruski Goering ma podobno 
przybyć do Białowieży dopiero w  czwartek 
po odjeździe P. Prezydenta. P.  Goering po-
stanowił koniecznie upolować rysia, co w ze-
szłym roku mu się nie udało.

¿ 20 lutego 1936 r., czwartek 
20 dzików i 6 rysiów
Trofea myśliwskie w Białowieży

[druga strona gazety]
Wielkie łowy reprezentacyjne w Biało-

wieży przyniosły uczestnikom bardzo obfite 
trofea. Ogółem padło w tym dniu 20 dzików 
i 6 rysiów.

P. Prezydent upolował w poniedziałek 
jednego dzika odyńca wagi 92.50 kg i jedne-
go rysia. Poseł rumuński Visojanu jednego 
dzika i jednego rysia, kapelan p. Prezydenta 
ks. Dziekan Humpola położył trzy dziki, gen. 
Skotnicki 3 dziki, mjr Dużewski 2 dziki, gen. 
Sosnkowski jednego dzika, wicem. spraw 
wojsk. gen. Głuchowski 2 dziki, komendant 
gł. P. P. gen. Kordian Zamorski 1 rysia, dyr. 
lasów państw. w Białowieży p. Neuman jed-
nego dzika, szef prot. dypl. hr. Romer jedne-
go rysia, hr. Romer i kpt Hartman upolowali 
wspólnie największą samicę wagi 128 kg. 
Poza tem kpt. Hartman upolował jednego 
rysia, mjr. Gembalski jednego rysia i jedne-
go dzika, p. Peczke jednego dzika. W jednym 
miocie znalazły się wilki, które jednak nie 
weszły na linję myśliwych.
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Premjer Goering w Warszawie
Zapowiedziany przyjazd do Polski prem-

jera pruskiego gen. Goeringa  nastąpił wczo-
raj wieczorem. Pobyt premjera Goeringa 
wraz z małżonką nosić będzie charakter pry-
watny. Z Warszawy premjer Goering uda się 
na parodniowe polowanie do Puszczy Biało-
wieskiej, co jest celem jego przyjazdu do Pol-
ski. Polowanie to odbędzie się w ścisłym kole 
osób prywatnych i nie będzie miało charak-
teru oficjalnego, jak polowania, które odbyły 
się w dniach od 14 do 18 b. m. 

¿ 22 lutego 1936 r., sobota 
Reprezentacyjne polowanie w Białowieży

[druga strona gazety]

¿ 24 lutego 1936 r., poniedziałek 
Premjer Goering nie upolował rysia

Wczoraj o godz. 5-ej popołudniu wyje-
chał premjer pruski gen. Goering z Białowie-
ży, gdzie polował od czwartku. Jak wiadomo 
– najgorętszem jego pragnieniem było upo-
lowanie rysia, co mu się nie udało podczas 
pierwszego polowania w Puszczy Białowie-
skiej w ubiegłym roku. Lecz i teraz szczęście 
mu nie dopisało. Rysie były, ale zastrzelili je 
inni myśliwi, natomiast premjer Goering za-
bił dwa dziki. Może na trzecim polowaniu,  
w roku przyszłym powiedzie mu się lepiej.

¿ 26 lutego 1936 r., środa 
Minister Goering na polowaniu 
w Białowieży

¿ 10 października 1936 r., sobota 
Nowa rezydencja myśliwska 
P. Prezydenta Rzplitej na Pomorzu

Na zachodniej rubieży Rzeczypospolitej 
w pow. wyszyńskim we wsi Runowo-Kraiń-
skie wznosi się dawny zamek, gniazdo rodu 
Orzelskich. Zamek ten przechodził różne 
koleje losu. Ostatnim jego właścicielem był  
v. Bethman-Holweg.

W r. 1928 nabył Runowo Kraińskie od Be-
thmana-Holwega Państwowy bank Rolny, któ-
ry rozparcelował rozległe włości, sprzedając 
ośrodek prezesowi Izby Rolniczej w Poznaniu, 
resztę gruntów ornych drobnym rolnikom, 
kompleksy leśne, obszaru 2328 ha, przekazał 
Państwu.

U góry: Pan Prezydent oraz gen. Sosnkowski 
w saniach, Pan Prezydent z dubeltówką 
na ramieniu; u dołu: dostojni myśliwi oglądają 
w świetle łuczywa upolowane trofea

W Białowieży polował kilka dni 
premjer pruski Herman Goering 
w towarzystwie gen. Fabrycego.
U góry: min. Goering na stanowisku. 
W środku minister Goering i generał Fabrycy 
udają się sankami na stanowiska. W owalu: 
olbrzymi dzik zabity przez min. Goeringa
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Administracja Lasów Państwowych prze- 
kazała pałac runowski P. Prezydentowi Rzpli-
tej, jako pałac reprezentacyjny. Nowa re-
zydencja myśliwska P. Prezydenta znajduje 
się o 2 i pół km od miasta Więcbork, a o 52 
km szosą od Bydgoszczy. Na zdjęciu pałac w 
Runowie. W Runowie bawił w tych dniach  
P. Prezydent Rzplitej.

¿ 9 listopada 1936 r., poniedziałek 
Polowanie reprezentacyjne

[pierwsza strona gazety]

¿ 23 stycznia 1937 r., sobota 
Polowanie w Puszczy Białowieskiej

Podczas kilkudniowego polowania repre-
zentacyjnego w puszczy Białowieskiej ubito 
30 dzików, 2 wilki, 3 rysie i 1 lisa. Pan Pre-
zydent Rzplitej upolował 7 dzików i 1 rysia.  
W polowaniu brało udział 11 osób.

¿ 18 lutego 1937 r., czwartek 
P. Prezydent w Białowieży

[pierwsza strona gazety]
P. Prezydent Rzplitej powrócił we wtorek 

ze Spały do Warszawy i po krótkim pobycie 
na Zamku Królewskim wyjechał w otocze-
niu członków Domu Cywilnego i Wojskowe-
go do Białowieży, gdzie przybył specjalnym 
pociągiem w towarzystwie zaproszonych na 
polowanie gości polskich i zagranicznych.

Na granicy województwa białostockiego 
w Siemiatyczach powitał P. Prezydenta woje-
woda białostocki p. Kirtiklis.

Pierwszy turnus polowania reprezenta-
cyjnego rozpoczął się wczoraj i trwać będzie 
kilka dni.

¿ 18 lutego 1937 r., czwartek 
Premier Goering podarował 
P. Prezydentowi Rzplitej 
wspaniałego psa myśliwskiego

[pierwsza strona gazety]
Premier pruski gen. Herman Goering 

przywiózł w podarku dla Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej psa myśliwskiego, farbo-
tropa hanowerskiego – psa służącego do 
ścigania postrzelonej grubej zwierzyny – po 
tropach „farby” (krwi).

Pies brązowej maści, posiada rodowód, 
świadczący, iż pochodzi ze starej hodowli, 
założonej przez jednego z władców Hano-
weru. W chwili obecnej ta ongiś bardzo ce-
niona przez myśliwych rasa jest już prawie 
na wymarciu i premier Goering, jako wielki 
łowczy Rzeszy, podjął wielką akcję, by rasę 
tę odnowić.

Pies przywieziony przez gen. Goeringa, 
wabi się „Warthoo von Feuerstein”. Na mię-
dzynarodowym konkursie psów myśliwskich 
w Budapeszcie zdobył on drugą nagrodę. Pies 
odbył podróż z Berlina do Warszawy w osob-
nym przedziale w towarzystwie opiekuna 
łowczego Freverta. „Warthoo” zostanie wy-
próbowany już na polowaniu w Białowieży.

Ze względu na swój olbrzymi wzrost pies 
wzbudził na dworcu powszechną sensację.

¿ 19 lutego 1937 r., piątek
Duński książę na polowaniu w Polsce

[pierwsza strona gazety]
W drugim turnusie polowania repre-

zentacyjnego w Białowieży, dotychczas za-
proszeni zostali członkowie korpusu dyplo-
matycznego, akredytowanego w Warszawie, 
prezydent senatu gdańskiego Greiser oraz 
wiele wybitnych osobistości ze sfer rządo-
wych, politycznych i wojskowych, wziąć ma 
również udział książę duński, Aksel.

Książę ma przybyć do Polski w dniu 26 
b. m. i zabawić do dn. 2-go marca.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej na czele 
myśliwych na polowaniu reprezentacyjnym 
w Komorze Cieszyńskiej
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¿ 19 lutego 1937 r., piątek 
Polowanie w Białowieży 

[pierwsza strona gazety]

Jeden z myśliwych, który obserwował ostat-
nie polowania reprezentacyjne w puszczy biało-
wieskiej mówił nam:

– Wynik osiągnięty przez premiera Prus 
i Wielkiego Łowczego rzeszy gen. Goeringa  
w czasie polowania środowego, stanowi dla my-
śliwych prawdziwą rewelację. Zastrzelić w polo-
waniu na drapieżniki z jednego stanowiska dwa 
dziki i dwa wilki oraz poranić śmiertelnie trze-
ciego, to doprawdy wynik znakomity. Triumf 
gen. Goeringa jest tym większy, że w czasie po-
lowania panowała fatalna pogoda. Nasze knieje 
znają już wielu myśliwych wysokiej klasy.

Doskonałym myśliwym jest Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej, który na swych rozkładach 
miewał już wielkie ilości zwierzyny. Trofea 
P. Prezydenta na wystawie myśliwskiej, były 
podziwiane przez krajowych i zagranicznych 
nemrodów.

Z pośród gości białowieskich sławą my-
śliwych wielkiej klasy cieszą się generałowie: 
Sosnkowski i Fabrycy, nie brak wybitnych 
strzelców wśród wysokich dygnitarzy pań-

stwowych i członków korpusu dyplomatycz-
nego. Pamiętają też w puszczy piękne i celne 
strzały b. ministra L. Janta-Połczyńskiego.

Z gości zagranicznych mistrzem okazał się 
prezydent Senatu Wolnego Miasta Gdańska  
p. Greiser.

*
W dniu wczorajszym premier Goering zno-

wu zapolował na drapieżniki. Urządzono to po-
lowanie w nadleśnictwie Bronna Góra koło Be-
rezy Kartuskiej. I znowu z jednego stanowiska 
premier Goering ubił dwa rysie. W tym samym 
czasie P. Prezydent z zaproszonymi gośćmi po-
lował w puszczy. Powrót z polowania nastąpił 
dopiero wieczorem.

¿ 21 lutego 1937 r., niedziela 
Marszałek Śmigły-Rydz 
na polowaniu w Białowieży 

[pierwsza strona gazety]
BIAŁOWIEŻA, 20.2. 
Do Białowieży przybył na drugi turnus po-

lowania Marszałek Śmigły-Rydz w towarzystwie 

2 rysie, 3 wilki i 2 dziki padły z ręki premiera Goeringa w Białowieży
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ministra spraw wojskowych gen. Kasprzyckie-
go, wicemin. gen. Głuchowskiego oraz komen-
danta głównego policji Kordiana Zamorskiego. 
Jednocześnie z P. Marszałkiem przybyli zapro-
szeni goście na drugi turnus polowania.

O godzinie 6.30 rano łowczy Rychter ode-
grał pobudkę na rampie dworca pałacowego,  
a o godz. 7-ej rano odegrano pobudkę w sa-
mym pałacu. Po godz. 7-ej rano rano goście 
wysiedli z wagonu, zaś o godzinie 7.30 wy-
szedł P. marszałek Śmigły-Rydz ubrany w strój 
myśliwski. P. marszałka powitał kpt. Hartman 
z domu wojskowego P. Prezydenta R.P., go-
spodarz powiatu starosta bielsko-podlaski, 
Januszkiewicz, komendant powiatowy biel-
sko-podlaski, nadkomisarz Podfilipski i inni. 
Po przywitaniu się P. Marszałek samochodem  
P. Prezydenta odjechał do pałacu myśliwskie-
go, gdzie spożył śniadanie z P. Prezydentem.

O godz. 8.15 rano nastąpił wspólny wyjazd 
P. Prezydenta, Marszałka Śmigłego-Rydza i za-
proszonych gości na polowanie. Zakończenie 
pierwszego turnusu polowania nastąpi w so-
botę dnia 20 bm. wieczorem, poczem P. Prezy-
dent wyjedzie do Warszawy i wróci dopiero na 
piątek 26 bm. na drugi i trzeci turnus polowa-
nia do Białowieży.

¿ 21 lutego 1937 r., niedziela 
Dublet do rysi
Niebywały sukces myśliwski gen. Goeringa

[druga strona gazety]
W czasie czwartkowego polowania na te-

renie nadleśnictwa Bronna Góra na Polesiu 
premier Prus, Wielki Łowczy Rzeszy gen. Go-
ering – jak to już donieśliśmy wczoraj – duble-
tem położył dwa rysie. W języku myśliwskim 
oznacza to oddanie z dwulufowego sztucera 
dwu strzałów jednego po drugim w tempie 
błyskawicznym.

Najwytrawniejsi myśliwi oceniają ten wy-
czyn łowiecki jako wręcz niezwykły, bodaj że 
nie znany w dziejach myślistwa.

Gen. Goering jest zapalonym myśliwym  
i nasze knieje upodobał sobie specjalnie. Gdy 
poprzedniego dnia jeden z oficerów świty 
gen. Goeringa zastrzelił w Puszczy Białowie-
skiej rysia, Wielki Łowczy Rzeszy nie taił, że 
takie trofeum jest jego gorącym marzeniem 
od dawna. Na drugi dzień na polowaniu po-

leskim, odbytym w towarzystwie gen. Fa-
brycego, gen. Goering spełnił swe marzenie 
i  odniósł niebywały sukces, co w połączeniu  
z trzema wilkami i dwoma dzikami (w jednym 
miocie), ubitymi dnia poprzedniego, stanowi 
największy triumf myśliwski.

¿ 23 lutego 1937 r., wtorek 
Z polowania w Białowieży powrót P. Prezy-
denta Rzplitej i Wodza Naczelnego

[pierwsza strona gazety]
Pierwszy turnus polowania reprezentacyj-

nego w Białowieży zakończony został w so- 
botę. O godz. 22 nastąpił rozdział zwierzyny: 
trofea myśliwych składały się z 17 dzików,  
2 rysi i 1 lisa.

Po raz pierwszy w dniu tym sztreka odbyła 
się w inny niż dotychczas sposób. Ubita zwie-
rzyna nie leżała na pomoście, lecz wisiała. Na 
miejsce dawnego pomostu wbito w odległości 
8 metrów od siebie dwa duże dębowe kloce po 
4 m wysokości. Na wysokości 2 i pół i półtora 
metra umieszczono dwa kloce poprzeczne, na 
których rozwieszono zwierzynę. Za klocami 
umieszczono 6 wysokich słupów z zapalonymi 
kagańcami. Jest to nawrót do starych tradycyj 
łowiectwa na podstawie wzoru otrzymanego 
od Karola ks. Radziwiłła z Nieświeża. Poza 
tym sztreka odbyła się z zachowaniem zwy-
kłego ceremoniału.

Marszałek Śmigły-Rydz wyjechał do War-
szawy w nocy z soboty na niedzielę o  godz. 
1-ej, żegnany na dworcu przez wojewodę Kir-
tiklisa, gen. Schally i  przedstawicieli władz 
administracyjnych. P. Prezydent R. P. opuścił 
Białowieżę wraz ze swym domem wojsko-
wym i cywilnym, wczoraj, w niedzielę 21 b.m. 
o godz. 13.05 po południu, żegnany przez 
przedstawicieli władz.

Polowanie wznowione zostanie w piątek 
26 b.m. z udziałem korpusu dyplomatycznego 
i wybitnych osobistości świata politycznego.

¿ 25 lutego 1937 r., czwartek 
Wyjątkowy sukces gen. Goeringa 
na łowach w Białowieży

Podobnie jak w r.  ub., tegoroczne repre-
zentacyjne polowanie w Białowieży odbyło 
się w 3-ch turnusach (obecnie odbywa się 3-ci 
turnus).
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W pierwszym turnusie wziął udział na za-
proszenie Pana Prezydenta Rzplitej premier 
Prus gen. Goering. Krótkie wzmianki telegra-
ficzne doniosły już o jego sukcesach łowiec-
kich. W istocie dopisywało gen. Goeringowi 
w tym roku wyjątkowe szczęście. Już w pierw-
szym miocie na jednym stanowisku w ciągu 
10 minut (!) od strzałów pruskiego premiera 
(gen. Goering jest strzelcem bardzo wysokiej 
klasy) padają 3 wilki i 2 dziki.

Dublet do wilków
Przy czym zdarza się tu wypadek nie czę-

sto notowany w kronikach myśliwskich. Gość 
niemiecki daje dubleta do wilków, a w kilka-
naście sekund później trzecim celnym strza-
łem z drugiej fuzji, kładzie 3-go wilka. Trzeba 
być niewątpliwie znakomitym i opanowanym 
nerwowo strzelcem, aby wpisać na swoje kon-
to taki sukces łowiecki – ale trzeba też mieć 
i szczęście. Trzy wilki wychodzące na jedno 
stanowisko niemal jednocześnie, to zdarzenie 
wyjątkowe.

W pędzeniu tym tak świetny myśliwy, ja-
kim jest Pan Prezydent Rzplitej miał na roz-
kładzie tylko 1 rysia. Rysia ubił nadto gen. 
Scherping ze świty premiera Goeringa, oraz 
gen. Schally szef gabinetu wojsk. Pana Prezy-
denta Rzplitej. Ogółny rozkład 1-szego tur-
nusu brzmiał następująco: 29 dzików, 7 rysi, 
5 wilków i 3 lisy. Niewielka stosunkowo ilość 
ubitych dzików, których zresztą w Białowieży 
jest dużo, tłumaczy się złymi warunkami at-
mosferycznymi. Niemal zupełny brak śniegu 
utrudniał niepomiernie tropienie. Warto też 
nadmienić, że w ostatnich latach w kniei bia-
łowieskiej znakomicie wzrosła ilość rysiów. 
Zakaz polowania w latach ub. na tego rzadkie-
go w Europie drapieżnika wydał teraz plony.

70 rysiów w Białowieży
Ilość rysiów w puszczy obliczana jest 

w chwili obecnej na około 70 sztuk. Odstrzał 
7 sztuk w pierwszym turnusie i prawdopodob-
nie jeszcze parę sztuk w następnych dwóch 
turnusach nie jest w tym wypadku szkodliwy.

Z Białowieży gen. Goering wraz ze swą 
świtą oraz w towarzystwie gen. Fabrycego  
i Maurycego hr. Potockiego udał się na łowy 
do pow. kosowskiego. Szczęście mu nadal do-
pisywało, w większym może nawet stopniu niż 
w Białowieży. W jednym z pędzeń premier 

pruski jest bohaterem wydarzenia bodajże od 
lat kilkudziesięciu nie notowanego w kroni-
kach myśliwskich.

Drugi dublet
Dublet do rysiów! Dwa jednocześnie 

szczęśliwym trafem wychodzące na stanowi-
sko myśliwego drapieżniki padają jeden po 
drugim ubite dwoma celnymi strzałami. Nie-
powodzenia gen. Goeringa w roku zeszłym na 
podobnym polowaniu w Białowieży zostało 
sowicie powetowane. Dodać należy, że znako-
mity gość niemiecki strzelał do drapieżników 
przeważnie z dubeltówki posługując się gru-
bym śrutem. Kulami strzelał rzadko.

Naoczni świadkowie łowów białowieskich 
stwierdzają, że szczęście myśliwskie dopisuje 
na ogół Panu Prezydentowi i Jego otoczeniu, 
tym razem przeszło całkowicie na osobę zna-
komitego gościa niemieckiego.

Premier pruski opuścił już granice Rzpli-
tej i powrócił do Niemiec. Zabrał ze sobą  
5 skór drapieżników (2 rysie i 3 wilki) oraz 
dwa ogromne dziki. A i o tych dwóch rzadkich 
dubletach też żaden myśliwy prędko nie zapo-
mni. Po 2-ch dniach łowów – sukces pierw-
szorzędny.

¿ 26 lutego 1937 r., piątek 
Polowanie reprezentacyjne w Białowieży

[pierwsza strona gazety]
W sobotę i niedzielę odbędzie się w Biało-

wieży polowanie reprezentacyjne z udziałem 
P. Prezydenta Rzplitej. W polowaniu uczest-
niczyć będzie prezydent senatu gdańskiego p. 
Greiser. Z korpusu dyplomatycznego, akre-
dytowanego w Warszawie, przyjeżdżają na 
polowanie ambasador ST. Zjedn. P. Cudacy, 
ambasador Francji p. Noel i poseł rumuński  
p. Zamfirescu.

¿ 4 marca 1937 r., czwartek 
Ostatnie dni polowania w Białowieży

[druga strona gazety]
BIAŁOWIEŻA, 3. 3. 
Wczoraj zakończone zostały polowania 

reprezentacyjne w Puszczy Białowieskiej. 
Wieczorem dokonano rozdziału zwierzyny, 
po czym P. Prezydent wraz z otoczeniem wy-
jechał z Białowieży specjalnym pociągiem  do 
Warszawy.
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Ostatnie dni polowania dały kilka pięk-
nych trofeów. W poniedziałek syn Pana Pre-
zydenta min. Michał Mościcki połozył 2 rysie 
i 3 dziki, w tym 1 odyńca. Poseł szwedzki Bo-
hema zabił dzika, charge d’daffaires duński de 
Treschow – 1 dzika, syn regenta Węgier Stefan 
Horthy – 3 dziki, min. Kościałkowski 2 dziki, 
gen. Grzmot-Skotnicki – 1 dzika, gen. Troja-
nowski 1 dzika, adiutant Pana Prezydenta, kpt. 
Hartman 3 dziki, kpt. Kryński – 1 dzika, in-
spektor łowiectwa białowieskiej dyrekcji lasów 
państwowych p. Dubrawski – 1 dzika.

Ogółem położono 17 dzików i 2 rysie. 
Poza tym Pan Prezydent upolował jednego 
pięknego wilka.

¿ 5 marca 1937 r., piątek 
P. Prezydent Rzplitej upolował rysia

[pierwsza strona gazety]

¿ 8 maja 1937 r., sobota 
Reprezentacyjne polowanie 
na głuszce w Rafajłowej

W Karpatach Wschodnich rozpoczęły się 
od kilku tygodni polowania na głuszce.

Na terenie nadleśnictwa państwowego  
w Rafajłowej, powiatu nadwórniańskiego od-

bywają się polowania o charakterze reprezen-
tacyjnym. Biorą w nich udział przedstawicie-
le wyższych władz cywilnych i wojskowych, 
przybywający ze stolicy, a także przedstawicie-
le świata dyplomatycznego.

Ostatnio bawili na polowaniu generałowie 
Fabrycy i Łukoski, a obecnie zjechał niemiecki 
attache wojskowy płk. von Studnitz.

¿ 8 listopada 1937 r., poniedziałek 
Reprezentacyjne polowanie 
w lasach cieszyńskich

[pierwsza strona gazety]

¿ 20 listopada 1937 r., sobota 
P. Prezydent Rzplitej na polowaniu
w okolicach Wyrzyska

[pierwsza strona gazety]
BYDGOSZCZ, 19.11
Do Runowa Kraińskiego, w pow. wyrzy-

skim przybył na polowanie P. Prezydent Rzplitej 
Ignacy Mościcki w towarzystwie ministra spraw 
wojskowych Kasprzyckiego, wiceministra Głu-
chowskiego oraz generałów Boronowskiego, 
Grzmot-Skotnickiego, Szylinga, Trojanowskie-
go, Knoll-Kownackiego i Rogulskiego.

Na pięknie udekorowanym dworcu w Ru-
nowie oczekiwały przyjazdu Pana Prezydenta 
tłumy ludności, które przywitały Głowę Pań-
stwa długo nie milknącymi okrzykami „Niech 
Żyje!”. Wychodzącego z pociągu Pana Prezy-

Podczas reprezentacyjnego polowania 
w Białowieży P. Prezydent Rzplitej upolował 
olbrzymich rozmiarów rysia

W lasach Komory Cieszyńskiej odbyło się 
reprezentacyjne polowanie na zające  
i bażanty. Na zdjęciu od lewej ku prawej: 
minister Węgier A. de Hory, minister 
rumuński A. Zamfirescu, ambasador St. 
Zjednoczonych A. J. Drexell Biddle, minister 
Kościałkowski, P. Prezydent Rzplitej i Wysoki 
Komisarz Ligi Narodów w Gdańsku 
prof. C. Burchard de Reynolds
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denta przywitał starosta wyrzyski p. Muzycz-
ka i dyrektor lasów państwowych p. Lorkie-
wicz z Poznania. Pan Prezydent zamieszkał  
w Runowie – Młynie pod Więcborkiem.

Kierownikiem wielkiego polowania jest 
nadleśniczy p. Smoliński. W pierwszym 
dniu polowania P. Prezydent Rzplitej udał 
się już o g. 7.30 rano na stanowisko w lasach 
leśnictwa Witrogoszcz i Stebionha, gdzie 
ubito 3 jelenie, 10 danieli i 1 lisa. W czwar-
tek polował Pan Prezydent w lasach nadle-
śnictwa Lutówko, a w piątek w lasach nadle-
śnictwa Runowo.Pobyt Pana Prezydenta na 
Pomorzu potrwa do niedzieli 21 bm.

¿ 26 stycznia 1938 r., środa 
20 dzików padło na polowaniu 
reprezentacyjnym w Białowieży

[druga strona gazety]
BIAŁOWIEŻA, 25.1 
W Białowieży rozpoczął się pierwszy tur-

nus polowania reprezentacyjnego.
W polowaniu bierze udział P. Prezydent 

Rzplitej oraz zaproszeni goście, min. spraw 
wojskowych gen. Kasprzycki, gen. Piskor, in-
spektor armii gen. broni Kazimierz Sosnkow-
ski, wicemin. spraw wojsk. gen. Głuchowski  
i min. rolnictwa, Juliusz Poniatowski.

Teren łowów znajduje się w nadleśnic-
twie Zwierzyniec i Gródek. Polowaniem 
kieruje inspektor do spraw łowiectwa w bia-
łowieskiej Dyr. Lasów Państwowych p. Do-
ubrawski. Polowanie wczorajsze odbywało 
się przy bardzo niesprzyjającej pogodzie. 
Termometr wskazywał 3 st. ciepła, a roz-
mokły śnieg utrudniał polowanie. Mimo to 
trofea myśliwskie są duże. Ogółem położo-
no około 20 dzików, wśród których znajdują 
się większe okazy. Dziś polowanie rozpoczę-
ło się o godzinie 8-ej rano i trwać będzie aż 
do zmroku.

Na trzeci turnus, który rozpocznie się 
około 10 lutego rb. spodziewany jest przy-
jazd premiera pruskiego gen. H. Goeringa.

¿ 26 stycznia 1938 r., środa 
Polowanie reprezentacyjne w Białowieży

Tegoroczne reprezentacyjne polowanie 
w Białowieży rozpoczęło się w ub. niedzielę 
przy niesprzyjającej pogodzie.

Już w sobotę o godz. 16 m. 45 przybył 
do Białowieży pan Prezydent Rzeczypo-
spolitej z Małżonką i członkami domu woj-
skowego. Jednocześnie przyjechał p. Mini-
ster Wyznań Rel. i O.P. prof. Świętosławski. 
Pana Prezydenta powitał p. wojewoda bia-
łostocki Ostaszewski w towarzystwie na-
czelnika Wydziału Społ.-Politycznego U.W. 
p. Dworaka i  komendanta woj. P.P. podinsp. 
Sztaby.

W niedzielę w godzinach rannych Pan 
Prezydent odbył spacer po puszczy. Tegoż 
dnia wieczorem przybyli z Warszawy goście 
p. Prezydenta: pp. gen. Fabrycy, gen. Bort-
nowski, gen. Szyling, gen. Januszkiewicz  
i gen. Trojanowski. W  poniedziałek z rana 
przyjechali: Minister Spraw Wojskowych 
gen. Kasprzycki, inspektor armii gen. broni 
Sosnkowski, szef o. Z. N. gen. Skwarczyński, 
gen. Piskor i Wiceminister Spraw Wojsko-
wych gen. Głuchowski.

Polowanie rozpoczęło się w poniedzia-
łek o godz. 8 rano i trwało do wieczora dnia 
wczorajszego. Prowadził je inspektor łowiec-
twa inż. Doubrawski. Ogółem upolowano:  
3 rysie, 40 dzików i 1 lisa, z czego Pan Prezy-
dent zabił 2 rysie i 5 dzików.

Wczoraj wieczorem Pan Prezydent wraz 
z gośćmi odjechał do Warszawy.

Dziennikarzy w Białowieży reprezento-
wał przedstawiciel I.K.C., red. J. Szapiro  
z Białegostoku.

Po przerwie rozpoczną się dalsze turnu-
sy polowania reprezentacyjnego z udziałem 
gości z zagranicy.

¿ 8 lutego 1938 r., wtorek 
Regent Węgier w Białowieży 
na reprezentacyjnym polowaniu

[pierwsza strona gazety]
Regent Horthy przybył z Krakowa do 

Białowieży specjalnym pociągiem poprze-
dzonym o 15 minut przez pociąg, wiozący  
P. Prezydenta Rzeczypospolitej.

O godz. 20.15 przybył onegdaj do Biało-
wieży pociąg wiozący P. Prezydenta Rzpli-
tej i min. Becka. P. Prezydenta powitał na 
dworcu wojewoda białostocki Ostaszewski, 
gen. Jarnuszkiewicz i przedstawiciele władz 
miejscowych. Pan Prezydent w oczekiwa-
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niu na przyjazd pociągu wiozącego Regenta 
Węgier, spędził dłuższy czas na rozmowie  
z min. Beckiem.

O godz. 20.50 przybył samochodem  
P. Marszałek Śmigły-Rydz, a w 10 minut 
później zajechał na dworzec pociąg regenta 
Horthy’ego. Wysiadającego z wagonu Re-
genta witali P. Prezydent i Marszałek Śmi-
gły-Rydz. Po krótkiej rozmowie Dostojni 
Goście odjechali samochodem do pałacyku.  
Z Regentem Horthym i min. Kanyą przyje-
chał również gen. Sosnkowski. W pałacyku 
myśliwskim po spożyciu kolacji dostojni 
Goście udali się na spoczynek.

Rano rozpoczęło się reprezentacyjne 
polowanie w Puszczy Białowieskiej na dzi-
ki, lisy i rysie. Dostojnych Gości zbudziły 
wczoraj o godz. 7-ej rano dźwięki sygna-
łu myśliwskiego. Punktualnie o godz. 8 
rano wyszedł z pałacu Pan Prezydent R.P. 
a nastepnie Marszałek Śmigły-Rydz, Re-
gent Horthy wraz ze swoim synem, duński 
następca tronu ks. Axel, poseł węgierski  
w Warszawie De Hory, gen Sosnkowski, 
gen. Schally i inni.

Po chwili ruszono samochodami w stro-
nę puszczy białowieskiej. Na polowaniu wy-
znaczono 13 stanowisk. Według ustalonego 
programu pierwsze polowanie trwało do 
godz. 11-ej. Około południa nastąpił posi-
łek, po którym myśliwi udali się na dalsze 
polowanie. Nad przebiegiem polowania czu-
wał naczelny łowczy dyr. Knothe.

¿ 9 lutego 1938 r., środa 
6 dzików w Białowieży upolował 
onegdaj Regent Węgier
Książę Axel duński ustrzelił dzika

[pierwsza strona gazety]
W pierwszym dniu polowania reprezen-

tacyjnego w Białowieży padło 31 dzików.
J. W. Regent zabił 6 dzików, a książe Axel, 

ustrzelił wspaniałego odyńca.
Wieczorem w poniedziałek dyrektor la-

sów państw. inż. Nejman wręczył J. W. Re-
gentowi album zawierający 50 fotografii  
z widokami Puszczy Białowieskiej w okre-
sie wszystkich pór roku. Wierzch pudła,  
w którym znajduje się album, ozdobiony jest 
płaskorzeźbą, przedstawiająca fragment po-

lowania króla Batorego w Puszczy Białowie-
skiej. Na bokach pudła płaskorzeźby przed-
stawiające żubry.

Wieczorem o godz. 9-ej Pan Prezydent 
R. P. wręczył J. W. Regentowi odznakę my-
śliwską Św. Huberta tzw „Spalską”, a gen. 
Sosnkowski, jako prezes Polskiego Związku 
łowieckiego honorową odznakę Związku.

J. W. Regent Horthy odznaczył koman-
dorią węgierskiego Krzyża Zasługi dyrektora 
Lasów Państwowych inż. Nejmana, dyrekto-
ra Knottego i inspektora Dubrawskiego za 
zasługi położone przy organizacji polowania 
w Puszczy Białowieskiej.

Drugi dzień polowania
Przy pięknej, słonecznej pogodzie roz-

począł się wczoraj drugi dzień polowania,  
w którym wzięli udział Jego Wysokość Re-
gent Horthy, pan Prezydent R. P., syn Re-
genta, gen. Sosonkowski, gen. Schally, poseł 
węgierski w Warszawie de Hory oraz człon-
kowie świty Regenta Węgier.

Podobnie jak onegdaj gości zbudziły 
rano o godz. 7-ej dźwięki pobudki myśliw-
skiej. O godz. 8-ej rano uczestnicy polowa-
nia odjechali samochodami w stronę Pusz-
czy Białowieskiej. Gospodarzem terenów 
myśliwskich jest dyr. Nejman. O godz. 11 
rano udano się na krótki posiłek, po czym 
myśliwi ruszyli na dalsze polowanie.

Dziennikarze węgierscy
W poniedziałek rano otoczenie Regenta 

Horthego i dziennikarze węgierscy zwiedzi-
li rezerwat żubrów, położony w odległości 
paru kilometrów od Białowieży. Szczegóło-
wych objaśnień udzielał leśniczy Jasiński.

Dąb króla Jagiełły
Następnie goście węgierscy zwiedzili 

park narodowy, który obejmuje przestrzeń 
4.640 ha. Jest to rezerwat nietknięty ręką 
człowieka, służący jako teren naukowy i dla 
doświadczeń w dziedzinie przyrodoznaw-
stwa. W parku żyje na pół wolnej stopie  
5 niedźwiedzi.

Gościom pokazano świerki dochodzące 
do 50 m wysokości, dęby o masie ponad 30 
m. sześć., niespotykanej wysokości lipy oraz 
wielkie graby i odwieczny dąb, pod którym 
według podania, król Jagiełło sprawował 
sądy.
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¿ 10 lutego 1938 r., czwartek 
Najlepsze wrażenia z polowania 
w Białowieży

BIAŁOWIEŻA, 9.2
Przed odjazdem Regent Horthy udeko-

rował złotymi węgierskimi krzyżami szereg 
pracowników kolejowych, a m.  in. zawia-
dowcę stacji Białowieża, zawiadowcę odcin-
ka drogowego, kontrolera służby drogowej  
i kilku innych za sprawną i piękną dekora-
cję stacji i trasy. Dostojny Gość nie ukrywał 
swego szczerego zadowolenia z wyników 
polowania, rozwodząc się nad bogactwem  
i znakomitym stanem zwierzostanu w Pusz-
czy Białowieskiej.

¿ 10 lutego 1938 r., czwartek 
49 dzików 2 rysie i wilk… oto trofea 
polowania w Białowieży na cześć 
Regenta Węgier

„Rozkładem zwierzyny” – tradycyjnym 
myśliwskim przeglądem upolowanej zwie-
rzyny zakończono wczoraj w Białowieży 
dwudniowe polowanie reprezentacyjne, wy-
dane przez p. Prezydenta Rzplitej na cześć 
Regenta Węgier admirała Horthy’ego.

49 dzików,
2 rysie,
i 1 wilk.
Oto plon łowów – rezultat 234 strzałów 

– jak to zameldował P. Prezydentowi kierow-
nik polowania insp. Dubrawski.

Regent Horthy odniósł wczoraj duże 
sukcesy myśliwskie. Od Jego strzałów padły 
dwa dziki i jeden ryś. Syn Regenta Węgier 
p. Ettel Horthy zastrzelił wspaniałego rysia.

Sygnał trąbki myśliwskiej o godz. 17 
obwieścił myśliwym koniec polowania, po 
czym Dostojni Goście udali się samochoda-
mi do pałacu P. Prezydenta Rzplitej. Przed 
pałacykiem na specjalnych wieszakach, 
przybranych bogato zielenią, gajowi i służba 
leśna wywiesili trofea myśliwskie dwudnio-
wego polowania reprezentacyjnego w Pusz-
czy Białowieskiej. Nad szeregiem wiszących 
dzików zawieszono wspaniały okaz wilka, 
trofeum Marszałka Śmigłego-Rydza, po obu 
stronach wilka dwa rysie.

O godz. 21 Dostojni Goście, po spożyciu 
obiadu, wychodzą na plac przed pałacykiem. 

J. W. Regent Węgier zbliża się w towarzy-
stwie P. Prezydenta do „Rozkładu zwierzy-
ny”. Za nim postępują inni uczestnicy polo-
wania. Myśliwych wita hymn św. Huberta, 
odegrany przez straż łowiecką na trąbkach. 
W wysokich żelaznych koszach płoną łuczy-
wa oświetlając zwierzynę. Malowniczy ten 
widok wywołał szczery zachwyt gości nad 
tradycjami myśliwskimi Polski. J. W. Regent 
Horthy oglądał z dużym zainteresowaniem 
upolowane przezeń dziki, z których jeden 
waży 145 kilo. W czasie oglądania „Roz-
kładu zwierzyny” straż łowiecka grała bez 
przerwy na trąbkach myśliwskie sygnały: 
„na śmierć odyńca”, „na śmierć rysia” i „na 
śmierć wilka”. Po wspólnej fotografii Dostoj-
ni Myśliwi powrócili do pałacu.

¿ 11 lutego 1938 r., piątek 
3 rysie zabito podczas polowania 
w Białowieży

[druga strona gazety]
Jak okazuje się podczas reprezentacyj-

nego polowania w Białowieży zastrzelono 
nie dwa, lecz trzy rysie. Jednego zabił regent 
Horthy, drugiego jego syn, trzeciego poseł 
polski w Budapeszcie Orłowski. Wczoraj 
rano, na kilka min. przed odjazdem pociągu 
wiozącego regenta Horthy’ego ze świtą i go-
śćmi, służba leśna przyniosła na peron wspa-
niałego rysia, ustrzelonego przez Regenta,  
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a którego ze względu na zapadający zmrok 
nie było można odnaleźć. Regent Horthy był 
mile zaskoczony tym faktem i z dużym za-
dowoleniem oglądał swoje trofeum.

¿ 23 lutego 1938 r., środa 
Premier Goering dziś przybywa 
do Polski na polowanie w Białowieży

[pierwsza strona gazety]
Dziś przed południem przyjeżdża do 

Warszawy marszałek Herman Goering, pre-
mier pruski. Z Warszawy premier Goering 
udaje się dalej do Białowieży na polowanie. 
Pobyt marsz. Goeringa w Polsce potrwać ma 
kilka dni.

¿ 25 lutego 1938 r., piątek 
Premier Goering w Białowieży
W towarzystwie P. Prezydenta Rzplitej 
poluje na wilki, dziki i rysie

[pierwsza strona gazety]
BIAŁOWIEŻA, 24.2
Dziś przy pięknej pogodzie i mrozie  

9 stopniowym rozpoczął się pierwszy 
dzień polowania reprzentacyjnego w pusz-
czy Białowieskiej z udziałem P. Prezydenta 
Rzplitej oraz feldmarszałka Goeringa, który 
dziś rano przybył do Białowieży. O godz. 7 
rano dźwięki pobudki myśliwskiej zbudzi-
ły dostojnych gości. Po śniadaniu, o godz. 
8-ej rano myśliwi odjechali samochodami 
na polowanie.

W polowaniu reprezentacyjnym biorą 
również udział: niemiecki podsekretarz sta-
nu Korner i Alperm, ambasador niemiecki  
w Warszawie von Moltke, gen. Schally, gen. 
Fabrycy, min. Łepkowski, szef protokółu dy-
plomatycznego Romer. Gospodarzem te-
renów myśliwskich, na których odbywa się 
polowanie, jest dyrektor Nejman. Prowadzi 
polowanie inspektor Dubrawski.

Dzisiejsze polowanie, które zakończy się 
około godz. 17-ej, odbywać się będzie na wil-
ki, dziki i rysie.

*
Premier i feldmarszałek Goering, udając 

się na zaproszenie Pana Prezydenta Rzplitej na 
polowanie reprezentacyjne do Białowieży, za-
trzymał się – jak donosiliśmy – przez cały dzień 
wczorajszy w Warszawie.

Przed południem feldmarszałek Goering 
wpisał się do księgi audiencjonalnej na Zam-
ku, po czym złożył wizytę premierowi gen. 
Sławojowi Składkowskiemu oraz ministrowi 
spr. zagr. J. Beckowi, a następnie podejmowa-
ny był śniadaniem przez ambasadora Molt-
kego w ambasadzie niemieckiej. Po południu 
feldmarszałek Goering złożył wizytę P. Mar-
szałkowi Śmigłemu-Rydzowi. Wieczorem 
min. Beck wydał obiad na cześć feldmarszałka 
Goeringa, który późnym wieczorem opuścił 
Warszawę, udając się do Białowieży.

P. Prezydent Rzplitej z małżonką bawi już 
od środy w Białowieży. Pobyt feldmarszałka 
Goeringa w Warszawie nie nosił charakteru 
oficjalnego.

¿ 26 lutego 1938 r., sobota 
6 dzików i 1 lis 
Pierwsze trofea myśliwskie premiera 
Goeringa w Białowieży

[pierwsza strona gazety]
BIAŁOWIEŻA, 25.2.
Pierwszy dzień polowania reprezentacyj-

nego, w którym bierze udział P. Prezydent 
R. P. i premier Goering, przyniósł doskonałe 
wyniki. Feldmarszałek Goering odniósł duży 
sukces myśliwski, gdyż od jego strzałów padło 
6 dzików, w tym jeden wspaniały okaz odyńca 
oraz jeden lis. Ogółem padło dziś 26 dzików,  
4 rysie, 2 lisy i jeden wilk.

¿ 28 lutego 1938 r., poniedziałek 
Premier Goering opuścił Polskę

BIAŁOWIEŻA, 27.2
Premier i feldmarszałek Goering wyjechał 

w piątek wieczorem z Białowieży, udając się do 
Berlina.

¿ 31 sierpnia 1938 r., środa 
Samochód myśliwski dla P. Prezydenta 
od marsz. Goeringa

[druga strona gazety]
Dn. 27 bm. został doręczony P.  Prezyden-

towi Rzplitej samochód myśliwski jako dar od 
feldmarszałka Goeringa. Samochód został do-
starczony przez delegację, złożoną z pierwszego 
sekretarza ambasady niemieckiej p. von Scheliha 
i kpt. Menthe, adiutanta feldmarszałka Goeringa 
w obecności radcy MSZ, p. Koziebrodzkiego.
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¿ 20 listopada 1938 r., niedziela 
Na polowanie!

[pierwsza strona gazety]

¿ 7 stycznia 1939 r., sobota 
Polowanie w Puszczy Białowieskiej 
podczas wizyty hr. Ciano

[druga strona gazety]
RZYM, 6.1
Zdaniem prasy włoskiej wizyta min. Ciano 

w Polsce będzie wyrazem głębokiej i trwałej 
przyjaźni łączącej Włochy z Polską.

„Giornale d’Italia” donosi, że program wi-
zyty nie został jeszcze ustalony szczegółowo. 
Dziennik jednak twierdzi, że w Puszczy Bia-
łowieskiej odbędzie się polowanie reprezenta-
cyjne, w czasie którego włoski minister spraw 
zagranicznych będzie gościem Prezydenta 
Mościckiego.

¿ 14 stycznia 1939 r., sobota 
P. Prezydent Rzplitej wyjechał 
do Białowieży

[pierwsza strona gazety]
Wczoraj popołudniu Pan Prezydent Rzpli-

tej w otoczeniu członków swojego domu cy-

wilnego i wojskowego udał się na kilkudniowy 
pobyt do Białowieży.

¿ 28 stycznia 1939 r., sobota 
P. Prezydent Rzplitej na polowaniu 
pod Krotoszynem

[druga strona gazety]
P. Prezydent Rzplitej prof. Ignacy Mościcki 

w towarzystwie swojego najbliższego otoczenia 
wyjechał na dwudniowe polowanie na jelenie 
do nadleśnictwa Jasne Pole pod Krotoszynem.

¿ 30 stycznia 1939 r., poniedziałek 
P. Prezydent Rzplitej na polowaniu 
400 bażantów i zajęcy jednego dnia

400 bażantów i zajęcy – oto plon pierwsze-
go dnia polowania w państwowych lasach kro-
toszyńskich, w którym bierze udział P. Prezy-
dent Rzplitej, Marszałek Śmigły-Rydz i szereg 
innych osobistości.

W piątek po południu P. Prezydent konfe-
rował w wagonie salonowym, który stanowi 
kwaterę P. Prezydenta i Marszałka Śmigłego-
-Rydza, z wojew. Maruszewskim. P. Prezydent 
noc spędził wraz z otoczeniem, również w wa-
gonie salonowym.

W sobotę polowanie odbywało się w re-
wirze Rozrażelec również na bażanty, dziś zaś 
odbędzie się wielkie polowanie na całym tere-
nie nadleśnictwa Jasne Pole na dziki i jelenie.

¿ 20 lutego 1939 r., poniedziałek 
Szef policji niemieckiej w Białowieży

[druga strona gazety]
Po jednodniowym pobycie w Warszawie, 

szef służby bezpieczeństwa w Niemczech,  
H. Himmler, wyjechał w nocy na niedzielę  
w towarzystwie gen. Kordiana Zamorskiego, 
na polowanie do Białowieży.

¿ 28 lutego 1939 r., wtorek 
Po wizycie na Zamku i złożeniu 
hołdu poległym żołnierzom włoskim 
min. Ciano wyjechał na polowanie 
do Białowieży

[pierwsza strona gazety]
Wizyta min. Ciano w Polsce dobiega koń-

ca. Wczoraj  po południu Dostojny Gość wraz 
z małżonką opuścił Warszawę, udając się na 
polowanie do Białowieży.

W lasach Komory Cieszyńskiej odbyło się 
wielkie polowanie. Na zdjęciu dostojni goście 
w drodze na stanowiska. 
Na czele P. Prezydent Rzplitej w towarzystwie 
min. Kościałkowskiego
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W niedzielę min. Ciano przyjęty był na 
Zamku Królewskim na audiencji u  P.  Prezy-
denta Rzplitej. Gościowi włoskiemu towarzy-
szył min. Beck. Po audiencji odbyło się śnia-
danie, wydane przez P. Prezydenta Rzplitej  
i p. Marię Mościcką dla ministra spraw zagr. 
Italii i jego małżonki. W śniadaniu wziął 
udział Marszałek Śmigły-Rydz.

Wieczorem ambasador Włoch baron 
A. di Valentino wydał na cześć hr. Ciano obiad, 
w którym wziął udział min. J. Beck. Po obiedzie 
odbył się raut w salonach ambasady włoskiej.

Wczorajszy ostatni dzień swego pobytu  
w Warszawie min. Ciano rozpoczął o godz.  
11-ej, składając hołd poległym w Polsce żołnie-
rzom włoskim na cmentarzu wojskowym pod 
Młocinami. O godz. 13-ej w 1 pułku lotniczym 
odbyło się śniadanie, na którym lotnicy polscy 
podejmowali swego znakomitego gościa – lot-
nika, b. komendanta eskadry „La Disperata”.

W godzinach popołudniowych min. Cia-
no z małżonką w towarzystwie min. Becka  
i otoczenia odjechał pociągiem specjalnym do 
Białowieży, gdzie dziś odbędzie się polowanie 
reprezentacyjne na grubego zwierza. Goście 
spędzą noc w pociągu.

Dziś w godzinach wieczornych goście wło-
scy bezpośrednio z Białowieży, odjadą do Kra-
kowa, nie zatrzymując się w Warszawie.

¿ 1 marca 1939 r., środa 
7-godzinne polowanie dla min. Ciano 
w Białowieży

[pierwsza strona gazety]
BIAŁOWIEŻA, 28.2

Przybyłych do Białowieży na reprezenta-
cyjne polowanie gości włoskich zbudziły dziś 
o godz. 7 rano dźwięki pobudki myśliwskiej, 
odegrane na sygnałówce.

Po śniadaniu w pałacyku reprezenta-
cyjnym, punktualnie o godz. 8 samochody 
odwiozły gości na teren nadleśnictwa Na-
rewka-Zwierzyniec, gdzie odbyło się polo-
wanie. W polowaniu prócz min. Ciano, jego 
małżonki i gości włoskich wziął także udział 
min. Beck, ambasador Wieniawa Długo-
szowski i inni. Pierwsze mioty myśliwskie 
trwały do godz. 13-ej, po czym odbyło się 
krótkie śniadanie. Polowanie zakończyło się 
około godz. 15-ej.

W drodze z Warszawy do Białowieży zgo-
towano gościom owacje w Siedlcach, gdzie 
ministra Ciano i jego małżonkę powitała po 
włosku uczennica 2-ej kl. Liceum Królowej Ja-
dwigi, wręczając im kwiaty.

Wszystkie stacje na szlaku kolejowym od 
Warszawy do Białowieży zostało bogato ude-
korowane flagami o barwach włoskich i pol-
skich oraz zielenią. Białowieża na powitanie 
min. Ciano przybrała odświętny wygląd.

¿ 2 marca 1939 r., czwartek 
Rysia i 2 dziki upolowała 
hrabina Ciano wczoraj w Białowieży

[druga strona gazety]
3 rysie, 35 dzików, 1 lis padły we wtorek na 

reprezentacyjnym polowaniu w Puszczy Bia-
łowieskiej.

1 rysia i 2 dziki (w tym jeden większy ody-
niec) zabiła hrabina Edda Ciano.

5 dzików (w tym 3 odyńce) upolował 
min. hr. Ciano. Jedynego lisa ustrzelił adiu-
tant P. Prezydenta Rzplitej kpt. Kryński. Pani 
Edda Ciano po raz pierwszy w życiu ustrze-
liła grubego zwierza. Zgodnie więc ze starą 
tradycją myśliwską przeszła tzw. „chrzest 
myśliwski”, polegający na umazaniu czoła 
krwią zabitego zwierza. Aktu tego dokonał 
leśniczy p. Jan Rychter. Obecni złożyli hrabi-
nie Ciano gratulacje, winszując wspaniałego 
sukcesu.

Łowy udały się znakomicie. Pogoda dopi-
sała. Było pochmurno, ale lekki przymrozek 
i cienka warstwa śniegu ułatwiła tropienie 
zwierzyny.

Faszystowskim ukłonem pożegnał 
hr. Ciano z okna wagonu Warszawę
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O godz. 8 rano dostojne grono myśliwych, 
rozlokowane w samochodach, udało się pięk-
ną, przecinającą puszczę szosą, na teren łowi-
ska w nadleśnictwie Narewka-Zwierzyniec.

Gospodarzem kniei leśnej był dyr. inż. 
Nejman, kierownikiem polowania p. Dubraw-
ski. Polowanie składało się z trzech miotów. Po 
pierwszym spożyto o godz. 1 w południe śnia-
danie w przenośnym pawilonie myśliwskim. 
Dostojni goście nie szczędzili słów szczerego 
zachwytu nad egzotyką i pięknem białowie-
skiego rezerwatu leśnego. Polowanie trwało 
do godz. 17-ej. Po powrocie goście zwiedzili 
muzeum przyrodnicze w Parku Narodowym.

Min. Ciano interesował odlew rzeźby 
sprzed 25 tysięcy lat, przedstawiającej gru-
pę żubrów. Oryginał tej rzeźby odnaleziono 
w 1913 r. w jaskini Tuc Daudoutert w płd. 
Francji.

Zakończeniem wczorajszego polowania 
był tzw „rozkład zwierzyny”. Przed pała-
cykiem myśliwskim w parku białowieskim 
zwieziono wszystkie trofea wczorajszego 
dnia. Nadchodzących myśliwych powitał 
marsz „Jutrzenka” grany na rogach myśliw-
skich przez straż łowiecką. Mrok wieczoru 
rozświetlały płonące łuczywa, stwarzając ma-
lowniczy widok. Hymnem św. Huberta i pio-
senką „Pożegnanie lasu” zakończono ostatni 
akt wspaniałego dnia łowów.

O godz. 22-ej min Ciano wraz z małżonką  
i min. Beckiem odjechali do Krakowa.

¿ 3 marca 1939 r., piątek 
Na łowach w białowieskiej kniei

Od lewej ku prawej: hr. Ciano, gen. Wieniawa-
-Długoszowski, p. min. Beck i hrabina Ciano

Puszcza Rudnicka pod Wilnem.
Źródło: Kalendarz Leśny 1933 r.

Spała. Pałac Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
Źródło: Kalendarz Leśny 1938 r.

Hr. Ciano przy upolowanym dziku. 
Z prawej jego małżonka i ambasador R.P. 
w Rzymie gen. Wieniawa-Długoszowski
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Uczestnicy polowania reprezentacyjnego w lasach Komory Cieszyńskiej przy upolowanej zwierzynie 
(listopad 1932 r.). Na zdjęciu m.in.: prezydent Ignacy Mościcki, Michał Mościcki (radca w MSZ), 
płk Jan Głogowski (szef gabinetu wojskowego prezydenta), gen. Kazimierz Sosnkowski, marszałek 
Edward Rydz-Śmigły, Vaclav Girsa (poseł i minister pełnomocny Czechosłowacji w Polsce), 
August Zaleski (minister spraw zagranicznych), Hans Adolf von Moltke (poseł niemiecki 
w Polsce), William Erskine (ambasador brytyjski w Polsce), Karol Romer (dyrektor Protokołu 
Dyplomatycznego MSZ), Tadeusz Lechnicki (wiceminister skarbu), Giuseppe Bastianini (ambasador 
Włoch w Polsce), Wacław Karwacki (wiceminister reform rolnych), Czesław Michałowski (minister 
sprawiedliwości), wielki łowczy koronny inż. Herman Knothe

Polowanie reprezentacyjne w Sędkowie koło Kielc. Warta gajowych prezentuje broń przed 
prezydentem Ignacym Mościckim wychodzącym z dworku myśliwskiego (wrzesień 1935 r.) 
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Minister spraw zagranicznych Włoch 
Galeazzo Ciano na stanowisku myśliwskim 
w czasie polowania w Puszczy Białowieskiej 
(luty 1939 r.)

Żona ministra spraw zagranicznych Włoch 
pani Edda Ciano ogląda zwierzynę, 
którą upolowała w Puszczy Białowieskiej 
(luty 1932 r)

Zdjęcia i opisy ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Suplement
Samochód myśliwski dla prezydenta – NAJŚCIŚLEJ TAJNE!

Jaki samochód podarował premier Prus Hermann Goering prezydentowi Polski Ignacemu 
Mościckiemu? Na informację o tym fakcie natrafiłem w notatce z 31 sierpnia 1938 roku. 

Starałem się wyjaśnić, jaka była marka samocho-
du, nazwanego myśliwskim. Na następnych stronach 
poznacie Państwo nieopisany wcześniej fakt z życia 
przedwojennego prezydenta RP. Nie jestem history-
kiem. Nie mam śmiałości oceniać lub interpretować 
wydarzenia schyłku lat trzydziestych minionego 
wieku. Opracowując materiał uzyskany z kwerend 
w archiwach, a także z literatury, zapoznawałem się 
ze szczegółami ówczesnych wydarzeń. Autorski opis 
powstał wyłącznie na podstawie dokumentów, pu-
blikacji historycznych i biograficznych. W kilku miej-
scach umieściłem również cytaty ze źródeł lub opra-
cowań, co zostało podane w przypisach i bibliografii.

Z zamiarem ukazania nieznanych wydarzeń po-
średnio związanych z przedwojennym leśnictwem, 
przedstawiam Państwu historię tajemniczego samo-
chodu, którą odkryłem i opisałem. 

Polityka. Polowanie jako polityczny rytuał integracyjny
Część historyków uważa, że polsko-niemieckie kontakty polityczne w drugiej połowie lat 

trzydziestych ubiegłego wieku nieprzypadkowo miały łowiecką oprawę1. Bez wątpienia pod-
czas pobytu polityków na polowaniach starano się uzgadniać najważniejsze sprawy ówczesnej 
Europy. Dlatego przedstawicielem kanclerza Niemiec w kontaktach z Polską był Hermann Go-
ering, piastujący również urząd łowczego w Rzeszy, prywatnie zaś uznany i zapalony myśliwy.

Podczas kilkudniowych reprezentacyjnych polowań, które często organizowano w Puszczy 
Białowieskiej, obie strony poznawały się od tej nieoficjalnej strony. Przy takich okazjach zawią-

1 Michulec R., Ku wrześniowi 1939, Armagedon, 2009, s. 332.
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zywały się znajomości, poznawano przyzwyczajenia i upodobania dygnitarzy, umacniały się 
alianse towarzyskie i pogłębiały związki polityczne. Zdawano sobie sprawę, że przyjazne sto-
sunki między poszczególnymi osobistościami pomagają rozwiązać wiele spraw i zażegnać kry-
zysy. Charakter takich polowań trafnie określił dyplomata Jan Szembek, pisząc o nich, że „stały 
się już zwykłym sposobem organizowania politycznych spotkań polsko-niemieckich”2.

Po pierwszym polowaniu w 1935 roku polscy i niemieccy myśliwi pożegnali się w przyjaznej 
atmosferze sugerującej spotkanie za rok. Po powrocie do Niemiec usatysfakcjonowany myśliw-
sko Hermann Goering polecił przygotowanie specjalnych upominków dla uczestników polowa-
nia z wygrawerowanymi ich nazwiskami3. Wszystkie zostały przekazane przez polską ambasadę 
i być może dla niektórych stanowiły cenną pamiątkę, która jednak po 1939 roku straciła znacze-
nie, a z biegiem lat stanowiła już tylko obciążenie. Nie dziwi więc fakt, że tego rodzaju prezenty 
– świadectwa historycznych wydarzeń, rzadko zachowały się do czasów współczesnych.

Myśliwi. Polowania reprezentacyjne
Wiosną 1934 roku ambasador Polski w Berlinie Józef Lipski zaproponował, aby zaprosić Her-

manna Goeringa na polowanie reprezentacyjne4. Było już jednak po sezonie, dlatego oficjalną 
myśliwską wizytę Goeringa zorganizowano w lutym następnego roku5. W kolejnych latach Go-
ering przyjeżdżał kilkakrotnie do Polski na polowania, m.in. w Białowieży uczestniczył w trzech 
reprezentacyjnych łowach z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego. 

Polski prezydent z upodobaniem celebrował duże polowania z zaproszonymi gośćmi i my-
śliwskim rytuałem oraz dobrze czuł się w roli gospodarza. Na takich uroczystościach dbano o to, 
aby niemiecki dygnitarz był usatysfakcjonowany osobistymi sukcesami myśliwskimi, tym bar-
dziej że miały one niepowtarzalną oprawę mroźnej i śnieżnej scenerii puszczy. 

Samochód 
Współczesny publicysta „Der Spiegel” w swoim eseju porównuje samochód służbowy do 

miejsca sprawowania władzy. Jego zdaniem historię polityczną Niemiec można opowiadać jako 
historię służbowych pojazdów. Od kiedy istnieją służbowe samochody, są one dla polityków nie 
tylko wygodnym środkiem transportu (czasem ostatnich chwil życia), lecz stają się ośrodkiem 
politycznym, jednym z miejsc podejmowania decyzji6. 

W latach trzydziestych minionego wieku rząd niemiecki usiłował znaleźć remedium na 
wcześniejsze kryzysy ekonomiczne i społeczne, dając możliwość korzystania z przyjemności 
konsumowania różnorakich dóbr. Do tego celu idealnie nadawał się samochód przedstawiany 
jako symbol nowoczesności. Będąc obiektem marzeń zarówno elit, jak i mas ludowych, stał się 
elementem integrującym społeczeństwo. 

Od 1928 roku koncern Mercedes-Benz przestał produkować ciężkie, niekształtne podwo-
zia i konstruował szybkie modele wyposażone w potężne silniki. Celem firmy było tworzenie 
luksusowych samochodów dla bogatych klientów. Fabryka cieszyła się przychylnością rządu. 
Hermann Goering – wieloletni klient firmy – był posiadaczem sportowego coupe i sześciooso-
bowej limuzyny. Kanclerz Rzeszy osobiście wybierał w fabryce samochody, którymi potem jeź-
dził. Dygnitarze niemieccy cenili markę za komfort i linię7.

2  Diariusz i teki Jana Szembeka (1935–1945), t. II, s. 52–53, oprac. Józef Zarański, Instytut Polski 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, 1972.
3  Pismo z ambasady RP w Berlinie do MSZ z listą osób, dla których miały być przekazane upominki. 
Na liście znaleźli się m.in. dyrektor lasów w Białowieży Karol Nejman i strzelec Stefan Charczun. 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie [AAN]. Zespół akt: Ambasada RP w Berlinie, sygnatura 2842.
4 Michulec R., Ku wrześniowi 1939, Armagedon, 2009, s. 332.
5  Notatka ambasadora J. Lipskiego do MSZ opisująca echa wizyty Goeringa na polowaniu w Białowieży. 
AAN w Warszawie. Zespół akt: Ambasada RP w Berlinie, sygnatura 2842.
6  Kurbjuweit D., Warum dienstwagenaffaren die deutschen so emporen, „Der Spiegel“, 
35, 2009, s. 128–129.
7 d`Almeida F., Światowe życie w czasach nazizmu. Elity europejskie wobec Hitlera, 
Wydawnictwo Dolnośląskie, 2009, s. 148.
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W latach trzydziestych XX wieku relacje dyplomacji niemieckiej z politykami innych państw 
nie ograniczały się do zagadnień czysto politycznych, lecz stanowiły dodatkową okazję do po-
kazania wielkości państwa i potencjału gospodarczego. Dlatego powszechna w świecie dyplo-
macji praktyka obdarowywania oficjalnych gości w tamtych latach musiała mieć szczególny 
wymiar. Oficjalni goście zagraniczni Berlina otrzymywali cenne prezenty różniące się od za-
zwyczaj ofiarowywanych przez inne rządy europejskie. Do prezentów takich należały nie tylko 
„standardowe” dzieła sztuki, wyroby regionalne i porcelana, ale również… samochody kosztu-
jące 20 tys., a nawet 35 tys. marek. Mercedesa o takiej wartości otrzymali m.in.8: Paweł – regent 
Jugosławii, Faruk I – król Egiptu, Zogu I – król Albanii (biały kabriolet przysłany w prezencie ślub-
nym), Francisko Bahamonde Franco – generał, dyktator Hiszpanii, Mennerheim C. – marszałek 
Finladii, Ghazi I – król Iraku9, szach Iranu10. 

Jak się okazało, do grona wybrańców dołączył prezydent Polski, który już wcześniej korzystał 
ze środków transportu dodających splendoru. W dyspozycji Ignacego Mościckiego znajdowała 
się kolumna samochodów złożona z sześciu limuzyn i kilkunastu innych samochodów oraz wa-
gon kolejowy – salonka11. W zbiorze pamiątek po Ignacym i Marii Mościckich przechowywanym 
w Archiwum Jasnogórskim OO. Paulinów w Częstochowie można zobaczyć fotografie prezy-
denta Mościckiego korzystającego z samochodów: CWS-2, Buick i Cadillac12.

Jak dostarczono samochód myśliwski
Lutowe polowanie reprezentacyjne w Białowieży w 1938 roku było udane. Hermann 

Goering wyjechał z trofeami: orężem dzików i czaszką lisa. Wielki Łowczy Rzeszy niewątpli-
wie od pierwszego spotkania rozpoznał u polskiego prezydenta zamiłowanie do myślistwa.  
W trakcie białowieskiego polowania w 1937 roku podarował prezydentowi posokowca ha-
nowerskiego, specjalnie ułożonego do tropienia. Rok później dobre samopoczucie w gronie 
polskich leśników i myśliwych ośmieliło Goeringa do zadeklarowania kolejnego podarunku. 
Tym razem był to cenny i starannie wybrany prezent pasujący do zainteresowań prezydenta, 
czyli myślistwa i automobilizmu – samochód myśliwski. 

Sprawą zajął się Peter Menthe, adiutant Goeringa (od września 1934 roku do maja 1945 
roku), pełniący również funkcję oberjägermeistra w urzędzie leśnym i łowieckim Rzeszy (Jagd 
und Forstreferent des Reichsforst). Był to zaufany człowiek do specjalnych poruczeń, spraw-
ny organizator, m.in. reprezentacyjnych polowań organizowanych w Niemczech13 i uczestnik 
co najmniej dwóch polowań Goeringa w Polsce14. 

W kilka miesięcy fabryka przygotowała pojazd na specjalne rządowe zamówienie. W po-
łowie sierpnia 1938 roku Goering poinformował polskiego ambasadora w Berlinie, że do-
trzymał danego słowa. Jego deklaracja złożona w białowieskich kniejach została spełniona15. 

8  Uberschar  G.R.,  Vogel  W.,  Dienen und Verdienen: Hitlers Geschenke an seine Elitę, Fischer-
Taschenbuch-Verl., 2000.
9  Agence France Press (AFP) – bazy online. Sygnatura zdjęcia: Nic210176, nazwa: IRAQ-BAGHDAD-
AUTO-EXHIBITION.
10  Agence France Press  (AFP)  –  bazy  online.  Sygnatura  zdjęcia: Nic59833,  nazwa:  IRAN-CLASSIC-
CAR-SCHOW.
11  Lewicki  R.,  Markert  W.,  Józef Sławomir Hartman 1898–1979. Adiutant prezydenta i Ojciec 
Cichociemnych. Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków, 2004, s. 25. 
Informację o 22 samochodach prezydenta Mościckiego potwierdza S. Koper w książce: Życie prywatne 
elit Drugiej Rzeczypospolitej, Bellona, 2009, s. 288.
12  Archiwum  Ignacego  i  Marii  Mościckich.  Archiwum  Jasnogórskie  OO.  Paulinów  w  Częstochowie, 
sygnatura 4026 i 4027.
13 d`Almeida F., Światowe życie w czasach nazizmu. Elity europejskie wobec Hitlera,  Wydawnictwo 
Dolnośląskie, 2009, ss. 221.
14  „Liste des personnes presentes le 28 et le 29 janvier 1935 a`la chasse a Białowieża” AAN w Warszawie. 
Zespół akt: Ambasada RP w Berlinie, sygnatura 2842.
15  Notatka St. Lubomirskiego z ambasady RP w Berlinie do Stanisława Łepkowskiego, szefa Kancelarii 
Cywilnej Prezydenta RP z dn. 13 sierpnia 1938. AAN. Ambasada RP Berlin, Sygnatura 2855.
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Bez dyplomatycznego i oficjalnego rozgłosu – jak życzył sobie darczyńca16 – 27 sierpnia 
1938 roku kapitan Peter Menthe dostarczył prezydentowi Mościckiemu samochód myśliwski. 

Jednak przekazanie samochodu nie odbyło się w tajemniczych okolicznościach, bowiem 
Polska Agencja Telegraficzna odnotowała ten fakt. Pozbawienie wydarzenia reprezentacyjnej 
formy, którą zawsze cenił prezydent, udział w nim osób zaufanych oraz personelu, co najwyżej 
średniego szczebla ambasady niemieckiej i polskiego ministerstwa spraw zagranicznych17 su-
gerują, że chciano, aby prezent pozostał w kręgu wtajemniczonych. 

Tajemnica samochodu myśliwskiego
Po kilku dniach polski prezydent w formie osobistego, odręcznego listu podziękował Wiel-

kiemu Łowczemu Rzeszy za „precyzyjnie i praktycznie wykonany prezent”, przy okazji zręcznie 
odmawiając udziału w polowaniu na byki, na które zapraszał Goering18. Samochód dostarczony 
z zagranicy wymagał oclenia. W dokumentach podatkowych wszystko musiało być dokładnie 
i konkretnie opisane. Wobec tego Szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta w końcu wymienił 
nazwę marki otrzymanego samochodu. W piśmie kierowanym w październiku 1938 roku do 
„Ministerstwa Skarbu w sprawie zwolnienia z opłat celnych samochodu myśliwskiego ofiarowa-
nego Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej przez Premiera Rzeszy Niemieckiej” generał Schally 
po raz pierwszy w dokumentach w tej sprawie podaje markę wozu. Jest nią Mercedes-Benz19.

Das Auto 
Na archiwalnych zdjęciach20 widać, że prezydent, oddając się swojej pasji, nie oszczędzał 

swoich limuzyn. Zarówno cadillac, jak i rolls-royce bez zahamowań przemierzały leśne ostępy, 
wożąc myśliwych na polowania. Natomiast na wybrane stanowiska strzeleckie myśliwych roz-
wożono zaprzęgami.

Uczestnicząc w reprezentacyjnych polowaniach w Polsce, Goering chyba musiał dojść do 
wniosku, że prezydentowi – towarzyszowi łowów przydałby się praktyczny samochód tereno-
wy, którego dokładna (precyzyjna) konstrukcja dawałaby gwarancję przemieszczania się w le-
śnym terenie, nie mniejszą niż zaprzęgi, ale zawsze lepszą i bezpieczniejszą niż limuzyny.

W latach trzydziestych produkowano dwa modele mercedesów nadających się do jazdy te-
renowej i celów myśliwskich. Oznaczono je symbolami G4 i G5. 

Sześciokołowy mercedes-benz G4 to prawdziwa terenowa limuzyna: okazały, reprezenta-
cyjny, do dzisiaj imponuje wyglądem i parametrami podawanymi przez fabrykę, która w latach 
1934–1939 wyprodukowała 57 sztuk tego samochodu. Do czasów współczesnych zachowały się 
jedynie trzy oryginalne egzemplarze modelu G4 należące do hiszpańskiej rodziny królewskiej21.

Model G5 był mniejszy i nie wyglądał okazale jak na prezent dla głowy państwa. A jednak 
pan dr Nils Beckmann z Brand Communications Mercedes-Benz w Stuttgarcie, wypowiadając 
się w prowadzonej ze mną korespondencji, uważa, że samochodem myśliwskim podarowanym 
prezydentowi Ignacemu Mościckiemu był mercedes-benz model G5. Był to samochód przezna-
czony dla prywatnych właścicieli, a jeden z jego wariantów oferowano jako myśliwski.

Produkcję modelu G5 rozpoczęto w 1937 roku, więc był on nowością na rynku samocho-
dowym (w porównaniu do modelu G4 produkowanego już od czterech lat), co również mogło 
wpłynąć na decyzję o takim właśnie – nowoczesnym – prezencie.

Do swojego listu dr Nils Beckmann dołączył kilka zdjęć modelu G5. Na tych archiwalnych 
fotografiach, jak można przypuszczać zleconych przez fabrykę (w lśniącej karoserii odbija się 

16  Najściślej tajny raport: Rozmowa ambasadora Lipskiego z generałfeldmarszałkiem Goeringiem w dniu    
24 sierpnia 1938 roku. Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie. Sygnatura A.11.49/N/7
17  Ze  strony  polskiej  w  przyjęciu  samochodu  uczestniczył  radca  Leopold  Koziebrodzki  z  Wydziału 
Zachodniego (P.II.) referatu centralnoeuropejskiego MSZ. W referacie również pracowali: kierownik, drugi 
radca i dwóch referendarzy – na podstawie: Z. Czeczot-Gawrak (red.), Przed Wrześniem i po Wrześniu. 
Ze wspomnień młodych dyplomatów II Rzeczpospolitej, PWN, Warszawa, 1998, s. 31.
18  AAN w Warszawie. Zespół akt: Ambasada RP w Berlinie, sygnatura 2842.
19  AAN w Warszawie. Zespół akt: MSZ, sygnatura 284.
20  Narodowe Archiwum Cyfrowe (www.nac.gov.pl)
21  http://www.autoevolution.com
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sylwetka fotografa i aparatu na statywie), widać bardzo dokładnie detale wyposażenia wnętrza 
samochodu myśliwskiego. Gdy przyjrzymy się dokładniej, przychodzi na myśl sformułowanie 
Ignacego Mościckiego – „precyzyjnie i praktycznie wykonany samochód” – zawarte w liście do 
Hermanna Goeringa. Wśród zdjęć nadesłanych przez dr. Beckmanna jedno niezwykle intryguje. 
Jest bowiem na nim prezentowany myśliwski mercedes-benz G5 w ujęciu od strony bagażnika. 
Do prawej strony tylnego zderzaka przymocowano owalną plakietkę ze znakiem… „PL”. A więc 
samochód przeznaczony na rynek lub dla odbiorcy z Polski. Czyżby to był właśnie samochód 
dla prywatnego właściciela: Ignacego Mościckiego?

Dziś już wiadomo, że przypuszczenia dr. Nilsa Beckmanna były słuszne. Kilka miesięcy po 
przesłanych zdjęciach z Brand Communications Mercedes-Benz w Stuttgarcie, odkrycie doko-
nane w Archiwum Jasnogórskim OO. Paulinów w Częstochowie potwierdziło jednoznacznie 
dotychczasowe przypuszczenia. W zbiorze pamiątek po Ignacym i Marii Mościckich zachowały 
się dwie fotografie, na których prezydent Mościcki, przebywający w pałacu w Spale, wsiada  
i jedzie samochodem. Bez wątpliwości jest nim – porównując ze zdjęciami nadesłanymi ze Stut-
tgartu – mercedes-benz model G5 o numerze rejestracyjnym BPR-065

Podstawowe informacje i dane techniczne samochodu Mercedes-Benz G522:
produkowany w latach 1937–1941, silnik benzynowy czterocylindrowy o pojemności 2006 cc, 

chłodzony wodą, pojemność zbiornika paliwa 50 litrów. Hamulce hydrauliczne, napęd na cztery 
koła z niezależnym zawieszeniem, pięciobiegowa skrzynia, zużycie paliwa 18 l/100 km na szosie 
i 27 l/100 km w terenie. Prędkość maksymalna 85 km/h po szosie i 30 km z napędem na cztery 
koła. Długość ok. 4 m, szerokość ok. 1,5 m, wysokość niecałe 2 m. Waga ponad 2 t. Wyproduko-
wano 378 egzemplarzy. 

Model produkowano w wielu wersjach na indywidualne zamówienia, określając je charak-
terystycznymi nazwami. Do najbardziej popularnych należały: bergwacht, colonial car, jagdwa-
gen (myśliwski) i „wersja wojskowa”. W opisie modelu podano, że samochód łatwo dostosowy-
wano do potrzeb poszczególnych użytkowników. Mogło nim jechać do pięciu pasażerów.

Kalendarium przekazania samochodu myśliwskiego

23–25 lutego 1938 roku
Polowanie reprezentacyjne w Białowieży. Hermann Goering deklaruje dostarczenie samo-

chodu myśliwskiego prezydentowi Ignacemu Mościckiemu.

13 sierpnia 1938 roku
Stefan Lubomirski, radca ambasady RP w Berlinie, wysyła pismo do Stanisława Łepkowskie-

go, szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP, z informacją, że samochód myśliwski dla prezyden-
ta jest gotowy.

24 sierpnia 1938 roku
Józef Lipski, ambasador Polski w Berlinie, przesyła tajny raport do Józefa Becka, ministra 

spraw zagranicznych, z informacją o sposobie dostarczenia do Warszawy samochodu myśliw-
skiego dla prezydenta Ignacego Mościckiego.

30 i 31 sierpnia 1938 roku 
Gazety „Kurjer Poranny” i „Dziennik Białostocki” (następnego dnia) zamieszczają krótkie no-

tatki o przekazaniu samochodu myśliwskiego od Goeringa prezydentowi Mościckiemu.

6 września 1938 roku
Prezydent Ignacy Mościcki pisze odręczny list do Hermanna Goeringa z podziękowaniami za 

przysłany samochód myśliwski.

19 października 1938 roku
Generał Shally, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, pisze notatkę do protokołu dy-

plomatycznego MSZ z prośbą o wystąpienie do ministra skarbu o zwolnienie z opłat celnych 

22  Źródło: Brand Communications Mercedes-Benz Stuttgart – korespondencja z dr. Nilsem Beckmannem.
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samochodu myśliwskiego marki Mercedes-Benz podarowanego prezydentowi przez Harman-
na Goeringa .

Październik 1938 roku
Dyrektor protokołu dyplomatycznego przesyła do Departamentu Ceł Ministerstwa Skarbu 

zaświadczenie z Biura Przemysłu Wojennego dotyczące samochodu myśliwskiego „do dalszego 
urzędowania” ofiarowanego prezydentowi Polski przez marszałka Goeringa.

Epilog
Nie żyją już świadkowie opisanego wydarzenia sprzed 72 lat.

Hermann Goering
Feldmarszałek Luftwaffe w roku podarowania samochodu myśliwskiego miał 45 lat. W paździer-
niku 1946 roku Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze skazał go na śmierć za 
zbrodnie wojenne. Przed wykonaniem egzekucji Goering popełnił samobójstwo.

Peter Menthe
W roku dostarczenia samochodu myśliwskiego miał 50 lat; był kapitanem i adiutantem Her-
manna Goeringa. W czasie II wojny światowej uzyskał stopień majora Luftwaffe. W 1941 roku 
był szefem baterii przeciwlotniczej w Poznaniu. W latach 1942–1943 stacjonował w Norwegii. 
Zmarł na gruźlicę w lipcu 1945 roku w Hamburgu. W Norwegii mieszka jego wnuk Thore23.

Rudolf von Scheliha 
W 1938 roku miał 41 lat. W latach 1932–1939 pracował jako sekretarz ambasady III Rzeszy  
w Warszawie. W latach 1939–1942 był tajnym radcą w niemieckim MSZ. W czasie II wojny świa-
towej pomagał ludziom prześladowanym przez Gestapo. W grudniu 1942 roku został areszto-
wany. Skazany za zdradę stanu na śmierć. Wyrok wykonano 22 grudnia 1942 roku w więzieniu 
Plötzensee24.

Ignacy Mościcki 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939, w roku otrzymania samochodu my-
śliwskiego miał 71 lat. 19 września 1939 roku przekroczył granice polsko-rumuńską, gdzie sta-
raniem dyplomatów nie został internowany. W grudniu 1939 roku przeniósł się do Szwajcarii. 
Przebywał tam do śmierci w 1946 roku. Szczątki prezydenta Mościckiego sprowadzono do Pol-
ski w 1993 roku.

Leopold Koziebrodzki 
W roku dostarczenia prezydentowi RP samochodu myśliwskiego miał 32 lata i piastował funkcję 
radcy MSZ. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Francji i tam prawdopodobnie 
przebywał do jej zakończenia. Po wojnie krótko pracował jako przewodnik wycieczek. Potem 
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie był profesorem-wykładowcą prawa na uniwer-
sytecie w Karolinie Północnej. Zmarł niedaleko Waszyngtonu pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku25. 

Samochód myśliwski prezydenta Mościckiego 
W 1939 roku mercedes-benz model G5 odjechał… w siną dal. Nieznane są jego dzieje. 
W 2009 roku przyjechał… z zapomnienia na kartach niniejszej publikacji.

23  Źródło: http://forum.axishistory.com
24  Źródło: German Resistance Memorial Center; http://www.gdw-berlin.de
25 Źródło: Informacja od dr. Jana Stanisława Ciechanowskiego. UW, Instytut Historyczny. Zastępca kiero-

wnika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Warszawa – korespondencja
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Mercedes G5 myśliwski prezydenta Ignacego Mościckiego 
Źródło: zbiór pamiątek po śp. Ignacym i Marii Mościckich w Klasztorze oo. Paulinów 
na Jasnej Górze w Częstochowie

Merceds-Benz G5 model 152 Jagdwagen (myśliwski). Źródło: Mercedes Benz Clasic

Mercedes-Benz G5 model 152 Jagdwagen 
„praktycznie i precyzyjnie wykonany”, 
jak pisał w liście do H. Goeringa 
prezydent Ignacy Mościcki. 
Źródło: Mercedes Benz Clasic

Mercedes-Benz G5 –  samochód przeznaczony 
na rynek lub dla odbiorcy z Polski. 
Niewykluczone,  że odbiorcą sfotografowanego 
przez fabrykę mercedesa mógł być Ignacy 
Mościcki. Źródło: Mercedes Benz Clasic
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POLOWANIA 
TRAGICZNE
¿ 23 września 1927 r., piątek 
Tragiczny strzał podczas polowania 
na dziki w Małopolsce Wschodniej

Ze Stryja donoszą; Na polowaniu w Sła-
wentynie zdarzył się tragiczny wypadek. Je-
den z uczestników polowania Jan Helwig, 
strzelając do dzika, trafił w dzierżawcę dóbr 
sławentyńskich Jana Schmidta, z którym 
łączyły go przyjacielskie stosunki. Schmidt 
padł trupem na miejscu.

¿ 30 września 1927 r., piątek 
Tragiczny strzał na polowaniu
Urzędnik starostwa w Łucku padł trupem
 postrzelony przez jednego z myśliwych

Z Łucka donoszą:
W czasie polowania na kuropatwy pod 

wsią Połonka, jeden z myśliwych strzelił tak 
niefortunnie, że trafił w czoło swego towa-
rzysza, A. Krechowieckiego, urzędnika sta-
rostwa łuckiego.

Krechowiecki padł trupem na miejscu.
Mimowolny zabójca zrozpaczony, usi-

łował popełnić samobójstwo, czemu jednak 
zdołano przeszkodzić.

¿ 5 lutego 1928 r., niedziela 
Tragiczne polowanie
Wypadkowy strzał z dubeltówki pozbawił 
życia nauczyciela

[pierwsza strona gazety]
BYDGOSZCZ. 4.1. 
Las w Machlem pod Bydgoszczą był w cza- 

sie wczorajszego polowania widownią tra-
gicznego wypadku.

Jeden z tamtejszych lekarzy, udając się 
wraz z nauczycielem ludowym Peglowem na 
wyznaczoną placówkę, w pewnej chwili po-
ślizgnął się i upadł. Peglow pochylił się nad 
lekarzem, by mu pomóc podnieść się i w tej 
samej chwili nieszczęśliwym trafem wypali-
ła dubeltówka, przyczem cały ładunek śrutu 
ugrzązł w nodze nauczyciela.

Mimo natychmiastowej pomocy Peglow 
po 5 minutach zmarł wskutek upływu krwi.

¿ 4 października 1928 r., czwartek 
Okropna śmierć na rogach jelenia
Krwawa zemsta zwierzęcia rannego 
na polowaniu

BERLIN 3.10. 
W dobrach górnośląskich w pobliżu 

miejscowości Maltach, leśniczy został na 
polowaniu napadnięty przez zranionego 
jelenia, który rzucił się na niego z szaloną 
gwałtownością i wypruł mu rogami wnętrz-
ności.

Rozjuszone zwierzę zmasakrowało le-
śniczego, zanim nadbiegła pomoc, poczem 
zbiegło w gęstwinę.

¿ 3 stycznia 1929 r., czwartek 
Tragiczne polowanie na dziki
Po strzale kobiety krwawe spotkanie 
rozjuszonego zwierza z naganką

Ze Lwowa telefonicznie nasz korespon-
dent: 

Z okazji przyjazdu b. komisarza rządo-
wego m. Lwowa a obecnie dyrektora dep. 
Samorządowego w M.S.W. p.  Strzeleckiego 
urzędnicy magistratu lwowskiego urządzili 
polowanie w  dobrach Dobrostany, należą-
cych do gminy lwowskiej.

W czasie polowania, biorąca w niem 
udział p. Załecka, spostrzegłszy dzika, od-
dała do niego strzał z dubeltówki, nałado-
wanej śrutem. Trafiony dzik odniósł tylko 
lekkie rany, i usiadł pod drzewem liżąc spły-
wającą z ran krew. Tymczasem zbliżyła się 
nagonka, na której krzyk rozjuszony zwierz 
rzucił się na jednego z naganiaczy 14-letnie-
go Tadeusza Horodyńskiego, syna palacza 
przy pompach wodociągowych w  Dobro-
stanach i rozdarł mu kłem nogę od kolana 
poprzez całe udo, a następnie przerzucił go 
przez trzymetrowa sosnę. 

Horodyński upadając doznał wstrzą-
śnienia mózgu. Po przewiezieniu do szpita-
la we Lwowie stwierdzono u niego zakaże-
nie krwi, tak, że niema nadziei utrzymania 
go przy życiu.

Lekko ranny dzik zbiegł w głąb lasu.
 (D.)
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¿ 26 lutego 1929 r., wtorek 
Tragiczna śmierć leśniczego 
w lisiej jamie

[druga strona gazety]
BYDGOSZCZ. 25.2. 
Na terenie Leśnictwa Wrzosowiska (Bory 

Tucholskie) wydarzył się tragiczny wypadek, 
którego ofiarą padł leśniczy państwowy Kazi-
mierz Kowalski.

Kowalski udał się wraz z kilkoma gajo-
wymi do lasu, celem odkopania lisiej jamy. 
Gdy podkop był już dostatecznie głęboki, 
ukrywającego się zaś w jamie lisa nie zdo-
łano pochwycić, Kowalski wszedł do dołu  
i położywszy się na ziemi usiłował wystra-
szyć lisa kijem. Nagle obsunęła się ziemia  
i przygniotła nieszczęśliwego. Gajowi, którzy 
rzucili się natychmiast na pomoc nie zdołali 
go jednak uratować.Tragicznie zmarły liczył 
32 lata życia i osierocił żonę i kilkoro drob-
nych dzieci.

¿ 9 lutego 1933 r., czwartek 
O zabójstwo na polowaniu 
przy nagance na lisa

Pod Dęblinem odbywało się polowanie 
z naganką. Biorący w niem udział p.  Wła-
dysław Wydmiński, urzędnik Warszawskiej 
Spółki Myśliwskiej, spudłował do lisa. Przed 
wyjściem naganki i sygnałem łowczego – do 

p.  Wydmińskiego zbliżył się z sąsiedniego 
stanowiska urzędnik Kasy Chorych p. Bole-
sław Gadomski i zaczął mu czynić wymówki:

– Jak pan mógł do tego lisa spudłować!…
W tejże chwili Wydmiński „łamał” dubel-

tówkę, celem wyjęcia ładunków. Nagle roz-
legł się strzał i Gadomski padł ciężko ranny 
w nogę.

P. Gadomski nie zgodził się na umieszcze-
nie w szpitalu Dęblińskim i, mimo groźnego 
stanu, został przewieziony do Warszawy, gdzie 
dokonano amputacji nogi.

Po operacji Gadomski zmarł. Przeciwko 
p.  Wydmińskiemu skierowano sprawę do 
prokuratora o zabójstwo przez nieostroż-
ność. Wydmiński powierzył swą obronę adw. 
Prymakowi.

¿ 17 października 1936 r., sobota 
Upolowano w lesie człowieka
Zbrodnia myśliwych na kłusowniku

[pierwsza strona gazety]
W gminie Doleck w pow. skierniewickim 

popełniono wczoraj okrutną zbrodnię.
W okolicy gminy odbywało się polowanie 

z licznym udziałem myśliwych. W pewnym 
momencie myśliwi spostrzegli znanego im 
kłusownika Stanisława Michałeckiego. Rzuco-
no się za nim, urządzając formalną nagonkę. 
Padły strzały.

POLOWANIA TRAGICZNE
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POLOWANIA TRAGICZNE

Próbny szkic polowania 
Źródło: Kalendarz Leśny 1931 r.
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Wkrótce ścigany znalazł się w półkolu my-
śliwych, którzy z potwornym jakimś okrucień-
stwem zaczęli prażyć doń z dubeltówek. Trafio-
ny kilkoma ładunkami w plecy, głowę i kręgo-
słup, kłusownik runął zalany krwią i przewie-
ziony do szpitala w Skierniewicach, wkrótce 
zmarł. Jednego z uczestników strasznego po-
lowania, p. Feliksa Wojteraka, przedsiębiorcę 
budowlanego z Brwinowa aresztowano.

¿ 20 lutego 1938 r., niedziela 
Rogacz zabił naganiacza na polowaniu

[pierwsza strona gazety]
TORUŃ, 19.2.
Tragicznie zakończyło się polowanie w Lu-

bostroniu pod Łobżenicą w pow. wyrzyskim 
u hr. Skórzewskiego. W chwili, gdy do ściga-
nych jeleni zbliżyła się grupa naganiaczy, aby 
wypłoszyć z kryjówki rogacza, ten rozjuszony 
natarł na uczestników obławy i jednego z na-
ganiaczy, 28-letniego A. Kottra z Arnoldowa, 
przebił rogami na wylot, a następnie stratował 
tak, że zanim zdołano pośpieszyć z pomocą 
nieszczęsny naganiacz wyzionął ducha.

¿ 24 listopada 1938 r., czwartek 
Zabił lisa i postrzelił naganiacza

Sekretarz nadleśnictwa państwowego Kryn- 
ki – Adam Poznański, polując w towarzystwie 
innych myśliwych na gruntach wsi Ostrów 
Południowy (gm. Szudziałowo, pow. sokólski) 
wystrzelił dwa razy z dubeltówki do lisa prze-
biegającego w odległości 15 metrów. Lis padł, 
lecz jednocześnie 14-letni Aleksander Macie-
jewski, idący w nagance w odległości od lisa 
o 40 metrów, krzyknął głośno, chwytając się 
za twarz. Kilka śrucin zraniło go w policzek  
w okolicy prawego oka.

Chłopiec został na koszt Poznańskiego 
przywieziony do szpitala Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Białymstoku.

¿ 11 sierpnia 1939 r., piątek 
Zabity na polowaniu

Przy gajówce Rowek (gm. Skidel pow. 
grodzieński) w czasie polowania na dziki ga-
jowy Ignacy Andruszkiewicz postrzelił Alek-
sandra Łukaszewicza zam. we wsi Szczeniec. 
Postrzelony po przeniesieniu go do gajówki 
– zmarł. Andruszkiewicza zatrzymano.

PRZYJĘCIA 
I DEKORACJE
¿ 8 października 1928 r., poniedziałek 
Echa leśne z powstania 1863 roku
Aron Engelman, opiekun mogiły 
powstańczej, kandydatem do Krzyża Zasługi

Kapelan zamkowy, ks. Bojanek, zbiera 
obecnie materiały, dotyczące życia i  czynów 
chwalebnych sędziwego starca Arona Engel-
mana, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy 
Ceglanej 19.

Przed powstaniem 1863 roku Engelman 
był bogatym właścicielem lasów w  Zaboro-
wie (pow. warszawski). Sąsiadował z dobra-
mi hr. Łubieńskiej. Ojciec jego pełnił obo-
wiązki urzędowego rabina w Kole, a dziad  
w Kaliszu.

Wybuchło powstanie. Pewnego wieczoru, 
w zagajniku Engelmana wywiązała się strzela-
nina. Kozacy biegali z okrwawionemi szabla-
mi, huczała nawet armata.

Nazajutrz znaleziono w lesie 78 zmasakro-
wanych trupów. Chłopi, lękając się prześlado-
wań, zakopali zwłoki poległych we wspólnej 
mogile, nie postawiwszy nawet krzyża.

Engelman zajął się doprowadzeniem mo-
giły do porządku. Pokrył pagórek darniną, 
polecił cieśli naciosać palików, zbudował 
ogrodzenie, poczem udał się do miejscowego 
proboszcza ks. Kubińskiego i wręczył 100 ru-
bli z prośbą o postawienie krzyża. Na mogile 
wzniesiono symbol Męki Pańskiej, wspania-
ły, wielki krzyż ze starego dębu, z wyrytemi 
nazwiskami poległych. Władze rosyjskie nie 
wiedziały o istnieniu leśnego zakątka, dokąd 
często udawał się ksiądz proboszcz, by odmó-
wić „Wieczny odpoczynek”.

Nagle w roku 1878 do Zaborowa przyje-
chał naczelnik straży ziemskiej z  czterema 
kozakami. Udał się wprost do mieszkania En-
gelmana.

– Ach ty, skatina! – krzyczał. – Ja ciebie na 
Sybir wyślę!

Ostatecznie drażliwą sprawę załatwiono 
polubownie. Pan naczelnik otrzymał 1000 
rubli w złocie i odjechał zadowolony. Ale po 
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przepiciu pieniędzy znów odwiedził Zaborów 
i tym razem zażądał 10 tysięcy. 

Engelmam, nie mając takiej sumy ofiarował 
mu biżuterię swojej żony, srebrne świeczniki 
szabasowe i kilka koni. Mimo to „kacap” niepo-
koił go stale i ostatecznie doprowadził do ruiny.

Gdy już nie było z czego ciągnąć zysków, 
Engelmana zamknięto w więzieniu. Dzię-
ki zabiegom proboszcza, odzyskał wolność, 
wyrzekł się jednak pobytu na wsi ze względu 
na sąsiedztwo chciwego naczelnika. Sprzedał 
resztki lasu i osiadł w Warszawie.

Uczestnicy powstania nie zapomnieli 
o kurhanie w Zaborowie. Kilkakrotnie za cza-
sów rosyjskich odbywały się tam potajemne 
zebrania, na które zawsze zapraszano Arona 
Engelmana. Ostatnio, w roku 1922 grupa osób 
dobrej woli zajęła się odnowieniem mogiły.

Upadła Rosja, zawierucha przeszła nad 
krajem, a stary krzyż jeszcze stoi.

¿ 13 kwietnia 1932 r., środa
Przyjęci przez Pana Wojewodę

Pan Wojewoda przyjął w dniu wczorajszym 
między innymi: Ks. Dziekana Al. Chodźko, 
p. Modzelewskiego Dyr. Lasów Państw. w Bia-
łowieży, p. Stefana Korżona z Jezior, pp. Żu-
kotyńskiego i Fijałkowskiego delegatów Mini-
sterstwa Rolnictwa [i innych – przyp. J.K.].

¿ 21 marca 1933 r., wtorek 
Udekorowani

P. wojewoda Marjan Zyndram-Kościał-
kowski udekorował onegdaj następujące 
osoby:

[…]
Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali udeko-

rowani pp. […] inż. Stef. Tarasiuk Tarasiewicz, 
Jan Jakubowski – nadleśniczy w Augustowie, 
Eug. Machaj – prof. gimn. w Białymstoku, Jan 
Milewski – nadleśniczy z Ostrołęki, Józef Bie-
gański z Grodna, Fran. Sobczyk – insp. pożar-
ny w Białymstoku [i inni – przyp. J.K.].

¿ 29 listopada 1933 r., środa 
Przyjęcia u Pana Wojewody

W dniu wczorajszym p. Wojewoda przyjął 
na audiencji: […] p. Stefana Modzelewskiego 
– dyrektora lasów państwowych w Białowieży  
[i innych – przyp. J.K.].

¿ 8 września 1936 r., wtorek 
Przyjęci przez p. Wojewodę

W ubiegłym tygodniu zostali przyjęci przez 
p. Wojewodę – pp. red. Śledziński, red. Fara-
nowski i red. Szapiro, A. Jacuński – kierownik 
Uprawy Tytoniu w Grodnie, inż. Lipski – dyr. 
Izby Rolniczej, inż. Buchta – dyr. Lasów Pań-
stwowych w Siedlcach [i inni – przyp. J.K.].

¿ 22 grudnia 1936 r., wtorek 
Z zaszczytnej listy ostatnio odznaczonych – 
inż. Stanisław Kurczyn 

¿ 11 listopada 1937 r., czwartek 
Wykaz osób do odznaczenia 

[fragment tekstu]
Dzisiaj o godz. 12.30 w Sali reprezentacyj-

nej Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się akt 
dekoracji odznaczonych z okazji tegorocznego 
Święta Niepodległości za zasługi w służbie ad-
ministracji państwowej, lasów państwowych, 
w służbie kolejowej…

Złoty Krzyż zasługi (po raz pierwszy) 
otrzymają: ks. Nikodem Kowalski, [...] Jan 
Korybut Daszkiewicz, kierownik biura w Dy-
rekcji Lasów Państwowych w  Białowieży 
[i inni – przyp. J.K.].

Odznaczonych Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi podamy jutro.

PRZYJĘCIA I DEKORACJE

Nadleśniczy państwowego nadleśnictwa 
Świecłany odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Ponadto posiada Krzyż Niepodległości. 
Liczy lat 43

KsiazkaCZ4cIIKOREKTA.indd   270 2011-02-23   15:29:40



271

¿ 12 listopada 1937 r., piątek 
Odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi 
w dniu Święta Niepodległości

[fragment tekstu]
Wczoraj podaliśmy nazwiska obywateli na-

szego województwa, odznaczonych Złotymi  
i Srebrnymi Krzyżami Zasługi. Dziś ogłaszamy 
listy odznaczonych Brązowym Krzyżem. […]

Urzędnicy administracji leśnej: Bronisław 
Bigosiński, Franciszek Czerniewski, Stani-
sław Jakowski, Stefan Masłowski, Władysław 
Maszkiewicz, Władysław Rafał, Zygmunt Ro-
manowski, Stanisław Sielicki, Jan Ziemski.

Policja Państwowa: st. przodownicy: Leon 
Druszcz.

¿ 29 października 1938 r., sobota 
Odznaczeni w leśnictwie

Za zasługi w administracji Lasów Pań-
stwowych Srebrny Krzyż Zasługi nadano:  
N. Bietkowskiemu (Czarna-Wieś), H. Bo-
siackiemu (Swinoraje), inż. J.  Dalmaczyń-
skiemu (Białowieża), T. Dulębie (Białowie-
ża), inż. B. Fili (Podgórze), A. Granatowiczo-
wi (Białystok), R. Jasińskiemu (Białowieża), 
R. Kornickiemu (Augustów), A. Lirszowi 
(Białowieża), S. Łabęckiemu (Kumiałka),  
J. Malinowskiemu (Hajnówka), M.  Skul-
skiej (Białowieża), inż. J.  Świecińskiemu 
(Osuchowo), inż.  Władysławowi Udzieli 
(Rozpuda), M.  Włoczewskiemu (Sokółka), 
D. Zabrockiemu (Białowieża).

RODZINA LEŚNIKA
¿ 20 lutego 1935 r., środa 
Z „Rodziny Leśnika” w Czarnej Wsi 

To, co było cechą życia przedwojenne-
go – indywidualizm – zamykanie się w cia-
snych granicach jednej rodziny – czy kółku 
bliższych znajomych, to dziś należy do prze-
szłości.

Dawniejsze życie ma pęd ku szerokim 
przestrzeniom, pragnie obejmować już całe 
grupy społeczne, łączyć już nie jednostki, ale 
całe rodziny w jedną całość.

To też jesteśmy świadkami tworzenia 
różnego rodzaju „rodzin”. Obok „Rodziny 

Wojskowej” powstaje „Rodzina Urzędnicza” 
– „Rodzina Policyjna” – i teraz jedna może 
z najmłodszych rodzin „Rodzina Leśnika”. 
Ze wszystkich tych „Rodzin” może właśnie 
„Rodzina Leśnika” jest zjawiskiem najcie-
kawszem, bo skupia ludzi „leśnych”.

Trzeba znać życie leśnika, aby wiedzieć 
jak bardzo on tej „Rodziny” potrzebuje.

Jeśli bowiem wszystkie pozostałe „Ro-
dziny” posiadają i odpowiednie otoczenia  
i warunki kulturalne – to leśnik rzucony jest 
w twarde warunki pracy zdala od ludzkich 
osiedli i dla niego „Rodzina” jest prawdzi-
wem zbawieniem. To też praca „Rodziny 
Leśnika” spotyka się z dużem zrozumieniem, 
czego dowodem była urządzona niedaw-
no wystawa robót ręcznych, którą otwarto  
w Czarnej Wsi. Na otwarcie wystawy przy-
byli członkowie Zarządu Głównego z War-
szawy i Siedlec z p. dyrektorową Loretową na 
czele.

W drugim dniu trwania wystawy urzą-
dzono zabawę taneczną, która zgromadziła 
leśników z wszystkich zakątków puszczy kny-
szyńsko-białostockiej. Bawiono się ochoczo 
– wynosząc z zabawy przemiłe wspomnienia, 
które słodzić będą pracę leśników.

¿ 31 maja 1937 r., poniedziałek 
Koło „Rodziny Leśnika”

Ostatnio w Białymstoku-Dojlidach po-
wstało koło „Rodziny Leśnika”. W skład za-
rządu weszli pp.: Zofja Koralewska, Aleksan-
dra Granatowiczowa, Zygmunt Szaniawski, 
Matylda Kwiatyńska, Bronisława Kiedrzycka, 
Zofja Andrusiukowa i Aleksandra Kuryło.

RODZINA LEŚNIKA
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RODZINA LEŚNIKA

Spotkanie gwiazdkowe dla dzieci członków „Rodziny Leśnika” w Poznaniu 
Zdjęcie i opis ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

„Rodzina leśnika” na wywczasach na jez. Narocz 
Źródło: Kalendarz Leśny z 1935 r.
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ŚMIERĆ GENERAŁA 
W PUSZCZY 
BIAŁOWIESKIEJ
¿ 22 czerwca 1923 r., piątek 
Zabójstwo Józefa Bałachowicza

Zabójstwo generała Józefa Bałachowicza 
brata znanego w całej Polsce generała Stanisła-
wa Bałachowicza, jakiego dokonano w Pusz-
czy Białowieskiej odbiło się głośno echem  
w Białymstoku. Od osób, które przybyły 
wczoraj z Hajnówki, zasięgnęliśmy szereg in-
formacji, które w pewnej mierze uchylają ta-
jemnice tego zagadkowego skrytobójstwa.

Informator nasz powiada, że w dniu tra-
gicznym dla Józefa Bałachowicza wyjecha-
ły do Hajnówki 2 wozy w składzie 6 osób.  
W oddziale nr 448 puszczy, przy górze Stefana 
Batorego, gdy furmanki dojechały do gęstego 
zagajenia, nagle z  krzaków wyskoczył nie-
znany osobnik i zapytał Józefa Bałachowicza: 
„Która jest godzina?” równocześnie zaświecił 
zapytanemu elektryczną lampką w oczy. Na 
wozie ze śp. J. Bałachowiczem jechał generał 
Peremykin i jeden b. pułkownik bałachowiec.

Na zapytanie o godzinę odrzekł Bałacho-
wicz, że 5 minut po 11-ej. Wtedy nieznany 
osobnik krzyknął donośnie, że nieprawda, 
bo pierwsza. Bałachowicz jednak niestro-
piony tem dziwnem zachowaniem się, po-
wtórnie oświadczył pytającemu, że dopiero 
5 minut po 11-ej. „A jednak mówię, że go-
dzina pierwsza” – ktoś krzyknął i równocze-
śnie padł strzał z zagajenia z bliskiej odległo-
ści. Kula trafiła Józefa Bałachowicza z boku  
w oko. Czaszka została odcięta, a z oderwa-
nego czerepu głowy wypadł cały mózg na 
ziemię. Spłoszone konie wystrzałem szarp-
nęły wozem. Wóz wpadł do rowu, wywrócił 
się i nakrył jadących generała Peremykina –  
i jego towarzysza pułkownika. Nieznany zaś 
napastnik znikł, nie rabując nikogo.

Dla przeprowadzenia dochodzeń przybyła 
na miejsce wypadku policja, aresztowała ge-
nerała Perymykina wraz z jego towarzyszem. 
Jednak jak opowiadali naszemu informatoro-

wi naoczni świadkowie, aresztowani po kilku 
godzinach zostali wypuszczeni na wolną stopę.

Zamordowany pozostawił żonę i dwoje 
dzieci bez żadnych środków do życia.

W okolicy Hajnówki krążą wersje, że tego 
samego wieczoru również urządzono zasadzkę 
na brata zamordowanego generała Stanisława 
Bałachowicza. Został on w domu napadnięty  
i ostrzelany. Jednak bliższych szczegółów, co 
do zamachu, informator nasz nie zdołał już 
przed wyjazdem do Warszawy zasięgnąć.

Dookoła osoby zamordowanego lotem 
błyskawicy wśród bałachowców i sawnikow-
ców pracujących w lasach puszczy krążą ta-
jemnicze opowiadania o jakimś znalezionym 
liście z Wiednia, w którym czyniono zarzuty 
jednej ze stron, zawsze ze sobą drących koty, 
że pieniądze, jakie zostały przez jakąś organi-
zację monarchistów nadesłane, zostały wyda-
ne nie na ten cel jak sobie życzono. Opowiada-
nie to nasuwa pewne refleksje, lecz jest jeszcze 
zbyt mało jasne, aby można wyciągnąć z tego 
konkretne wnioski.

W każdym razie należy przypuszczać, że 
ma się tu do czynienia z morderstwem natu-
ry politycznej. Dochodzenie policji napewno 
wkrótce tajemnicę wyjaśni.

¿ 9 lipca 1923 r., poniedziałek 
Tajemnica zabójstwa gen. J. Bałachowicza
Fałszywe relacje pism warszawskich 
i fałszywe oskarżenie brata zamordowanego 
gen. St. Bałachowicza

(Od naszego wysłannika)
Przed dwoma, trzema tygodniami gruch-

nęła nagle wieść o zamordowaniu gen. Ba-
łachowicza. W pismach warszawskich była 
mowa o zabójstwie gen. Bałachowicza, orga-
nizatora głośnej w swoim czasie armji ochot-
niczej; nikt nie wiedział, że jest tu mowa tylko 
o bracie jego, Józefie.

Z Hajnówki tymczasem dochodziły co-
raz to sprzeczniejsze wiadomości, które prasa 
warszawska skwapliwie podawała, wreszcie 
w „Kurierze Porannym” ukazał się wywiad  
z bratem zamordowanego, w  którym ten 
ostatni niedwuznacznie rzucał oskarżenie na 
współtowarzyszy podróży J.  Bałachowicza, 
podczas której zamordowano [go] – zwykłe, 
czy polityczne zabójstwo?
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W atmosferze przesyconej procesem biało-
ruskim, spiskami, których działacze uwili so-
bie gniazdo w kniejach puszczy Białowieskiej 
niewątpliwie powstać musiała myśl, iż jest to 
zabójstwo polityczne, zwłaszcza, że twierdzi to 
z całym naciskiem brat zabitego gen. St. Bała-
chowicz.

Chcąc dać czytelnikom szczegóły bliższe, 
„Dziennik” wydelegował na miejsce współpra-
cownika swojego i dziś podaje w  streszczeniu 
materiał zebrany ze źródeł wiarogodnych.

W kniejach puszczy Białowieskiej od 
dłuższego czasu znajdowali przytułek obaj 
bracia Bałachowicze i ich „armja” licząca 
przeszło 1500 zdemobilizowanych „Bała-
chowców”. Obaj bracia trudnili się wszyst-
kiem począwszy od handlu, ich zaś ludzie 
podzieleni na partie brali udział w robotach 
leśnych, jako robotnicy.

W tragicznym dn. 11 czerwca gen. J. Ba-
łachowicz miał się udać z Białowieży do Haj-
nówki na własnym koniu. W Białowieży umó-
wione zostało jego spotkanie z Wiszniakowem, 
kupcem z Białowieży, któremu obiecał Bała-
chowicz, przewiezienie kupionej przezeń soli, 
mąki i innych rzeczy.

Gen. Bałachowicz wyjechał do Hajnów-
ki o g. 8 m. 30 rano. W Hajnówce nastąpiło 
umówione spotkanie Wiszniakowa z gen. 
J. Bałachowiczem, który zapoznał go z b. puł-
kownikiem „bałachowcem”, Peremykinym. 
Miało to miejsce o g. 4 ppoł. w restauracji Łu-
kjaniuka. Wiszniakow dostał jak było umó-
wione konia, naładował swoją sól i mąkę,  
a tymczasem gen. J. Bałachowicz spędzał 
wesoło czas w restauracji. Mimo przynagleń 
Wiszniakowa wyjazd z Hajnówki nastąpił do-
piero o g. 8 m. 30 wieczorem. Na wóz wsiedli 
na przodzie J. Bałachowicz i Peremykin styłu 
na workach bokiem Wiszniakow.

Koń biegł to drobnym truchcikiem, to zno-
wu wolnym krokiem, a tymczasem droga pro-
wadziła przez knieje puszczy i niebawem po-
dróżni znaleźli się w mroku kompletnym.

(Dok. w numerze jutrzejszym)

¿ 10 lipca 1923 r., wtorek 
Prawda o śmierci generała
Józefa Bałachowicza w kniejach puszczy 
Białowieskiej. Śmierć Bałachowicza.
 Śmiertelna ucieczka.

(Ciąg dalszy)
Na połowie drogi, gdy wóz ze ś.p. Bałacho-

wiczem Józefem, pułk. Peremikynym i kupcem 
Wiszniakowym minął miejscowość „Zwierzy-
niec”, z mroków wyłoniła się nagle postać, roz-
błysła latarka elektryczna, a zachrypnięty głos 
spytał głośno: „która godzina panowie?

Bałachowicz zatrzymał konia, a p. Wisz-
niakow wyjął zegarek sprawdził godzinę przy 
świetle lampki nieznajomego i oświadczył:

– 5 minut po 11-tej.
– Pierwsza? Przepytuje nieznajomy.
Wiszniakow: 5 min. po 11. 
Nieznajomy: Pierwsza?
Wiszniakow: (podnosi zegarek pod sam 

nos nieznajomego). Niech że pan zobaczy, że 
jest 5 min. po 11-tej.

W tej chwili zmienia pozycję i zwiesza nogi 
z drabiniastego wozu Bałachowicz.

Bałachowicz: Kto wy? Czto wy zdieś dieła-
jetie?

Nieznajomy: Robimy tutaj.
Bałach. Gdzie wy rabotajetie?
Niezn. Tam w lesie.
Bałach.: Gdie w lesu? Wy dołżny znat w ka-

kom lesu, u kogo wy rabotajetie? (Bałach. mówi 
tonem naczelnika).

W tej chwili nieznajomy odchodzi w stronę 
lasu, gasi lampkę elektryczną.
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W mroku, który znowu zapanował wyłoniły 
się kontury kilku figur.

Bałachowicz: (głosem zirytowanym).
Ej skolko was tam jest wsie wychoditie na 

szosie (tu nastąpiła łajanka w stylu rosyjskim). 
Peremykin w tej chwili wyskakuje z wozu i staje 
obok. W tem nieoczekiwanie pada salwa. Bała-
chowicz legł na wozie rażony kulą.

Koń spłoszony rzucił się naprzód, a z tyłu 
posypały się strzały. Na wozie znajdowali się: 
trup już tylko Bałachowicza i struchlały Wisz-
niakow.

W pewnej chwili Wiszniakow zauważył, iż 
z lewej strony wozu uczepił się kurczowo i wle-
cze się bezwładnie pułk. Peremykin. Wisznia-
kow zatrzymał konia i wciągnął Perymykina na 
wóz, a ten prętem, który się znalazł na wozie jął 
okładać konia i dalej trwała szalona ucieczka.

Po chwili koń zboczył z drogi, trafił do rowu 
i wóz został przewrócony. Perymykin w panicz-
nym strachu przed pogonią poderwał się na 
nogi i zbiegł do lasu. U Wiszniakowa starczyło 
przytomności na tyle, aby odprządz konia i do-
siąść go na oklep. Ledwie jednakże zdążył on 
odjechać kilka stajań, usłyszał głos rozpaczliwy 
Peremykina, zatrzymał się i już razem dosiadł-
szy konia ruszyli w kierunku Białowieży.

Pod ciężarem dwóch jeźdźców koń jął się 
potykać, a wreszcie ustał całkowicie. Peremykin 
i Wiszniakow porzucili wobec tego konia i bo-
jąc się iść szosą (bali się pogoni) poszli ścieżką 
boczną. Wiszniakow nie znał drogi w Puszczy, 
Peremykin znał, lecz niezbyt dokładnie i obaj 
zabłądzili. Dopiero o g. 12 m. 30 obaj dotarli do 
punktu, na którym pracowali robotnicy leśni 
pułk. Perymykina.

(Dokończenie nastąpi jutro)

¿ 12 lipca 1923 r., czwartek 
Prawda o śmierci generała 
Józefa Bałachowicza w kniejach 
puszczy Białowieskiej 

(Dokończenie)
Gdy obaj zbiegowie Peremykin i Wisznia-

kow po półtoragodzinnem błąkaniu się w mro-
kach nocy po puszczy dotarli szczęśliwie do 
punktu, na którym pracowali robotnicy Pere-
mykina była godz. 12 m. 30.

Na alarm zwolna schodzić się zaczęli ro-
botnicy, którym Wiszniakow i Peremykin za-

proponowali, aby odprowadzili ich do Biało-
wieży. Białowieża od punktu tego znajdowała  
się w odległości 7 klm.

Po pewnym czasie Wiszn. i Per. udali się 
do Białowieży w otoczeniu 10 robotników. Do 
Białowieży dotarli o g. 2 w nocy i niezwłocznie 
udali się do Komisariatu, gdzie zameldowali  
o napadzie, a z Komisariatu do gen. St. Bała-
chowicza, którego powiadomili o tragicznej 
śmierci jego brata.

Bałachowicz niezwłocznie osiodłał konia, 
zaprzągł wóz i z Wiszniakowym i 3 robotnika-
mi udali się wszyscy na miejsce zabójstwa. Za-
stali tam policję, która przybyła wcześniej.

Wóz leżał przewrócony, rzeczy rozrzucone 
nawpół przykrywały trupa, którego widok był 
straszny. Kula zabójcy ugodziła ś.p. J. Bałacho-
wicza w głowę i zerwała czaszkę.

Na miejscu zasadzki znaleziono liczne ślady 
prowadzące w głąb puszczy, a przy szosie pustą 
flaszkę od wódki.

Wiszniakow powrócił do domu i w tymże 
dniu jego i Peremykina zbadał sędzia śledczy. 
W kilka dni potem Wiszniakowa zbadano po-
wtórnie.

Podczas pogrzebu nieoczekiwanie dla Wisz-
niakowa gen. St. Bałachowicz w przemówieniu 
swojem oskarżył go wobec swoich mołojców, 
grożąc samosądem. Wobec takiej sytuacji 
Wiszniakow musiał się oddać pod opiekę po-
licji i udał się do sędziego śledczego w Bielsku.

Tymczasem gen. St. Bałachowicz nie po-
przestał na tem i w wywiadzie z współpra-
cownikiem „Kurjera Porannego” ponownie  
i niedwuznacznie wskazał najniesłuszniej 
Wiszniakowa, jako uczestnika zabójstwa, na tej 
tylko podstawie, że on i Peremykin opóźnili się 
z wiadomością o zabójstwie i dotarli do Biało-
wieży dopiero o godz. 2 w nocy.

Sędzia śledczy oczywiście przejdzie do 
porządku dziennego nad oskarżeniem bez-
zasadnem. Tymczasem Wiszniakowi stała się 
krzywda, gdyż wobec stanowiska wrogiego ba-
łachowców boi się on powrócić do Białowieży.

Zabójców narazie nie wykryto. Puszcza Bia-
łowieska roi się od przestępców i  morderstwa 
rabunkowe są tu na porządku dziennym.

Apelujemy do władz, aby raz wreszcie ze-
chciały przetrząsnąć knieje i uwolnić powiat 
Bielski od zmory.
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„Dodatek do sprawy”:

STRAJKI
¿ 28 kwietnia 1932 r., czwartek 
Zajścia w Hajnówce

Dnia 26 bm. w tartakach państwowych 
w  Hajnówce zastrajkowali robotnicy tychże 
tartaków, którzy żądali wypłacenia im za cały 
okres kampanji różnicy w  stawkach zarobko-
wych jaka powstała po strajku w lutym b.r., na 
co Dyrekcja Lasów Państwowych nie zgodziła 
się. Wobec takiego stanowiska Dyr. L. Państw. 
robotnicy w liczbie około 630 zastrajkowali, 
przyczem podburzani przez elementy wywro-
towe usiłowali sterroryzować tych robotników, 
którzy w strajku zainteresowani nie byli i zgło-
sili się do pracy.

Ponieważ akcja strajkujących miała cha-
rakter agresywny i była stale podniecana przez 
podżegaczy, przeto policja zmuszona była ze-
brany tłum rozproszyć i w trakcie tego zatrzy-
mała do dyspozycji władz sądowych głównych 
podżegaczy. W dniu wczorajszem strajkujący 
ponownie zgromadzili się tym razem już przed 
posterunkiem P.P., usiłując wtargnąć do wnę-
trza i oswobodzić aresztowanych. Policja, roz-

praszając zgromadzony tłum, została obrzu-
cona kamieniami i sztachetami, w które tłum 
był uzbrojony. Wobec tego oddział policyjny 
zmuszony był do oddania salwy ostrzegawczej  
w górę. W tym czasie padły równocześnie 
strzały rewolwerowe z tłumu.

Po salwie ostrzegawczej policji tłum rozpro-
szył się, zaś policja przystąpiła już bez użycia 
broni do rozpraszania drobnych pojedynczych 
grup robotników i w tym trakcie w odległości 
250 mtr. od rozgrywającej się poprzednio akcji 
znalazła między opłotkami rannego robotni-
ka tartacznego, Jana Werpachowskiego, który 
przed przybyciem lekarza zmarł. Jak dotych-
czasowe dochodzenie wykazało, Werpachow-
ski prawdopodobnie otrzymał postrzał rewol-
werowy w plecy. Strzał ten przypuszczalnie 
pochodził spośród strzałów skierowanych do 
policji ze strony tłumu, co zresztą potwierdziła 
matka zmarłego, która była naocznym świad-
kiem zajścia.

¿ 30 kwietnia 1932 r., sobota 
Zlikwidowanie strajku w Hajnówce

Strajk w Hajnówce został w dniu wczoraj-
szym zlikwidowany, wszyscy robotnicy od sa-
mego rana przystąpili do pracy.

STRAJKI
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¿ 30 grudnia 1932 r., piątek 
Strajk w Białowieży

W początkach grudnia podpisana została 
zbiorowa umowa pomiędzy dyrekcją lasów 
państwowych w Białowieży i  przedstawicie-
lami zw. robotników przem. drzewnego, li-
kwidująca strajk robotników leśnych, zatrud-
nionych w  puszczy Białowieskiej. Umowa ta 
przewiduje dwa cenniki płac: wyższych dla 
robotników bezrolnych i niższych dla robotni-
ków posiadających gospodarstwa. Tłumaczy 
się to tem, że małorolni, traktujący pracę jako 
dorywczą i dodatkową, godzili się na znacznie 
niższe stawki płacy, pozbawiając pracy i unie-
możliwiając egzystencję zawodowych robotni-
ków leśnych, opartą całkowicie na zarobkach.

Po zawarciu tej umowy część robotników, 
posiadających gospodarstwa, a  zorganizowa-
nych w zw. zawodowym rob. małorolnych, od-
mówiła przystąpienia do pracy, żądając tych 
samych płac, co i pierwsza kategoria. Zw. zaw. 
rob. małorolnych zwróciły się do inspektora 
pracy w Białymstoku o interwencję. Jak się 
dowiadujemy, akcja ta nie ma widoków powo-
dzenia.

¿ 18 lutego 1933 r., sobota 
Echa strajku w puszczy Białowieskiej

W styczniu b. r. w puszczy Białowieskiej 
wybuchł strajk. W dniu 30 stycznia około 30 
włościan z okolicznych wsi, członków Zw. Ma-
łorolnych przemocą rozpędziło robotników, 
którzy pracowali, i nie pozwolili na wywózkę 
drzewa. W toku dochodzenia zatrzymano 16 
osób, przeciwko którym skierowano wczoraj 
akt oskarżenia do sądu grodzkiego w  Biało-
wieży o samowolę z art. 251 K.K. 

¿ 2 kwietnia 1933 r., niedziela 
Na rok więzienia

Kiedy leśniczy lasów państwowych w Bia-
łowieży Hipolit Madziar i gajowy Józef Szubert 
dozorowali robotników w  puszczy Białowie-
skiej, zjawili się tam Aleksander Bartosiewicz, 
Mieczysław Lulko i Sergiusz Rubel, którzy roz-
poczęli agitację za porzuceniem pracy i przy-
łączeniem się do strajku.

Leśniczy zwrócił się do nich z wezwaniem, 
aby natychmiast wyszli z lasu, a jednocześnie 
– opierając się na tem, że ze względu na de-

fraudacje leśne chodzenie po lesie z siekierą 
jest wzbronione – zażądał od Bartosiewicza 
oddania siekiery. Ponieważ ten nie chciał jej 
oddać dobrowolnie, Madziar usiłował ode-
brać mu ją siłą. Bartosiewicz krzyknął: „Precz, 
bo dostaniesz po głowie”. Sąd okręgowy skazał 
Bartosiewicza na 1 rok więzienia.

¿ 17 kwietnia 1934 r., wtorek 
Epilog przed sądem strajku 
robotników leśnych
Napad na posterunek P.P. w Szudziałowie
Strzały do policji i salwa w tłum

Przed sądem okręgowym w Białymstoku 
stanie w najbliższym czasie 29 mieszkańców 
wsi: Studzianka, Talkowszczyzna, Wierzchle-
sie, Bobkowy Gród, Konne, Stare-Treściano, 
Słoja, Łaźnie, Sukiennicze, Borki i Surażkowo, 
oskarżonych o to, iż w dniu 4 stycznia r.b. we 
wsi Szudziałowo pow. białostockiego wzię-
li udział w zbiegowisku publicznem, które 
wspólnemi siłami uczestników dopuściło się 
zamachu gwałtownego na funkcjonariuszy 
policji państwowej, ostrzeliwując i obrzucając 
ich kamieniami, oraz na budynek posterun-
ku, wybijając w nim szyby okienne i niszcząc 
okno, a to w celu zmuszenia policjantów do 
wydania im zatrzymanych: Wsiewołoda Na-
lewajkę i Stefana Murawskiego, podejrzanych 
o  dokonanie przestępstwa, przewidzianego 
w art. 163 K.K.

Zajście miało następujący przebieg: 
W połowie listopada 1933 r. związek ro-

botników leśnych, oddział w  Nowosiółkach 
pow. białostockiego, złożył do nadleśnictw 
państwowych w Waliłach, Krynkach i Sokół-
ce memoriały, żądając w nich podwyższenia 
płac robotnikom leśnym. Wobec nieotrzy-
mania w wyznaczonym terminie odpowie-
dzi – na zebraniu w dniu 27 listopada 1933 r., 
odbytem w Nowosiółkach, postanowiono 
rozpocząć strajk.

Ponieważ część robotników przystąpiła 
do strajku – postanowili stosować teror. Po 
raz pierwszy strajkujący zastosowali go dn. 
30 listopada w stosunku do wyłamujących się  
z pod strajku bijąc ich i niszcząc im narzędzia 
pracy. Do stycznia 1934 r. teror taki stosowa-
ny był kilkakrotnie na terenie lasów państwo-
wych wymienionych trzech nadleśnictw.

STRAJKI
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W dniu 3 stycznia 1934 r. funkcjonariu-
sze P.P. z Szudziałowa zatrzymali Wsiewo-
łoda Nalewajkę i Stefana Murawskiego, po-
dejrzanych o wzięcie udziału w zbiegowisku 
publicznem w dniu 27 grudnia 1933 r. na te-
renie lasów państwowych w gminie Szudzia-
łowo pow. sokólskiego, które to zbiegowisko 
wspólnemi siłami dopuściło się zamachu na 
osoby i mienie pracujących w lasach robotni-
ków leśnych, bijąc ich oraz łamiąc im narzę-
dzia pracy.

W dniu 4 stycznia 1934 r. około godz. 7 
rano komendant posterunku P. P. w Szudzia-
łowie został powiadomiony, iż drogami, pro-
wadzącemi do Szudziałowa od strony połu-
dniowej, zbliża się saniami większa ilość ro-
botników leśnych. Około godz. 8 m. 30 tłum 
złożony z około 300 robotników leśnych za-
mieszkałych poza Szudziałowem, zgromadził 
się na placu przed budynkiem posterunku  
P. P. i, grożąc policji pobiciem, żądał wydania 
zatrzymanych robotników.

Cała załoga posterunku, składająca się  
z przodownika i 4 posterunkowych, wyszła 
na ganek posterunku, a komendant, przo-
downik Markoń, udał się w kierunku tłumu, 
stojącego wówczas w odległości kilkunastu 
kroków od ganku i począł tłumaczyć zebra-
nym, by zachowali spokój i rozeszli się, gdyż 
zatrzymani, po okazaniu ich świadkom, zo-
staną zwolnieni. W tym czasie część robot-
ników pobiegła do aresztu gminnego, znaj-
dującego się o  kilkadziesiąt kroków za po-
sterunkiem celem uwolnienia zatrzymanych, 
lecz po stwierdzeniu, iż zostali oni uprzednio 
przeprowadzeni do lokalu posterunku – wró-
cili na plac przed posterunkiem.

Pertraktacje, trwające pół godziny, nie 
uspokoiły tłumu, domagającego się coraz na-
tarczywiej wydania zatrzymanych. Na policję 
posypały się polana i kamienie, przyczem 
przodownik Markoń został uderzony pola-
nem w twarz, a post. Rzewuskiego zraniono 
w palec lewej ręki. Prócz tego w lokalu po-
sterunku wybito 2 szyby w jednem oknie,  
a w lokalu urzędu gminnego, znajdującym się 
w tym samym, co i posterunek P.P., budynku 
– szyby w dwu oknach, oraz wyłamano deski, 
któremi było zabite jedno z okien i usiłowano 
dostać się niem do wnętrza lokalu.

Ponieważ tłum zachowywał się coraz 
natarczywiej, przodownik Markoń wszedł 
na ganek posterunku i stanął na nim razem  
z załogą. Gdy zebrani robotnicy, grożąc, krzy-
cząc i rzucając kamieniami, zbliżyli się na od-
ległość 3 – 4 kroków od ganku i z tłumu pa-
dło kilka strzałów rewolwerowych – wówczas 
policja dała ostrzegawczą salwę w górę, a gdy 
to nie poskutkowało – salwę w tłum. 

 (D. c. n.)

¿ 20 października 1934 r., sobota 
Epilog strajku robotników leśnych
Winni stosowania teroru skazani 
na 6, 9 lub 12 mies.

Sąd okręgowy na sesji wyjazdowej w So-
kółce rozpatrywał sprawę przeciwko kilku ro-
botnikom leśnym, którzy w dniu 27 grudnia 
ub. r. na terenie lasów państwowych, położo-
nych w gm. Szudziałowo pow. sokólskiego, 
wzięli udział w zbiegowisku publicznem, po-
bili pracujących robotników, połamali im na-
rzędzia pracy oraz zniszczyli sanie i  uprząż, 
aby zmusić ich do przerwania pracy i przy-
stąpienia do strajku.

Po przeprowadzeniu przewodu sądowe-
go i wysłuchaniu stron sąd skazał: Aleksan-
dra Miakisza na rok, Pawła Maciejewskiego 
i  Michała Zagrodę każdego na 9 miesięcy, 
Władysława Wysockiego, Stefana Muraw-
skiego i Józefa Milczuka każdego na 6 mie-
sięcy więzienia. Wykonanie kary wszystkim 
zawieszono. Wsiewołod Nalewajko został 
uniewinniony.

¿ 9 marca 1935 r., sobota 
Echa strajku robotników leśnych
Organizator-wywrotowiec skazany 
na 3 lata więz.

Sąd okręgowy w Białymstoku rozpatry-
wał wczoraj sprawę 26-letniego Władysława 
Chrzanowskiego ze wsi Dzieniakowo gm. 
Gródek, oskarżonego o działalność wywroto-
wą. Prowadził ją od 1929 r., a jako sekretarz 
komitetu rejonowego K.P.Z.B. odgrywał kie-
rowniczą rolę w zorganizowaniu w ub. r. straj-
ku robotników leśnych na terenie powiatów: 
sokólskiego, grodzieńskiego i białostockiego, 
kiedy to doszło do napadu na posterunek P.P. 
w Szudziałowie.
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Chrzanowski przyjechał do Białegosto-
ku na konferencję partyjną. Wiedząc o tem, 
jeden z funkcjonariuszów policji oczekiwał 
na niego, a wymieniwszy umówione hasło, 
zaprowadził do pewnego mieszkania, gdzie 
wobec dwu przodowników, których wziął 
za działaczów wywrotowych, opowiedział  
o swej działalności. Opowiadanie to zna-
lazło swój wyraz w akcie oskarżenia. Sąd 
skazał Chrzanowskiego na 3 lata więzienia  
z pozbawieniem praw na 5 lat.

¿ 23 listopada 1935 r., sobota 
Strajk robotników leśnych

W związku ze strajkiem robotników le-
śnych na terenie siedleckiej dyrekcji lasów 
państwowych dowiadujemy się, że aczkolwiek 
robotnicy wstrzymują się od pracy na terenie 
kilku nadleśnictw – powiatów: białostockie-
go i sokólskiego, jednakże przyczyny strajku 
nie wszędzie są jednakowe. Z dotychczasowej 
eksploatacji lasów dyrekcja przekonała się, że 
niektóre grupy robotników są pokrzywdzone 
ze względu na warunki terenowe. Wobec tego, 
że wkrótce rozpoczyna się nowy sezon robót 
leśnych, dyrekcja dąży do unormowania płac 
z uwzględnieniem warunków terenowych.  
Z powodu cen rynkowych dyrekcja nie jest  
w stanie zwiększyć kosztów eksploatacyjnych, 
jednakże nie zamierza również wzbogacać się 
kosztem robotników.

Zależnie od cięższych lub lżejszych warun-
ków pracy robotników, mają oni być lepiej lub 
gorzej wynagradzani. W dniach najbliższych 
w Inspektoracie Pracy odbędzie się w tej spra-
wie konferencja, na której delegat dyrekcji 
lasów w Siedlcach przedstawi poszczególnym 
grupom robotników opracowany cennik.

Strajk robotników w Czarnej Wsi powstał 
wskutek nieporozumienia. Robotnicy przy 
odrabianiu papierówki zażądali podwyżki 
płac przy nowym transporcie drzewa. Tym-
czasem pozostał jeszcze dawny transport do 
wykończenia. Robotnicy niesłusznie uważają 
go za nowy. Dla wyjaśnienia sytuacji inspek-
tor pracy delegował do Czarnej Wsi podin-
spektora pracy. W Czarnej Wsi odbyło się 
zebranie pod przewodnictwem robotnika 
Michała Sobierajskiego, na którem wybrano 
komitet strajkowy.

¿ 26 listopada 1935 r., wtorek 
Wobec strajku robotników leśnych

W związku ze strajkiem robotników le-
śnych na terenie powiatów białostockiego  
i sokólskiego dowiadujemy się, że Dyrekcja 
Lasów Państwowych w  Siedlcach w chwi-
li obecnej nie jest skłonna delegować swego 
przedstawiciela celem wzięcia udziału w ro-
kowaniach o  likwidację zatargu, natomiast 
wczoraj przysłała do Inspektora Pracy opra-
cowany nowy cennik z uwzględnieniem pra-
cy terenowej.

¿ 28 listopada 1935 r., czwartek 
Strajk robotników leśnych słabnie

Strajk robotników leśnych na terenie po-
wiatów białostockiego i sokólskiego – zała-
mał się. Jak wiadomo, początkowo porzuci-
ło prace przeszło 600 robotników. Obecnie 
strajkuje jeszcze 90 robotników na odcinku 
Supraśl–Zacisze. Prawdopodobnie i ci robot-
nicy po zaznajomieniu się z opracowanym 
przez Dyrekcję Lasów Państwowych cenni-
kiem, powrócą do pracy.

¿ 30 listopada 1935 r., sobota 
Strajk robotników leśnych 

Sytuacja strajkowa wśród robotników 
leśnych na terenie powiatu białostockiego – 
prawie bez zmian. W obrębie nadleśnictwa 
Waliły zwiększyła się o 5 osób.

¿ 10 grudnia 1935 r., wtorek 
Na terenie strajku robotników leśnych

Liczba robotników leśnych, którzy wró-
cili do pracy na terenie lasów państwowych 
w  leśnictwie Czarna Wieś wzrosła w dniu  
7 bm. do 32 osób. Przedtem pracowało za-
ledwie 14 robotników. W leśnictwie supraśl-
skiem stanęło do pracy 6 robotników, w Za-
ciszu tylko 2-ch.

¿ 17 grudnia 1935 r., wtorek 
W Puszczy Knyszyńskiej
Warunki pracy i płacy robotników 
leśnych przed strajkiem

Od dłuższego czasu otrzymujemy wiado-
mości o strajku robotników leśnych na terenie 
Puszczy Knyszyńskiej. W celu dokładniejsze-
go zaznajomienia czytelników z tą sprawą, 
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zwróciliśmy się do osób dobrze poinformowa-
nych, od których otrzymaliśmy odpowiednie 
wyjaśnienia.

Obszar Puszczy Knyszyńskiej (około 
70,000 ha) podlegający jednej inspekcji le-
śnej, jest podzielony terytorialnie na 9 nad-
leśnictw: Czarna Wieś, Białystok, Knyszyn, 
Krynki, Kumiałka, Sokółka, Supraśl, Waliły  
i Złota Wieś oraz 2 tartaki państwowe: Czar-
na Wieś i Waliły. Roczna powierzchnia [po-
wierzchnia? – przyp. J.K] zrębów w Puszczy 
wynosi około 200 tys m. sześciennych drew-
na. Do jego wyrobienia, w okresie zimowym, 
nadleśnictwa zatrudniają mniej więcej 1.300 
robotników dziennie. Poza pracami eksplo-
atacyjnemi, w okresie wiosennym (1 miesiąc) 
jest zajętych przy uprawach leśnych około  
2 tys. robotnic dziennie, a w lecie przy czysz-
czeniu około 800 robotników. Zliczając po-
wyższe cyfry, można przyjąć, że Puszcza Kny-
szyńska zatrudnia przeciętnie przez cały rok 
około 500 robotników i około 400 robotnic, 
razem około 900 osób dziennie.

Administracja lasów zatrudnia jedynie 
robotników miejscowych, z których 90% sta-
nowią okoliczni średnio i małorolni włościa-
nie, a 10% bezrolni. Dotychczas pracowano 
przy wyrębie drewna w zrębach na akord, 
przy trzebieżach i uprawach częściowo na 
akord, częściowo na dniówki. Jeżeli przyjmie-
my za miernik dla całej Puszczy nadleśnictwo 
Złota Wieś i przeliczymy akord na dniówkę 
(300 dni roboczych) to zarobek w stosun-
ku rocznym wynosił dziennie dla mężczyzn 
3 zł, 50 gr., a dla kobiet 1 zł. 33 gr. Robocizna  
w dziewięciu nadleśnictwach Puszczy Kny-
szyńskiej wynosiła dotychczas około 681 ty-
sięcy zł. rocznie, a zwózka drewna około 225 
tysięcy zł. Można powiedzieć, że okoliczna 
ludność w ciągu roku, przeważnie w zimie, 
wczesna wiosną i późną jesienią t. j. w okre-
sach najmniejszej pracy na roli – zarobiła od 
900 tys. do 1 miljona złotych.

Cena robocizny była na tym terenie wyż-
sza, niż w innych nadleśnictwach. Na Kur-
piach płaciło się od 30 do 40% mniej, cho-
ciaż jakość robocizny jest prawie taka sama. 
Dodać należy, że ceny robocizny w inspekcji 
białostockiej, jako podmiejskiej są wyższe od 
cen w innych nadleśnictwach Puszczy, cho-

ciaż koszty utrzymania są wszędzie mniej 
więcej takie same.

Przez czas długi na obszarze Puszczy sto-
sowano cennik sztywny za robociznę i zwózkę. 
Działo się to z krzywdą dla robotników, gdyż 
trudniejsze warunki pracy wymagają, lep-
szej zapłaty, a łatwiejsza praca powinna być 
tańsza. Niewłaściwość sztywnych cen raziła 
przedewszystkiem przy zwózce. Cena wywo-
zu jednego metra drewna winna być zależna 
od stanu dróg wywozowych i pory wywozu 
oraz gatunku wywożonego drewna. Tak samo 
przycinanie drzew w  zrębach. Praca w miej-
scach suchych, łatwo dostępnych jest lżejsza 
w robociźnie akordowej, aniżeli na zrębach 
zachwaszczonych, mokrych. Pozatem na wy-
sokość zapłaty powinna wpływać odległość 
zrębu od miejsca zamieszkania robotników.  
W ogóle zapłatę należy indywidualizować, czę-
sto nawet w obrębie jednego leśnictwa, mają-
cego rozmaitego rodzaju zręby. Sztywność cen-
nika jest w najwyższym stopniu nieracjonalna.

Przedstawiliśmy powyżej ogólne warunki 
pracy robotników leśnych, miarodajne jesz-
cze do niedawna. Lecz obecnie dołączyły się 
nowe trudności. W interesie skarbu państwa, 
a więc i administracji lasów państwowych, jest 
utrzymanie opłacalności przedsiębiorstwa. 
Ceny drewna na rynku światowym i ceny wy-
robów drzewnych przez nas wywożonych nie 
zwyżkują, ale odwrotnie [Dalej brakuje tekstu 
– przyp. J.K.].

¿ 19 grudnia 1935 r., czwartek 
W Puszczy Knyszyńskiej
Obniżka cennika – Gdzie robotnicy 
leśni strajkują? – Stanowisko Dyrekcji lasów

Nawiązując do poprzedniego artykułu  
o Puszczy Knyszyńskiej nadmieniamy, że cen-
nik ułożony w 1934 r. nie był przez dyrekcję 
lasów w wielu wypadkach ściśle stosowany. 
Płacono na ogół mniej, czasem więcej, zależ-
nie od lokalnych warunków. W roku bieżącym 
Dyrekcja cennika formalnie nie wypowiedzia-
ła. W ostatnich czasach zastosowała ogólną 
jego obniżkę, przyczem nadleśnictwa, a nawet 
leśnictwa miały duże możliwości stosowania 
płacy zależnie od warunków pracy.

Opłata za robociznę na terenie Puszczy 
Knyszyńskiej została w zasadzie obniżona  
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w bieżącym roku gospodarczym o 6% za wy-
rób 1m3 użytku sosnowego, o 16% za 1m3 
użytku świerkowego, o 10% za wyrób opału, 
o 50% za wyrób papierówki, lecz ze zmianą 
wyrobu ze struganej na biało – na korowaną 
na czerwono.

Te zasadnicze obniżki nie zostały uzgod-
nione z dotychczasowym kontrahentem tj. 
związkiem robotników małorolnych, co wy-
wołało niezadowolenie i częściowy strajk.  
Z dotychczasowego przebiegu strajku można 
by wnioskować, że robotnicy leśni zgodziliby 
się na cennik obniżony, ale określający mi-
nimum zarobku. Dyrekcja Lasów natomiast 
chciałaby mieć w cenniku raczej środek orien-
tacyjny a nie normatywny.

– Jak się przedstawia stan robocizny, 
względnie stan strajku? – zapytujemy naszego 
informatora.

Na terenie nadleśnictwie Białystok pracuje 
w leśnictwie Turczyn 30 robotników z gmin: 
Białostoczek, Choroszcz i  Wasilków. W in-
nych nadleśnictwach strajkuje około 100 ludzi 
z gminy Obrubniki i Wasilków, ze wsi Wólka-
-Poduchowna, Wólka-Przedmieście, Sochonie 
i miasta Wasilkowa. W nadleśnictwie Sokółka, 
nadleśn. Krynki i nadleśn. Kumiałka praco-
wano dotychczas normalnie. Tak samo praco-
wano normalnie w nadleśn. Supraśl. W nad-
leśnictwie Czarna-Wieś 70 robotników ze wsi 
Cz. Wieś Kościelna, Kosmaty Borek i Chmiel-
nik nie pracuje. Robotnicy w liczbie 60 z gmi-
ny Korycin (Niemczyn, Zamczysk, Zdroje, 
Łapczyn) nie pracują. Robotnicy z gminy So-
kółka, ze wsi Stary Szor i Stara Rozedranka  
w liczbie 40 pracują bez przerwy. W Czar-
nej Wsi (stacja) robotnicy zatrudnieni przy 
oczyszczaniu papierówki nie pracują. W nadle-
śnictwie Knyszyn robotnicy z gminy Kalinów-
ka, Obróbniki i Czarna Wieś w liczbie około 
200 nie pracują. W nadleśn. Waliły robotnicy 
z gminy Szudziałowo i Gródek w liczbie około 
250 pracują. W nadleśn. Złota Wieś nie pracu-
je 36 robotników z Czarna Wieś, ze wsi Stu-
dzianki i kol. Ponure oraz 12 ludzi z Dąbrówki. 
Robotnicy z gm. Czarna Wieś ze wsi Buksztel,  
z gm Sokółka (wieś Straż, Dworzysk, Maczania  
i Pawelki) w liczbie 78 – pracują.

Te dane cyfrowe dowodzą, że strajk objął 
teren pow. białostockiego i że strajkują prze-

ważnie ci robotnicy, którzy pochodzą z ogniska 
strajku (wsie Studzianki, Karczmisko, Chmiel-
nik, Kosmaty Borek) oraz ci, którzy z robot-
nikami z tych miejscowości razem pracowali. 
Ogółem nie pracowało w ostatnich dniach na 
terenie 6 nadleśnictw pow. białostockiego 478 
robotników, pracowało natomiast 398.

Podobno w administracji lasów panuje 
opinja, że w strajku obecnym czynniki ekono-
miczne odgrywają o wiele mniejszą rolę, ani-
żeli ambicje Związku robotników małorolnych 
oraz innych zawodowych organizacyj robotni-
czych, które pominięto przy zmianie cennika.

Dyrekcja Lasów w Siedlcach, jak nas in-
formują, postanowiła nie zmieniać ustalonych 
cen za robociznę i zapowiada, że wycinanie 
zrębów nie odbędzie się w  tych nadleśnic-
twach, gdzie większość robotników pracę 
przerwała.

Stanowisko strajkujących i opinję Związku 
robotników małorolnych przedstawimy w naj-
bliższych dniach.

¿ 3 stycznia 1936 r., piątek 
Strajk robotników leśnych

W dniu 1-go stycznia 1936 r. sytuacja na 
terenie robót leśnych przedstawia się nastę-
pująco:

Na terenie leśnictwa Buksztel pracowało  
8 robotników, na terenie Budziska – 16, Ho-
rodnianki – 14. W leśnictwie Czeremcha na 
terenie nadleśnictwa Supraśl w leśnictwie Za-
cisze nie pracowano, natomiast w leśnictwie 
Supraśl pracowało 2 robotników, a w leśnic-
twie Czarna Wieś – 4 robotników.

¿ 5 stycznia 1936 r., niedziela 
Roboty leśne

Roboty leśne na terenie powiatu biało-
stockiego w chwili obecnej przedstawiają 
się następująco: w Nadleśnictwie Złota Wieś 
pracuje 33 robotników, w nadl. Białystok – 
54 rob., Knyszyn – 20 robotników, Czarna 
Wieś – 10 rob.

¿ 8 stycznia 1936 r., środa 
Roboty w lasach państw

Stan robót w lasach państwowych w dniu 
4 bm. przedstawiał się następująco: W leśnic-
twie Horodnianka pracowało 7 osób, Czerem-
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cha – 2, Budzisk – 16, Buksztel – 8, Czarna 
Wieś – 10, Ponikła – 13, Turczyn – 35, Karcz-
misko – 20.

¿ 18 stycznia 1936 r., sobota 
Liczba pracujących robotn. leśnych wzrasta 

Liczba pracujących na terenie objętym 
strajkiem robotników leśnych w dniu 16  
b. m. cośkolwiek wzrosła. W leśnictwie Bu-
dzisk pracowało – 18 robotników, Buksztel – 
13, Czeremcha – 6, Horodnianka – 26, Supraśl 
– 2, Karczmisko – 40, Rybnik – 36, Ponikła 46, 
Turczyn – 25, Chraboły – 8. Ogółem pracowa-
ło w tych leśnictwach 220 robotników.

¿ 24 stycznia 1936 r., piątek 
Na terenie strajku leśnego

Stan zatrudnienia robotników leśnych na 
terenie strajku w dniu 22 b. m. przedstawiał się 
następująco: W leśnictwie Supraśl pracowało  
6 robotników, Zacisze – 16, Buksztel – 16,  
Horodnianka – 16, Karczmisko – 25, Przewa-
lanka – 10, Chraboły – 20 i Ponikła 46. Ogó-
łem zatrudnionych było 151 osób.

¿ 26 stycznia 1936 r., niedziela 
Na terenie strajku leśnego

W chwili obecnej w obrębie leśnictwa Bu-
ksztel pracuje 25 robotników, Horodnianka 
27, Supraśl 13, Zacisze 32, Karczmisko 24, 
Chraboły 20, Rybnik 2. Na terenie leśnictw: 
Budzisk, Nowiny i Turczyn – praca została za-
kończona.

¿ 31 stycznia 1936 r., piątek 
Na terenie strajku leśnego

W dniu 29 b. m. zatrudnionych było ro-
botników leśnych w leśnictwach: Supraśl – 13, 
Zacisze – 45, Horodniance – 11, Buksztelu – 
12, Karczmisku – 44, Kopisku – 27, Przewa-
lance – 22, Chrabołach – 10, Rybniku – 13. 
W leśnictwach: Budzisk i Turczyn roboty zo-
stały ukończone.

¿ 4 lutego 1936 r., wtorek 
Interwencja Z.Z.Z. w sprawie strajku leśnego

Jak wiadomo, wskutek obniżenia płac za 
roboty leśne przez dyrekcję lasów państwo-
wych, trwał od dłuższego czasu strajk na te-
renie kilku nadleśnictw obejmujących t. zw. 

Puszczę Knyszyńską. Dnia 29 stycznia odbyło 
się zebranie zarządu nowopowstałego Związ-
ku robotników leśnych, oddziału Zw. Związ-
ków Zawodowych w Supraślu w  obecności  
p. M. Skłodowskiego, sekretarza Okr. Zarządu 
Z.Z.Z. w  Białymstoku. Na zebraniu postano-
wiono zaniechać strajku i przystąpić do pracy, 
lecz równocześnie nie odstępować od dotych-
czasowych żądań. Delegacja robotników udała 
się po zebraniu do zarządu nadleśnictwa w Su-
praślu z żądaniem pozostawienia poręb z czasu 
przedstrajkowego i niezatrudniania większej 
ilości pił. Delegację przyjął życzliwie p. nad-
leśniczy Czarski. Dn. 31 stycznia robotnicy na 
terenie nadleśn. Supraśl przystąpili do pracy.

¿ 15 lutego 1936 r., sobota 
Związki Zawodowe w obronie 
strajkujących robotników leśnych

Na zebraniu delegatów 15 związków zawo-
dowych z Białegostoku i prowincji debatowano 
nad przewlekającym się strajkiem robotników 
leśnych w Puszczy Knyszyńskiej. Uchwalono 
wesprzeć strajkujących przez nałożenie na 
związki zawodowe specjalnego zapomogowe-
go podatku. Robotnicy piekarscy postanowili 
co tydzień ofiarować na rzecz strajkujących 
pewną ilość chleba. Gdyby wszelkie zabiegi  
o polepszenie doli robotników leśnych zawio-
dły – związki zawodowe są gotowe ogłosić ma-
nifestacyjny strajk powszechny w Białymstoku 
i okolicznych środowiskach przemysłowych.

Pozatem na zebraniu wypowiedziano się 
przeciw projektowi Izb Pracy i postanowiono 
w tych dniach urządzić ogólny wiec robotni-
ków.

¿ 18 lutego 1936 r., wtorek
Dyrekcja lasów państwowych odbiera 
rybakom ich odwieczne prawa

Nad jeziorem Narocz (ziemia wileńska) 
odbył się zjazd rybaków przy udziale przed-
stawicieli miejscowych władz.

Chodziło o likwidację strajku rybaków, 
stojąc na stanowisku, że na podstawie od-
wiecznych tradycji i nadań królewskich mają 
prawo do połowu ryb w Naroczy bez ograni-
czeń i do wolnej sprzedaży ryb.

Tymczasem jezioro jest obecnie wydzier-
żawione dyrekcji lasów państwowych, która 
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wydaje zezwolenia na połów indywidualnie 
i poleca sprzedawać wyłącznie sobie ryby po 
cenie 66 proc. ceny rynkowej.

Konferencja nie przyniosła definitywnego 
rozwiązania.

¿ 4 października 1936 r., niedziela 
Strajk na kolejkach leśnych

Drużyna ładunkowa kolejek leśnych wę-
zła grodkowskiego w Puszczy Białowieskiej 
w  liczbie 28 osób rozpoczęła strajk włoski. 
Strajkujący żądają zawarcia umowy zbioro-
wej z dniem 1 października oraz korzystania  
z funduszu bezrobocia.

¿ 7 października 1936 r., środa 
W nadleśnictwie Waliły 50 robotników 
przy pracy

Rozpoczęła się już praca w lasach państwo-
wych. Zatrudniono na razie 50 robotników,  
w nadleśnictwie Waliły. Przygotowują oni teren 
pod cięcia, które rozpoczną się w dniu 15 b. m.

¿ 10 października 1936 r., sobota 
Prace leśne rozpoczęte

Na terenie Nadleśnictwa Waliły rozpoczę-
to prace leśne w leśnictwach: Radunin, gdzie 
zatrudniono 47 robotników i Królowe Stojło, 
gdzie pracuje 22 robotników.

¿ 14 października 1936 r., środa 
Roboty w lasach państwowych

W lasach państwowych rozpoczęły się ro-
boty sezonowe. Na terenie nadleśnictwa Bu-
dzisk pracuje 42 robotników, na terenie Cze-
remchy – 20 rob., w Zaciszu – 20, w Horod-
niance – 17, w Buksztelu – 21, w Czarnej Wsi 
– 45, w Podsupraślu – 20.

¿ 11 marca 1937 r., czwartek 
Robotnicy tartaczni w Nurcu 
domagają się podwyżki

W osadzie Nurzec (gm. Milejczyce) odby-
ła się konferencja inspektora Dyrekcji Lasów 
Państwowych Siedlcach – p. Cebuli z delega-
tami robotników miejscowych tartaków pań-
stwowych.

Delegaci domagali się podwyżki płac o 40 
proc., a to ze względu na zwyżkę cen produk-
tów pierwszej potrzeby.

Inspektor oświadczył, że tak wysokiej 
podwyżki nie otrzymają, przyczem zakomu-
nikował, że o podwyżce płac obecnie decy-
duje Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych  
w Warszawie.

W związku z odpowiedzią inspektora odby-
ło się zebranie robotników, którzy postanowili 
zapisać się na członków związku klasowego.

Obecny na zebraniu kierownik tartaku 
p. Jakubczyk powiadomił robotników, że pod-
wyżka płacy nastąpi i że o jej wysokości do-
wiedzą się przy najbliższej wypłacie. Podwyż-
ka ma być przyznana przedewszystkiem tym, 
którzy najmniej zarabiają.

¿ 27 i 28 marca 1937 r., sobota i niedziela
Czego żądają robotnicy leśni?

Robotnicy zatrudnieni przy kolejkach le-
śnych w Hajnówce i Białowieży, domagają się 
przyznania im płatnych urlopów za 1936 r., 
podwyżki zarobków do 30% i zniesienia nocle-
gów w lesie, jako bardzo uciążliwych ze wzglę-
du na brak odpowiednich schronisk, wody do 
picia i prowiantów.

Ponadto żądają prawidłowszego obliczania 
godzin, gdyż pracują faktycznie po 12–14 go-
dzin dziennie, podczas gdy administracja zali-
cza im tylko 8 godzin.

W sprawie tych żądań robotnicy wysłali 
delegację do Dyrekcji Lasów Państwowych, 
która jednak delegacji nie przyjęła.

W związku z tem robotnicy w dniu 23 b.m. 
zwołali w Hajnówce ogólne zebranie, na któ-
rem zapadła uchwała ogłoszenia jednodnio-
wego strajku protestacyjnego. Strajkowało 126 
robotników.

¿ 13 kwietnia 1937 r., wtorek 
Robotnicy leśni żądają podwyżki

Na terenie nadleśnictwa Krynica-Gliniec 
(gm. Narew) na 85 robotników zatrudnionych 
przy kulturach leśnych zastrajkowało 50-ciu, 
żądając podwyżki płacy z 1,20 do 1,50 oraz 
8-godzinnego dnia pracy.

¿ 14 kwietnia 1937 r., środa 
Zarząd tartaku w Nurcu grozi 
rozwiązaniem umowy

W kancelarji nadleśnictwa Lasów Pań-
stwowych w Nurcu odbyła się konferencja 
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z udziałem przedstawicieli Dyrekcji Lasów 
Państwowych, inspektora pracy i delegatów 
Związku Klas, celem zlikwidowania strajku  
w tartaku państwowym.

Na konferencji tej przedstawiciele Dyrekcji 
żądali natychmiastowego przystąpienia robot-
ników do pracy, oświadczając, iż podwyżka 
zarobków zostanie załatwiona przez kierow-
nictwo tartaku w przeciągu tygodnia. Nie po-
dano jednak wysokości tej podwyżki. Wobec 
tego delegaci związku, nie dając żadnych zo-
bowiązań, zakomunikowali robotnikom dezy-
deraty Dyrekcji.

Ogół robotników wypowiedział się za dal-
szym strajkiem.

W dniu 12 bm. zarząd tartaku wywiesił 
obwieszczenie wzywające strajkujących do 
stawienia się do pracy w terminie do dnia 15 
bm. pod rygorem rozwiązania umowy z winy 
strajkujących.

¿ 22 maja 1937 r., sobota 
Strajk na kolejkach leśnych 
w Hajnówce i Rutkach

W dniu 7 b.m. był delegowany z polecenia 
naczelnej dyrekcji Lasów Państwowych do Mi-
nisterstwa Opieki Społ. w Warszawie konduk-
tor kolejek leśnych w Rutkach (koło Hajnówki) 
Stanisław Sychowski, który powrócił dopiero 
w dniu 13 bm. Kiedy przybył do pracy dnia na-
stępnego, otrzymał zawiadomienie o zawiesze-
niu go w czynnościach z ograniczeniem uposa-
żenia o 50 proc. do czasu wyjaśnienia sprawy.

Sychowski jest członkiem ZZZ w Haj-
nówce, wobec czego zwrócił się do zarządu 
tej organizacji o interwencję. Członkowie 
ZZZ – maszyniści i konduktorzy w liczbie 40 
osób zażądali przyjęcia z powrotem do pracy 
Sychowskiego, grożąc w przeciwnym razie 
strajkiem.

Wczoraj w Hajnówce i Rutkach opuściły 
depot parowozy wraz z obsługą i  pozostając 
pod parą, stanęły bezczynnie na szlaku. Nie-
czynnych jest 14 parowozów i 45 osób obsługi.

Z powodu unieruchomienia kolejek po-
zostali robotnicy w liczbie 184 zmuszeni byli 
porzucić pracę.

¿ 23 maja 1937 r., niedziela 
Robotnicy w Hajnówce żądają podwyżki 
zarobków 150,000 zł na inwestycje – Zatarg 
na kolejkach zlikwidowany – Żądania 
nie uwzględnione

W Hajnówce odbyła się konferencja 52 
delegatów robotników tartaku państwowego 
z przedstawicielami Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w  Białowieży z udziałem inspektora 
pracy p. Wolanina przedstawicieli zw. klas.  
i Z.Z.Z. Konferencja te nie doprowadziła do 
porozumienia, ponieważ przedstawiciele Dyr. 
L.P. oświadczyli, że nie mają pełnomocnictw 
od Dyrekcji Naczelnej. Wobec tego pertrakta-
cje odłożono do dn. 24 bm.

W toku obrad poinformowano delegatów 
robotniczych, że dyrekcja na przeprowadzenie 
najpotrzebniejszych inwestycyj w Hajnówce, 
a mianowicie: wybudowanie kąpieliska, zor-
ganizowanie żłobka, spółdzielni robotniczej, 
ułożenie chodników na kolonji robotniczej, 
obniżenie komornego i zwiększenie deputatu 
opałowego – wyznaczyła kredyt w wysokości 
150.000 zł. Część tej sumy będzie przezna-
czona na podwyższenie płac tych robotników, 
których zarobki są najniższe.

Jednak delegaci robotników domagali się 
podwyżki zarobków dla wszystkich robotni-
ków i wybrali z pośród siebie 6 osób, które będą 
prowadziły dalsze pertraktacje o podwyżkę.

*
W sprawie zatargu z powodu nieprzyjęcia 

do pracy konduktora kolejki leśnej Stanisława 
Sychowskiego odbyła się w  Hajnówce konfe-
rencja z udziałem przedstawicieli Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Białowieży, delegatów 
Zw. Z.Z. oraz robotników kolejek leśnych.

Zwolniony Sychowski został przyjęty z po-
wrotem, wobec czego strajkujący maszyniści  
i obsługa przystąpiła do pracy.

Ponieważ robotnicy kolejek leśnych wysu-
wają również żądanie podwyżki płac – dnia 28 
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bm. ma się odbyć posiedzenie komisji arbitra-
żowej, która rozpatrzy tę sprawę.

*
Przy budowie nasypu pod kolejkę wąsko-

torową w odległości 3 klm. od Hajnówki pra-
cuje około 300 robotników, których delegacja 
zgłosiła się do zarządu kolejek z żądaniem 
podwyżki płac – mężczyznom z 2 zł. 40 gr. 
na 3 zł. 20 gr., kobietom zaś z 1 zł. 20 gr. na 
2 zł. dziennie. Ponieważ roboty przy budowie 
nasypu są już na ukończeniu, oświadczono 
delegatom, że żądanie podwyżki nie będzie 
uwzględnione.

¿ 25 maja 1937 r., wtorek 
Koniec strajku w Nurcu

W ubiegłą sobotę i niedzielę zapisało się do 
pracy w tartaku państwowym w Nurcu 133 ro-
botników z pośród strajkujących.

Wobec powyższego wczoraj została uru-
chomiona w tartaku pierwsza zmiana, w któ-
rej pracuje 45 osób z pośród strajkujących. 
Uruchomienie dalszych zmian nastąpi praw-
dopodobnie dzisiaj ewentualnie jutro. Przy-
stępujący do pracy robotnicy otrzymają wyna-
grodzenie z uwzględnieniem podwyżki płacy 
od 5 do 19% w niektórych działach.

¿ 30 maja 1937 r., niedziela 
Sejm leśników obraduje w stolicy

[druga strona gazety]
Wczoraj rozpoczęły się w gmachu sejmo-

wym w Warszawie 3-dniowe obrady zjazdu 
delegatów Związku Leśników Rzplitej.

Związek Leśników R.P. skupia w swoich 
szeregach ponad 5000 pracowników Lasów 
Państwowych i prywatnych. Jest to organiza-
cja, której najważniejszym zadaniem, obok 
popieranie leśnictwa polskiego, nauki i gospo-
darki leśnej, jest obrona materialnych i moral-
nych interesów leśników.

Jak wynika z wniosków, zgłoszonych przez 
poszczególne koła Zw. Leśników, najważniej-
szym tematem obrad 3-dniowego sejmu leśni-
ków będzie zagadnienie poprawy warunków 
pracy i  płacy pracowników Lasów Państwo-
wych, stanowiących przytłaczającą większość 
członków Związku. Położenie tej warstwy 
pracowniczej jest bowiem daleko gorsze od 
położenia innych pracowników państwo-

wych. Wpływają na to przede wszystkim 
ustawiczne zmiany warunków pracy i pła- 
cy. Gdy np. przed 10 laty leśnik zarabiał prze-
ciętnie rocznie 2200 zł. to obecnie zarabia on 
zaledwie około 1820 zł.

Wynagrodzenie leśników jest ponad to 
zupełnie niewspółmierne do czasu ich pra-
cy, która dla nadleśniczych, leśniczych i ga- 
jowych trwa od wczesnego świtu niejedno-
krotnie do późnej nocy. Wśród leśników 
wielu jest takich, którzy od lat nie otrzymują 
urlopów.

Przedmiotem obrad będzie poza tym tak-
że położenie leśników, pracujących w lasach 
prywatnych, częstokroć gorsze od położenia 
leśników państwowych. Skupienie ich w sze-
regach Zw. Leśników R.P. i obrona ich bytu 
ma stać się jednym z głównych zadań zjazdu  
i wyłonionego przezeń zarządu.

¿ 30 maja 1937 r., niedziela 
Po uruchomieniu tartaku w Nurcu

W lokalu nadleśnictwa w Nurcu odbyła się 
konferencja przedstawicieli robotników tar-
taku państwowego w Nurcu, Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Siedlcach, inspektora pracy  
z Białegostoku i kierownictwa tartaku.

Na konferencji tej inspektor pracy oznaj-
mił robotnikom o zlikwidowaniu strajku  
i uruchomieniu tartaku, zaznaczając przy tem, 
ze jeżeli robotnicy mają jakiekolwiek żądania, 
winni w przyszłości zwracać się do Dyrekcji 
Lasów Państwowych.

Następnie konferował z delegatami ro-
botników radca Harmata, który wyjaśnił, że 
oprócz przyznanej na początku podwyżki 
płac, o innej nie może być mowy, ponieważ 
stawki płacy w tartaku w Nurcu są i tak już 
wygórowane. Jednakże dyrekcja będzie dążyć 
do ulepszenia warunków pracy, by robotnik 
zarabiał więcej. Kończąc swe przemówienie 
radca Harmata polecił, by we wszystkich spra-
wach robotnicy zwracali się do kierownika 
tartaku, który w miarę możności sprawy te 
będzie regulował.

¿ 2 lipca 1937 r., piątek 
Strajk pracowników kolejek leśnych

Dnia 30 czerwca miała być udzielona pra-
cownikom parowozów kolejek leśnych w Haj-
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nówce odpowiedź na ich żądanie podwyższe-
nia zarobków.

Ponieważ odpowiedź ta nie nastąpiła, pa-
rowozy zostały po powrocie z lasu zatrzyma-
ne przez pracowników, którzy oświadczyli, 
że ich nie opuszczą, aż dopóki nie otrzymają 
na swoje żądania odpowiedzi. 

Równocześnie przystąpiło do strajku oku-
pacyjnego 15 pracowników kolejek wąsko-
torowych w Gródkach na znak solidarności  
z drużyną parowozową w Hajnówce.

¿ 21 sierpnia 1937 r., sobota 
Strajk drużyn kolejek leśnych

Wczoraj o godz. 4-ej rano zastrajkowały 
drużyny 15 parowozów na kolejkach leśnych 
w Hajnówce. Strajkujący w liczbie 45 osób 
żądali odwołania wymówienia pracy, a poza 
tym w miarę możności, częściowego i rów-
nomiernego zatrudnienia wszystkich pra-
cowników.

Dyrekcja Lasów Państwowych odłożyła 
wymówienia pracy do końca września i zo-
bowiązała się zatrudnić wszystkich robot-
ników 2 do 3 razy w tygodniu. Po spisaniu 
nowej umowy strajk ma być przerwany.

¿ 28 września 1937 r., wtorek
Strajk na kolejkach leśnych 
w Hajnówce

Wczoraj o godz. 5 rano, na kolejkach le-
śnych w Hajnówce zastrajkowały drużyny 
parowozowe (27 osób), unieruchamiając  
9 parowozów. Strajkujący żądają zatrudnie-
nia ich przynajmniej przez 3 dni w tygodniu 
z dotychczasową płacą.

W związku ze strajkiem nie pracuje dru-
żyna naładunkowa w ilości 60 osób oraz nie-
czynne są pociągi gospodarcze (strajkuje 24 
pracowników).

Ogółem z powodu strajku nie przystąpiło 
do pracy 111 osób.

¿ 27 października 1937 r., środa 
Strajk w Białowieży zlikwidowany

W Dyrekcji Lasów Państwowych w Bia-
łowieży odbyła się konferencja z delegatami 
robotników leśnych, na której doszło do po-
rozumienia. W dniu 25 bm. robotnicy przy-
stąpili do pracy.

¿ 18 listopada 1937 r., czwartek 
W Puszczy Białowieskiej

W puszczy Białowieskiej odbyło się ze-
branie organizacyjne robotników leśnych, 
zwołane przez p. Bonikę, delegata Zw. Robot-
ników Przemysłu Drzewnego w  Hajnówce.  
W zebraniu wzięli udział robotnicy zatrud-
nieni na terenie nadleśnictwa Biała. Na ze-
braniu omawiano m. in. sprawę wypłaty 
zarobków przez nadleśnictwo co dwa tygo-
dnie, przestrzegania 8 godzinnego dnia pra-
cy oraz stanu sanitarnego baraków, zamiesz-
kałych przez robotników.

¿ 19 listopada 1937 r., piątek 
O nowy cennik robót leśnych

W Supraślu odbyło się zebranie człon- 
ków Z.Z.P. (oddział drzewny), na któ-
rym rozpatrywano nowy cennik płac na r. 
1937/38 dla robotników leśnych. Zebrani 
uznali stawki płac za niewystarczające. 
W związku z tym uchwalono odbyć konfe-
rencję, a w razie wyniku negatywnego roz-
począć akcję ostrzejszą.

¿ 26 listopada 1937r., piątek
Z nadleśnictwa Supraśl

W nadleśnictwie Supraśl w ubiegłym 
miesiącu nie stawiły się do pracy robotnice 
leśne ze wsi Łaźnie i Podłaźnie. Wobec tego 
przyjęto do robót inne robotnice, które pra-
ce już ukończyły. W roku bieżącym nie bę-
dzie już robót leśnych dla kobiet.

¿ 15 maja 1938 r., niedziela 
Strajk protestacyjny w Hajnówce 
został odroczony

W hali warsztatowej w Hajnówce odbyło 
się zebranie robotników, pracowników oraz 
drużyn pociągowych kolejek leśnych zgru-
powanych w zw. klas. Z.Z.Z. Na zebraniu na 
wniosek przewodniczącego Mieleszki zapa-
dła uchwała urządzenia półtoradniowego 
strajku protestacyjnego z  tego powodu, że 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży 
nie wyznaczyła konferencji, na której miał 
być rozpatrzony szereg postulatów natury 
ekonomicznej i ogólnej, zgłoszonych przez 
ogół robotników Z.Z.Z. na piśmie inspekto-
rowi pracy w dniu 5. IV.

STRAJKI
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Żądania robotników i pracowników wy-
szczególnione w memoriale z dn. 1 bm. do 
Dyrekcji Lasów Państwowych w  Białowieży 
zostały częściowo uwzględnione.

Strajk mający się rozpocząć w dn. 13 bm. 
w ostatniej chwili został odwołany, gdyż nade-
szła wiadomość, że w dniu 19 bm. odbędzie 
się w Ministerstwie Opieki Społecznej konfe-
rencja w celu ostatecznego załatwienia żądań 
robotników.

¿ 3 czerwca 1938 r., piątek 
W obliczu strajku leśnego w Hajnówce

W Hajnówce w „Domu Leśnika” odbyła 
się konferencja w sprawie poprawy warunków 
pracy robotników kolejek leśnych zgrupowa-
nych w Z.Z.Z., która znowu nie dała pozytyw-
nych wyników.

Przedstawiciele Z.Z.Z. wysunęli początko-
wo następujące żądania: dla robotników I ka-
tegorii 1 zł. za godzinę pracy, dla 2 ej kat. 90 gr. 
i dla 3-ej kat. 80 gr. za godzinę. Dyrekcja La-
sów Państwowych w Białowieży proponowała 
natomiast dla 1 kat. 86 gr., 2-ej kat. 75 gr. i dla 
robotników 3-ej kat. 65 gr. Ostatecznie robot-
nicy zredukowali swe żądania na 90, 80 i 70 gr., 
lecz i te warunki nie zostały przez Dyrekcję 
uwzględnione.

W wypadku nieuwzględnienia żądań ro-
botnicy zgrupowani w Z.Z.Z., a  zatrudnieni 
na kolejkach leśnych w  Hajnówce w liczbie 
około 650 osób, zapowiadają rozpoczęcie 
strajku okupacyjnego.

ŚWIĘTO LASU
¿ 20 kwietnia 1933 r., czwartek 
„Święto lasu” w dniu 29 kwietnia

Związek zawodowy leśników postanowił 
zorganizować na całym obszarze kraju „Świę-
to lasu” o charakterze dorocznym.

Celem tego „święta” jest budzenie wśród 
młodzieży i starszego społeczeństwa kultu dla 
lasu i drzew oraz uświadomienie najszerszych 
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mas o niespożytych wartościach lasu dla kul-
tury duchowej, fizycznej i materjalnej.

Postanowiono obchodzić „Święto lasu” 
w  ostatnią sobotę kwietnia każdego roku.  
W roku bieżącym „święto” wypada 29 kwietnia.

¿ 6 kwietnia 1934 r., piątek 
„Święto lasu” – propagandą krasy 
i bogactw leśnych

Jednym z największych działów gospodar-
ki narodowej w Polsce są jej przepiękne lasy. 
Przed wojną należały one do najwspanialszych 
w Europie, później jednak zniszczone zostały 
z jednej strony działaniami wojennemi, rabun-
kową gospodarką okupantów, wzmożonemi 
wyrębami, z drugiej – przebudową ustroju rol-
nego, likwidacją serwitutów, zupełnem nieza-
gospodarowaniem lasów małej własności oraz 
złym stanem gospodarki w lasach własności 
średniej.

Wyrazem troski o stan lasów w naszym kra-
ju było zorganizowane w r. ub. po raz pierwszy 
w Polsce – tak popularne od wielu lat zagrani-
cą – „Święto lasu”. Zajął się tem Zw. Leśników. 
Odbyło się ono 29 kwietnia. W całym kraju – 
w dużych, mniejszych miastach, miasteczkach, 
a nawet w zapadłych wsiach mówiło się w tym 
dniu o lesie, sadzono drzewka, krzewy, odby-
wano akademje, odczyty i wieczornice. Ogółem 
obsadzono drzewami 70 dróg, 10 cmentarzy  
i 6 kościołów, założono jeden park, 5 szkółek, 
obsadzono dwa wzgórza i 32 aleje. Posadzono 
około 50.000 drzew alejowych i parkowych, 
blisko 89.000 sadzonek sosny i świerków, po-
nadto 1.000 drzew pamiątkowych, odbyto 248 
wycieczek do lasów, wygłoszono około tysiąca 
pogadanek i odczytów. W obchodach wzięli 
udział przedstawiciele duchowieństwa, władz 
państwowych, samorządowych, wojsko, na-
uczycielstwo, młodzież szkolna i leśnicy.

Tegoroczne „Święto lasu” wyznaczone 
zostało na 28 kwietnia. Będzie one zakrojo-
ne na znacznie szerszą skalę. Propaganda na 
rzecz lasów prowadzona będzie przy pomo-
cy drukowanych ulotek, plakatów, pocztówek 
z widokami lasów i  szeregu wydawnictw: dla 
nauczycielstwa będą przeznaczone broszury 
w ilości kilkudziesięciu tysięcy z tematami do 
pogadanek, w kinach jako dodatki filmowe da-
wane będą filmy leśne, w szkołach wyświetlane 

przeźrocza. Z miast przewidziane są liczne wy-
cieczki młodzieży szkolnej do okolicznych la-
sów państwowych i prywatnych, których pra-
cownicy będą na ten dzień zwolnieni od zwy-
kłych zajęć i zatrudnieni jako przewodnicy.

Jeśli chodzi o miasta woj. białostockiego – 
to w ubiegłym roku o „Święcie lasu” bodaj nic 
się nie słyszało. Przypuszczać należy, że powo-
łane do jego organizacji czynniki dadzą w r. b. 
we właściwej formie znać o sobie.

¿ 13 kwietnia 1934 r., piątek
Wycieczki do puszczy Białowieskiej

Komitet obchodu „Święta lasu” organizu-
je w dniach 28–29 b.m. wycieczki do puszczy 
Białowieskiej. Koszta udziału wynoszą około 
18 zł., w co wliczone są bilety kolejowe, dwa 
noclegi w schronisku, utrzymanie i karty wstę-
pu. Wyjazd w sobotę o godz. 2.35 ppł., powrót 
w  poniedziałek, o godz. 9 zrana. Zgłoszenia  
w wydz. Oświaty magistratu do poniedziałku 
16 b.m.

Projektowana jest również wycieczka auto-
busem. Wyjazd w sobotę o godz. 6 rano, po-
wrót wieczorem. Koszta wynoszą 13 zł. 50 gr. 
[W tym czasie dolar w Białymstoku skupowa- 
no po 5,25 zł, sprzedawano po 6 zł – przyp. J.K.].

¿ 16 kwietnia 1934 r., poniedziałek 
Przed „Świętem lasu”

Jak wiadomo – w dn. 28 b.m. obchodzo-
ne będzie w całej Polsce po raz drugi „Święto 
lasu”, jako wyraz troski o stan lasów w naszym 
kraju i propaganda krasy i  bogactw leśnych.  
W roku bież. „Święto lasu” obchodzone bę-
dzie również w  miastach woj. białostockiego. 
Dla zorganizowania obchodu powołany został  
w Białymstoku do życia komitet z  inspekto-
rem lasów p. Z. Laskowskim. Wyłoniono trzy 
sekcje: propagandową pod przewodnictwem  
p. prof. Oławskiego, odczytową z p. prof. Ru-
derą i wycieczkową. Komitet przystąpił do 
opracowania programu, który będzie podany 
do wiadomości. Przewiduje się szereg odczy-
tów, propagandę przy pomocy afiszów, broszur  
i ulotek oraz wycieczki przedewszystkiem 
młodzieży szkolnej. Nawiązano kontakt  
z nadleśnictwami, które poczynią wycieczkom 
wszelkie ułatwienia, a pracownikom swym zle-
cą, aby służyli za przewodników.
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¿ 17 kwietnia 1934 r., wtorek 
Wycieczki w dniu „Święta lasu”

Projektowana w ramach obchodu „Święta 
lasu” wycieczka do Białowieży odbędzie się 
nie jak pierwotnie planowano – koleją, lecz 
nowemi turystycznemi autobusami Tow. „Ur-
sus”. Wyjazd w niedzielę, 29 b.m., powrót te-
goż dnia w nocy. Koszty wynoszą w obie stro-
ny 13 zł 50 gr., wliczając w to już wyżywienie 
w Białowieży. Wycieczka odbędzie się przy 
udziale najmniej 30 osób. Zgłoszenia kiero-
wać należy do prof. Oławskiego (magistrat 
wydział oświaty i kultury).

W Białymstoku przewidziana jest bliższa 
wycieczka do szkół połączona z sadzeniem 
drzewek i okolicznościowemi pogadankami 
w t.zw. „Wesołym lesie” na Antoniuku.

¿ 27 kwietnia 1934 r., piątek
Las jest zdrowiem,
las jest bogactwem Narodu

Odwiecznym jest zwyczajem, że ludz-
kość, odczuwając potrzebę oddania czci czy 
to swoim bohaterom, czy wspomnieniom 
wielkich wydarzeń dziejowych lub też mając 
na względzie szerzenie i  popularyzowanie 
pewnych idei, będących nie wyrazem chwili 
bieżącej, ale zadaniem całych pokoleń – po-
święca na ten cel jeden dzień w roku i dzień 
ten obchodzi uroczyście. Z takich pobudek 
powstały nasze święta narodowe, uroczy-
ste obchody dnia imienin Wodza Narodu, 
dlatego też tworzymy i inne święta celem 
przypomnienia najszerszym warstwom spo-
łeczeństwa pewnych nieprzemijających idei  
i potrzeb kulturalnych, narodowych i  ogól-
noludzkich. Tak stworzyliśmy „święto mo-
rza”, „święto sadzenia drzew” i „święto lasu”.

Związek Leśników Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jako organizacja, skupiająca najwięk-
szą rzeszę ludzi, bezpośrednio obcujących 
z naturą naszego kraju, wprowadzając już 
w roku ubiegłym w czyn ideę „święta lasu”, 
miał na względzie nie tylko przypomnienie 
społeczeństwu znaczenia i potrzeb naszych 
lasów, lecz także rozpowszechnianie idei 
ochrony przyrody w szczególności zacho-
wania i powiększania szaty roślinnej, wyma-
gającej długoletniej, troskliwej pieczy całego 
narodu.

Na dzień „święta lasu” wybrano ostatnią 
sobotę miesiąca, w którym roślinność budzi 
się do życia, gdy wiosna w pełni ożywia ziemię 
świętą zielonością, ostatnią sobotę kwietnia.

Zarząd główny Związku Leśników R. P. 
powołał do życia „Komitet główny święta 
lasu” z siedzibą w Warszawie. Pod dyrektywą 
komitetu głównego utworzone zostały w ca-
łym kraju komitety lokalne, w skład których 
wchodzą przedstawiciele leśnictwa, szkolnic-
twa oraz wszelkich instytucyj i organizacyj 
społecznych. Największy nacisk jest położo-
ny na propagandę idei „święta lasu” wśród 
młodzieży szkolnej, przyczem jest dążeniem 
Związku Leśników połączenie tego święta,  
o ile warunki rozwoju wegetacji na to pozwo-
lą, z obchodem „święta sadzenia drzew”, obo-
wiązującym szkoły na mocy rozporządzenia 
ministra wyznań religijnych i oświecenia pu-
blicznego.

Program obchodu w dn. 28 bm. na tere-
nie Białegostoku przedstawia się w ogólnych 
zarysach jak następuje; O godz. 9 i pół rano 
wycieczki szkolne wzgl. delegacje młodzie-
ży szkolnej do lasu „Na Antoniuku”, gdzie 
miejscowa administracja L. P. połączy pokaz 
sadzenia drzew z odpowiedniemi wyjaśnie-
niami i  pogadankami; godz. 7 wieczorem – 
w Sali M. U. P. (im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego) – ilustrowany licznemi przezroczami 
odczyt prof. F. Rudery i nadleśniczego L. P., 
Cz. Bańkowskiego, „Bogactwa lasu”. Następ-
nego dnia t.j. w niedzielę przewidywana jest 
wycieczka autobusami do Białowieży, gdzie 
projektowane jest zwiedzenie muzeum oraz 
rezerwatu w połączeniu z  odpowiedniemi 
wyjaśnieniami. Pozatem na całość obchodu 
w dniu 28-mym b. m. składały się: propagan-
da przy pomocy okolicznościowych afiszów 
oraz przeźroczy wyświetlanych w miejsco-
wych kinematografach, wreszcie uaktualnie-
nie bibljoteki miejskiej i wystaw księgarni, 
stosownie do obchodu „święta lasu”.

Niechaj wszyscy – szczególniej w tym 
dniu – pamiętają, że las jest perłą przyrody, 
do strzeżenia której wszyscy jesteśmy powo-
łani – las jest zdrowiem – las jest bogactwem 
narodowem.

 Komitet obchodu „Święta lasu” 
 w Białymstoku
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¿ 28 kwietnia 1934 r., niedziela 
Obchód „święta lasu” w Białymstoku

Las – to bogactwo narodowe, Las – to 
zdrowie i piękno, Puszcza – to obrona kraju, 
Szanujcie Lasy! – głosiły afisze, rozlepione 
na murach miasta w związku z wczorajszem 
„Świętem lasu” mającem na celu propagandę 
jego krasy i wartości gospodarczych, uświa-
domienie szerokich mas ludności, a zwłasz-
cza młodzieży szkolnej, o niepożytych warto-
ściach lasu dla dobra ogólnego i jego znacze-
nie dla kultury duchowej i fizycznej, poucze-
nie ogółu obywateli o konieczności szanowa-
nia, chronienia i opiekowania się drzewami  
i lasami, zachęcenie do obsadzania niemi dróg  
i osiedli, zalesiania nieużytków i pielęgnowa-
nia wszelkich nowopowstałych zadrzewień.

Obchód w Białymstoku połączony był  
z sadzeniem drzewek przez młodzież szkolną, 
która, sadząc je własną ręką i pielęgnując, ro-
zumie, jaką krzywdę wyrządza ten, kto łamie 
bezmyślnie krzewy i drzewa, aby zrobić sobie 
kijek, który jak coś bezwartościowego, rzuci 
za chwilę. Zgromadził on w leśnictwie na An-
toniuku około 2 tys. dzieci wszystkich szkół 
średnich i powszechnych naszego miasta. Po-
wszechną uwagę zwracały dzieci szkoły powsz. 
nr. 7: dziewczynki przebrane jako grzyby  
i krzewy, chłopcy – jako ludzie lasu, Indjanie.

Na obchód przybyli: starosta powiatowy 
inż. St. Michałowski, z ramienia komitetu 
obchodu „święta lasu” w Białymstoku insp. 
Ochrony lasów p. inż. Laskowski, kom. Bed-
narek, nadl. Laskowski, z  ramienia zarządu 
m. Białystok p. prof. Goławski. Krótkie prze-
mówienie o lesie wygłosił p. nadl. Bańkowski, 
poczem nastąpiło sadzenie drzewek dookoła 
mogiły pomordowanych w czasie inwazji bol-
szewickiej ofiar. Obok delegacji poszczegól-
nych szkół w sadzeniu drzewek wzięła udział 
kompanja żołnierzy 42 p.p. Ogółem posadzo-
no kilkadziesiąt drzewek.

Następnie dzieci udały się do lasu, zwiedzi-
ły szkółkę i były gościnnie podejmowane śnia-
daniem przez p. Leśniczego Mazurowskiego.

Wieczorem w wypełnionej Sali MUP 
(Warszawska 63) p.p. prof. Ludera, inż. Jemio-
ła i inż. Kucharek wygłosili ilustrowany boga-
to przeźroczami odczyt n. t. „Las – bogactwo 
narodowe”.

¿ 4 maja 1934 r., piątek 
Trzy drzewa najpiękniejsze w Polsce

Z okazji Święta Lasu ogłoszono konkurs na 
najokazalsze drzewo w Polsce.

Sąd konkursowy pod przewodnictwem 
prezesa państwowej rady ochrony przyrody 
dr. W. Szafera rozpatrzył szczegółowo nade-
słany materjał, dotyczący pięciu gatunków 
drzewa, a mianowicie: sosny pospolitej, dębu 
szypułkowego, jodły pospolitej, świerku i mo-
drzewia polskiego i nagrodził okazy z  trzech 
grup: dębu, jodły i modrzewia.

Dąb
W grupie dębu uznano za najokazalszy dąb 

zwany Bartkiem, rosnący w Zagnańsku, na te-
renie nadleśnictwa L. P. Samsonów koło Kielc.

Ma on 23.25 m. wysokości, obwodu na 
wysokości piersi 8.32 m., a przy ziemi – 13.40 
m. Największa średnica korony mierzy 40.10 
m. okap korony – 879 m. kw. Przed trzydzie-
stu laty korona ta była jeszcze piękniejsza, ale 
podczas rewolucji w 1906 r. Bartek padł ofiarą 
płomieni – został mocno opalony.

Jest to stanowczo Matuzal polskich drze-
wostanów – przypisując mu ni mniej, ni wię-
cej, tylko 1.150 lat!

Bartka obejrzeć może każdy dojeżdżając 
do stacji Zagnańsk, stąd półtora kilometra 
samochodem. Można też dojechać wprost  
z Kielc (18 km).
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Modrzew
W grupie modrzewi najpiękniejszy okaz 

rośnie na terenie nadleśnictwa Skarżysko, 
wysoki na 40 m., w obwodzie 4.45 m. Przy-
puszczalny wiek – 350 lat. Drzewo jest pira-
midalne, stoi w pobliżu lasu jodłowego.

W tem samem nadleśnictwie znajduje 
się 30 pięknych modrzewi powyżej 1.20 m. 
w pierśnicy.

Jodła
W grupie jodły jednomyślnie wybór 

padł na okaz lasów nawojowskich uroczyska 
Uchroń, stanowiących własność p. A. Stad-
nickiego. Jodła ta ma 42 m. wysokości, a „li- 
czy sobie” lat co najmniej 400. Rośnie w pier- 
wotnym lesie o typie dziewiczym i zalicza 
się do całego kompleksu olbrzymów, poło-
żonych w  południowej części powiatu no-
wosądeckiego, po obu stronach Popradu. 
Łatwo ją obejrzeć, gdyż leży tylko 15 klm, od 
Krynicy.

Bezpośredni hodowcy wyróżnionych 
drzew otrzymali dyplomy honorowe, prze-
widziane w regulaminie konkursu, który 
ogłosiło czasopismo „Rynek Drzewny”.

¿ 11 kwietnia 1935 r., czwartek 
Święto lasu

Problem lasu na ziemiach polskich zjawił 
się dopiero po wojnie, która poczyniła ol-
brzymie spustoszenia w tej dziedzinie naszej 
gospodarki.

Dzieła zniszczenia dopełniła rabunkowa 
gospodarka powojenna tak, że przed obec-
nem pokoleniem stanął problem odbudo-
wania w tym względzie stanu zalesienia do 
norm przedwojennych.

Jeśli jednak zniszczenia dokonane przez 
wojnę w budynkach i osiedlach ludzkich 
można było usunąć w ciągu dwóch – trzech, 
czy dziesięciu lat – to zniszczenia lasu usu-
nąć można po upływie lat kilkudziesięciu  
i to dopiero wtedy, kiedy ogół zrozumie ja-
kiem dobrodziejstwem są Lasy pod każdym 
względem jeśli to dobro nasze będzie chro-
nić i otaczać pieczołowicie opieką.

Ale powojenna psychoza niszczenia – 
zdziczenia obyczajów, nędza i brak kultury 
piękna powoduje, że regeneracja naszych la-
sów odbywa się bardzo wolno.

Rzucono tedy myśl organizowania co 
roku „Święta lasu” – któreby uświadomiło 
ogół społeczeństwa, a szczególnie młodzież, 
że niszczenie drzew nieuchronnie prowadzi 
do klęski.

Jak w latach ubiegłych, tak i w roku bie-
żącym „Święto lasu” odbędzie się w dniu 27 
kwietnia.

W dniu wczorajszym w małej Sali kon-
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło 
się pod przewodnictwem insp. ochrony la-
sów p. Laskowskiego zebranie organizacyjne 
komitetu „Święta lasu”. Na zebraniu omó-
wiono program i wyłoniono 2 sekcje specjal-
ne – wycieczkową i propagandową.

¿ 14 kwietnia 1935 r., niedziela 
„Święto lasu” – protestem przeciw 
dewastacji lasów

Lasom w Polsce dzieje się krzywda, nie 
docenia się ich znaczenia jako miejsc wy-
poczynkowych i roli w gospodarstwie na-
rodowem.

Minister rolnictwa i reform rolnych 
oświadczył w swem przemówieniu w Sej-
mie, że grozi nam wylesienie kraju. Wła-
sność prywatna, stosując niewłaściwe metody 
eksploatacji, dewastuje Lasy, skazując je na 
zagładę, bo nieliczne tylko jednostki dbają  
o zalesienie porębów, ogół zaś traktuje las jako 
intratne źródło dochodu. Ten zastraszający 
objaw wywołał reakcję w społeczeństwie. Ha-
sło obrony i  poszanowania lasu wyraziło się 
symbolicznie w obchodzonem co roku „Świę-
cie Lasu” w ostatnią sobotę kwietnia. W bieżą-
cym roku przypada „Święto Lasu” dnia 27 bm.

Czem jest las i jakie przynosi korzyści, 
rozumie to chyba najlepiej ludność naszego 
województwa. – Dajmy więc wszyscy wyraz 
temu zrozumieniu, uczestnicząc masowo  
w tegorocznem „Święcie Lasu”. 

¿ 20 kwietnia 1935 r., sobota 
Coś uczynił Narodzie z lasem swoim?
Wzywajmy się na Święto lasu natchnionemi 
słowy testamentu Żeromskiego 

Nie było nas – był las.
– Ale czy po nas zostaną lasy jeszcze?
Przed rozbiorami mieliśmy przeszło  

14 miljonów ha lasów – i to jakich! Dziś 
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siedzimy na 8 miljonach i też: „i to jakich” 
– tylko że niestety na inną nutkę trzeba ten 
frazes powtórzyć.

Goli las szlachcic, goli chłop – bo „ciężkie 
czasy”. Ponieważ zaś nikt jeszcze nie słyszał, by 
szlachcic i chłop nie narzekał na złe czasy, więc 
od nastania Niepodległości straciliśmy blisko 
Miljon ha lasu. W zalesieniu na 1 mieszkań-
ca doszliśmy do 17-go miejsca w Europie. Na 
lekkomyślną polską głowę przypada już tylko 
ćwierć ha lasu, gdy na Europejczyka przecięt-
nie – przeszło dwa razy tyle, t. j. 5000 metrów 
kwadratowych.

Goli szlachcic, goli małorolny, goli speku-
lant, goli nawet mieszczuch, wykupujący zale-
sione parcele podmiejskie, niby to pod willę,  
a w gruncie rzeczy na wyrąb, bo willi nie sta-
wia, a las sprzedaje.

Gdyby nie wkroczenie Państwa w tę de-
wastację, to byłoby jeszcze gorzej. Szczęśliwie 
przed siekierą uratowało państwo 4 miljony 
ha. Na tych obszarach prowadzi się racjonalną 
gospodarkę przemysłową i dba się o tej gospo-
darki stałe ulepszanie.

Niestety, konieczności, wypływające z  ca-
łokształtu polityki gospodarczej, wymagają 
wywozu drewna zagranicę. Stanowi on 18 
proc. ogólnej sumy polskiego eksportu. Jest 
to bolesne, lecz nie do usunięcia w najbliższej 
przyszłości.

Tem silniej natomiast należy wobec tego 
stałego ubytku – troszczyć się o przyrost na-
turalny drzewostanu, chroniąc jednocześnie 
to, co jest, przed dewastacją bezmyślną, która 
nikomu – nawet niszczycielowi – nie przynosi 
korzyści.

Takiej ochrony lasu dotąd w Polsce nie 
było.

Rąbała siekiera, lecz nie szedł za nią siewca 
nowych zagajników. Stąd powstawały nieużyt-
ki – olbrzymie pustynie polskie, piaszczyste 
wydmy. Mamy ich 4 miljony ha. – Straszliwe 
świadectwo bezbrzeżnego niedbalstwa.

Przedewszystkiem więc zadaniem racjo-
nalnej ochrony lesistości kraju jest przywróce-
nie tym pustyniom dawnej flory.

Innem zadaniem jest ochrona lasów przed 
szkodnikami: 1) przed człowiekiem niszczą-
cym podszycie, łamiącym gałęzie, tnącym 
młodzież, tępiącym pożyteczne stworzenia le-
śne, zaprószającym pożary itd.; 2) przed cho-
robami pasożytami, owadami.

Ochrony tej nie było przez długie lata. Dziś 
znaleźli się ludzie, co ją podjęli z entuzjazmem 
i miłością – są to leśnicy polscy, zrzeszeni  
w związku zawodowym. Armja to 10.000 
dzielnych fachowców i państwowców, ze szta-
bem znakomitych uczonych i obywateli.

Ci rycerze leśnictwa polskiego stanęli do 
walki o prawo lasu: wydają świetne społecz-
no – artystyczne czasopisma, broszury pisane 
mądrze, a popularnie (po 5 zł.) dla mas, urzą-
dzają odczyty, zebrania, prowadzą akcję wśród 
dorosłych i wśród młodzieży – trafiają różne-
mi argumentami do różnych umysłów i serc.

Spoczątku szło tępo. Na idealistyczne 
„mrzonki” leśników spoglądano z ukosa, nikt 
nie chciał się „angażować” idąc z  pomocą. 
Dziś opór przełamany: i min. oświaty idzie na 
rękę i min. rolnictwa i min. spraw wewn. i ko-
munikacji, nie mówiąc o instytucjach społecz-
nych i prasie, która pierwsza, jako służebnica 
kultury społecznej – stanęła do współpracy na 
zew, idący z głębin dewastowanego lasu.

Działalność leśników systematyzuje się 
coraz wyraźniej. Ostatnio – od kwietnia 1933 
roku – leśnicy polscy celebrują w sposób twór-
czy, pomysłowy, inteligentny i rzeczowy (god-
ny naśladowania przez innych działaczów, 
posługujących się nadto deklamacją „akadem-
ji”), doroczne „Święto Lasu”.

Namyślali się nawet podobno, czy te dni, 
poświęcone wzmożonej pracy na dobro lasu, 
nazywać świętowaniem?

Ale głębokie wartości nie obawiają się 
sieczki słów i jakichś tam pozorów – mamy 
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więc obok innych „świąt” o smutnej tradycji, 
tę prawdziwą  p a s c h ę  lasu, ustanowioną po 
to, by bór polski ratować.

Celem tego święta – które się zbliża – jest 
uczynienie z każdego obywatela, naturalnego 
sprzymierzeńca, stróża i przyjaciela lasu, który 
jest naszym wspólnym wielkim skarbem; do-
starcza nam cennego surowca bez którego żyć 
byśmy nie mogli, daje nam nieocenione usługi 
klimatyczne, karmi i ratuje chore ciało i duszę, 
a za to wszystko nie wymaga od nas ofiar z lu-
dzi – jakiej żądają inne surowce, nie wymaga 
pracy tak ciężkiej, jaką żąda rola.

Jest łaską, jest najcenniejszym darem – 
a głupi człowiek właśnie go nie docenia i trze-
bi i hańbi i nie miłuje.

*
Ludy ogromnie posunięte w cywilizacji, 

w urbanizacji pielęgnują w sercach swych mi-
łość do lasu. Industrializacja, pogoń za dola-
rem, za blichtrem mechanizacji, nie przeszka-
dza krzewicielstwu romantyki lasów. Dlacze-
góż więc naród, który tak mało szczęścia wy-
ciąga z prymitywów cywilizacji, na którą nie 
ma środków materjalnych, nie miałby chcieć 
nawiązywać zwątlałych nici, wiążących go  
z borem, z którego wyszedł nie tak dawno?

Odpoczynek, radość, lepszość duszy, po-
krzepienie go tam czeka.

Na to jeszcze las musi jeszcze być – a wła-
śnie on jest na drodze do zagłady. To rozumie-
ją najlepiej ci, co na jego straży z woli Państwa 
stanęli: leśnicy. Więc oni pierwsi przypomnieli 
sobie Tego, który jak żaden z duchów polskich, 
ukochał las – puszczę leśną – słowa Stefana 
Żeromskiego:

Żyj wiecznie, świątnicko, ogrodzie li-
lij, serce lasów! Przeminęły nad tobą czasy 
złe, zlane ludzką krwią. Ciągną inne. Lecz 
któż może wiedzieć, czy z plemienia ludzi, 
gdzie wszystko jest zmienne i niewiadome, 
nie wyjdą drwale z siekierami, ażeby ściąć 
do korzenia macierz jodłową na podstawie 
nowego prawa, w interesie jakiegoś handlu, 
lub czyjegoś niezbędnego zysku. – Jakiebądź 
byłoby prawo, czyjekolwiekby było, do tych 
przyszłych barbarzyńców, po przez wszystkie 
czasy wołam z krzykiem – nie pozwalam! 
Puszcza królewska, książęca, biskupia, świę-
tokrzyska, chłopska ma zostać na wieki wie-

ków, jako las nietykalny, siedlisko bożyszcz 
starych, po którem święty jeleń chodzi – jako 
[tu jedno niewyraźne słowo – przyp. J.K.] 
anachoretów, wielki oddech ziemi i pieśń 
wieczności! Puszcza jest niczyja, nie moja, 
ani twoja, ani nasza, jeno boża, święta!”

 STEFAN ŻEROMSKI
 („Puszcza Jodłowa”)
W imię tych słów objawionych na g o ł o -

b o r z a c h  Łysicy jako na polskiej górze Sy-
naj, wzywajmy się na Święto lasu.

 Fel. K.

¿ 25 kwietnia 1935 r., czwartek 
Święto lasu

Zbliża się dzień dwudziestego siódme-
go kwietnia, poświęcony trosce o nasze Lasy  
o piękno, zdrowie i bogactwo kraju.

Las to „wielka rzecz”. Las to nie tylko dach 
nad głową, nie tylko ciepło i wygoda naszych 
ognisk domowych, ale i krasa ziemi, radość 
oczu. Las to wielka szkoła zbudowana wolą 
przyrody dla społeczeństw ludzkich, naj-
piękniejszy dla nas przykład harmonijnego 
współżycia. A  jednocześnie stanowi jedno 
z  podstawowych źródeł naszego bogactwa 
narodowego.

Za dobro, które nam dają lasy nasze, od-
wdzięczmy się, dajmy im pieczołowitą opiekę, 
dajmy im miłość naszą. Pamiętajmy, że zbie-
ramy plon nie naszego posiewu – siejmy więc 
i sadźmy lasy, aby potomność zachowała dla 
nas wdzięczną pamięć.

 Komitet Obchodu Święta Lasu

¿ 26 kwietnia 1935 r., piątek 
Święto Lasu

W czwartek dn. 25 bm. pod przewodnic-
twem insp. ochrony lasów p.  Laskowskiego 
odbyło się posiedzenie Komitetu obchodu 
święta lasu, na którem ustalono ostateczny 
program uroczystości. Z uwagi na to, że pro-
paganda ochrony lasu winna być prowadzona 
przedewszystkiem wśród młodego pokolenia, 
tegoroczny obchód ograniczono do udziału  
w nim młodzieży szkolnej. Dnia 27 b.  m. 
odbędą się w szkołach specjalne pogadanki, 
omawiające znaczenie lasu, oraz wycieczka 
do „Wesołego Lasku” w  kierunku Jurowiec. 
Zbiórka na placu Wyzwolenia o godz. 9 rano, 
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poczem nastąpi przemarsz do miejsca przed 
pomnikiem ofiar mordu bolszewickiego. Tu 
nastąpi zwiedzanie lasu, szkółek, sadzenie 
drzewek, oraz wspólne śniadanie.

W razie niepogody obchód ograniczy się 
do uroczystości w ramach szkoły.

¿ 27 kwietnia 1935 r., sobota 
Święto lasu na powitanie wiosny
Wynijdź, lesie, ze swej głębi!
Wynijdź z legowiska
Zaczajonych rozkwitów, zieloną drzemotą
Wpartych w ziemię…

 (Bol. Leśmian)
Wynijdź lesie – bo cała Polska jak długa  

i szeroka pragnie dziś złożyć ci hołd, poznać 
cię i umiłować!

Rokrocznie ostatnia sobota kwietnia po-
święcana jest lasom. Radosne święto!! Dziś 
właśnie nakazem nie tylko obowiązku, ale 
przedewszystkiem uczucia, jest wniknąć my-
ślą w tę dziedzinę gospodarki narodowej, któ-
rej troską jest najwspanialszy skarb Polski – jej 
Lasy.

W poszumie odwiecznych borów, w rado-
ści zagajników, wobec potęgi i  dzikiej poezji 
puszczy jodłowej trzeba nam dziś zadumać się 
nad potrzebą lasów.

Na przestrzeni przeszło 8.000.000 hekta-
rów rosną wysokopienne sosny, mocarne dęby 
i buki, wysmukłe brzozy i tyle innych jeszcze 
odmian bogatego drzewostanu Polski.

Byłoby zbędnem chyba pisać, dlaczego po-
winniśmy Lasy otaczać opieką. Boć przecież 
powodów mamy aż nadto.

Domaga się tego od nas troska o dobro 
materialne: drewno polskie zajmuje poważną 
pozycję w eksporcie, troska o  zdrowotność 
mieszkańców: lasy są oazami dobrego ożyw-
czego powietrza; domagają się tego względy 
klimatyczne: uczeni udowodnili, że okolice 
pozbawione zalesienia nawiedzane są przez 
susze. Długo, długo możnaby przytaczać 
dziesiątki tych powodów, wśród których 
czynnik natury uczuciowej nie zająłby ostat-
niego miejsca.

Przecież te odwieczne bory, te nieprzeby-
te ostępy puszcz gęsto rozsianych po Polsce, 
były ongiś świadkami powstania państwowo-
ści polskiej, one w historii Polski wielki udział 

brały, będąc naturalnym wałem obronnym 
przed napadami wrogich plemion, one przy-
tułek najlepszy synom ojczyzny w dobie po-
wstań narodowych dały.

Olbrzymie znaczenie lasu dla Państwa, 
społeczeństwa, gospodarstwa społecznego, 
względów strategicznych, klimatycznych, 
zdrowotnych i ogólno-kulturalnych znalazło 
swój wyraz od dawna.

Las jest zagadnieniem pierwszorzędnej 
wagi. Świadomość tego nie jest zdobyczą lat 
ostatnich, bo już mistrza Kochanowskiego  
z Czarnolasu – „Satyr, albo dziki mąż” – pięk-
ną mową wiązaną żalił się na rabunkową de-
wastację kniei przez człowieka.

Współczesny Francuz ukuł przysłowie: 
„Wyrąbałeś drzewo – zasadź dwa”.

W lasach polskich tkwią niespożyte skar-
by gospodarki narodowej. Wartość lasów ob-
liczona została na 8 miljardów zł., a  wartość 
rocznej produkcji drewna wynosiła przed 
6 laty 230.000.000 zł. Lasy nasze zatrudnia-
ją około 20.000 pracowników umysłowych  
i około 110.000 robotników. Z tytułu eksplo-
atacji i odnowienia lasu oraz innych inwesty-
cji, wypłacają Lasy około 100.000.000 najbied-
niejszej głównie ludności wiejskiej.

Wielkie to i wymowne cyfry!
Uczeni obliczyli, że dla należytego rozwoju 

organizmu gospodarczego państwa, na jednego 
obywatela winno przypadać 0,31 hektara lasu. 

Polska niestety spadła już niżej tej granicy; 
na jednego mieszkańca przypada tylko 0,26 
haktarów lasu.

Objaw to smutny.
Dlatego wielkie uznanie należy wyrazić dla 

Związku Leśników Rzeczypospolitej Polskiej, 
który w roku 1933 zainicjował Święto Lasu. 
To święto, podczas którego umysły wszystkich 
obywateli powinny wniknąć wgłąb zagadnień 
leśnych.

A gdy ten i ów mieszczuch pomyśli o roz-
koszy przebywania wśród piękna przyrody, 
to czyż nie przypomni sobie słów Jana Ka-
sprowicza: 
Tęsknię ku tobie, o szumiący lesie!
Ku twoim pieśniom, które wlew wiosenny
W bezmierny przestwór na swych polach niesie…

Las ściśle zrósł się z literaturą i poezją 
polską. Las opiewany przez wszystkie czasy, 
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począwszy od naukowego entuzjazmu Jana 
Długosza, który wiele miejsca w swych kroni-
kach opisom piękna polskich lasów poświę-
cił, był naturalnym sprzymierzeńcem poetów 
i pisarzy.

Mocarna i natchniona pieśń „Puszczy Jo-
dłowej” i „Wiatr od morza” – to potężne sym-
bole dwu wartości narodowych, ujęte piórem 
hetmana mowy polskiej.

Dlatego Święto Lasu i Święto Morza – to 
najwznioślejsze akordy duszy zbiorowej pol-
skiego społeczeństwa… 

 sh.

¿ 28 kwietnia 1935 r., niedziela 
Święto lasu

(-) Wczoraj odbyło się w Białymstoku na 
szeroką skalę zorganizowane Święto Lasu. 
Szkoły dzień ten poświęciły wycieczce do od-
ległego o parę kilometrów od Białegostoku 
„Wesołego Lasku”. Jakkolwiek pogoda niezbyt 
dopisała, wycieczka udała się dobrze.

¿ 29 kwietnia 1935 r., poniedziałek 
Dzieci sadzą drzewa z okazji „Święta Lasu”

(-) Na terenie leśnictwa Chraboły (Nad-
leśn. Białystok) odbył się uroczysty obchód 
„Święta Lasu”. Przybyło tam 320 dzieci ze szkół 
okolicznych pod kierownictwem nauczycieli,  
a ponadto zebrało się sporo ludności wiejskiej. 
Pogoda dopisała.

Przed sadzeniem drzew p. leśniczy Skoryn-
kiewicz objaśnił zebranym znaczenie „Święta 
Lasu” oraz opowiedział jak las powstaje i jak 
się go hoduje. Na porębie leśnej zasadzono 
przeszło 1000 sztuk modrzewia, poczem dzia-
twa szkolna z Dobrzyniewa deklamowała oko-
licznościowe wiersze.

Po uroczystości dzieci otrzymały skrom-
ny posiłek dzięki białostockiemu „Zw. Leśni-
ków”, przyczem ludność dostarczyła bezinte-
resownie mleka. Wieczorem tego dnia odbyło 
się zebranie w gminie Obrubniki przy udziale 
licznej publiczności. Odczyty na temat ho-
dowli i  ochrony lasu wygłosili pp. Rejner 
i  Skorynkiewicz, poczem nastąpiła zabawa 
taneczna.

W tym dniu obsadzono drzewkami drogę 
wiejską w Nowo-Aleksandrowie, co zainicjował 
p. leśniczy A. Welzner z leśnictwa Ponikła.

¿ 29 kwietnia 1935 r., poniedziałek 
Szanujemy las – szanujmy też zwierzynę!

Minął dzień „Święta lasu”, obchodzone-
go uroczyście w całym kraju. Jeżeli święto to 
ma w nas wzbudzić kult dla lasu, to w  nie-
mniejszym stopniu winno ono w nas urabiać 
sympatie i poszanowanie dla jego mieszkań-
ców. Bo jakże inaczej czulibyśmy się w lasach 
naszych i zaroślach, pozbawionych ptaków  
i zwierząt. Czy może być coś milszego dla 
ucha, jak pieśń słowika, kukanie kukułki, ku-
cie dzięcioła lub świergot innych przedstawi-
cieli rodziny skrzydlatej?

Co milszego dla oka, jak widok wśród ko-
narów drzew „tanecznicy naszych lasów” – 
zwinnej wiewiórki lub pasącego się na polanie 
stada sarn z kozłem – rogaczem na czele?

Ceni to wszystko: leśnik, przyrodnik, inte-
ligent, lecz nie docenia wartości świata zwie-
rzęcego i ptasiego – przeciętny obywatel. Ileż 
to razy zdarza się widzieć, jak na letniskach 
dzieci naszej „inteligencji” strzelają z flowerów 
i „rogatek” gumowych do wiewiórek i różnych 
ptasząt, nie szczędząc ich nawet w okresach 
lęgu.

A jeżeli chodzi o większe zwierzęta, to tu 
kłusownicy niszczą je w niemiłosierny spo-
sób dla zdobycia mięsa lub zaspokojenia swej 
żądzy kłusowniczej. Nie dawniej jak w wigilję 
święta lasu, jak o tem piszemy na innem miej-
scu, – na terenie Jurowiec przechodnie spło-
szyli kłusowników oprawiających sarnę-kozę, 
która miała w łonie młode koźlę.

Szczególnie teraz, na wiosnę, kozy są ska-
zane na zagładę, gdyż, kiedy wychodzą na oko-
liczne pola, zasiane żytem, już kłusownik na 
nie czyha. I na nic się nie zda troskliwa opieka 
gajowych Nadleśnictwa Białostockiego, jeże-
li odpowiednie czynniki nie zabiorą się z całą 
energją do tępienia kłusownictwa, a zwłasz-
cza, jeżeli samo społeczeństwo uświadomione 
w kierunku ochrony zwierzyny w tem nie do-
pomoże.

¿ 30 kwietnia 1935 r., wtorek 
„Święto Lasu” w Wasilkowie

Tegoroczna uroczystość święta lasu 
w Wasilkowie odbiegła charakterem swoim 
od zwykłych, banalnych form, jakie bardzo 
często przybierają nasze obchody. Nie ogra-
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niczyła się wyłącznie do słownej propagan-
dy kultury i ochrony lasu, ale uwzględniła  
w programie swoim szereg pożytecznych 
prac mających na celu podniesienie drzewo-
stanu Wasilkowa i okolicy. Zaliczyć tu należy 
sadzenie pamiątkowych drzewek na cmen-
tarzu kościelnym, masowy pochód na teren 
sadzenia lasu na obszarze nieużytków za 
miastem i wysadzenie drzewami ul.  11  Li-
stopada. Jednym z najciekawszych momen-
tów uroczystości, które trwały cały dzień 
było sadzenie drzewek owocowych (czere-
śni) w ogrodzie jednego z najbiedniejszych 
obywateli miasta (J. Borowskiego, zam. przy 
Rynku Kilińskiego). W ten sposób święto 
przybrało charakter nietylko propagandy 
lasu, ale zarazem realnego obywatelskiego 
czynu.

¿ 30 kwietnia 1935 r., wtorek 
Święto lasu w Czarnej Wsi

Święto Lasu obchodzone było w Czarnej 
Wsi bardzo uroczyście i połączone było z sa-
dzeniem drzewek. Udział wzięły organiza-
cje: Zw. Strzelecki Rezerwistów, P.W. Kobiet, 
harcerstwo i straż ogniowa. Przy dźwiękach 
orkiestry uczestnicy udali się kolejką ze sta-
cji do Czarnej Wsi Kościelnej, gdzie zasa-
dzono drogę ze wsi do gminy.

¿ 17 kwietnia 1936 r., piątek 
„Dzień lasu”

Dziś o godz. 13-ej w małej Sali konferen-
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się 
zebranie organizacyjne, poświęcone progra-
mowi obchodu „Dnia Lasu”, przypadające 
25 b.m.

¿ 20 kwietnia 1936 r., poniedziałek 
„Dzień lasu”

Za tydzień będziemy obchodzić po raz 
czwarty t.  zw. „Dzień Lasu”, który jeszcze 
w roku ubiegłym bardziej poetycznie i uro-
czyście „Świętem Lasu” nazywano. Wyraz 
„święto” raził jednak poczucie religijne ka-
tolickiego społeczeństwa, a pozatem w epo-
ce kultu pogańskiego Odyna i jego świętych 
gajów w niektórych egzaltowanych kołach 
hitlerowskich – wyrażenie to mogło napro-
wadzać tu fałszywe domysły.

Sprawę tę porusza m. in. w liście do naszej 
redakcji emerytowany leśniczy L.P. p. S. Ma-
zurowski:

„W niektórych wsiach – pisze p. M. – ob-
chód „Święta lasu” nie miał odpowiedniego 
uznania. Pomawiano tu i  ówdzie leśników, 
że propagują jakąś nowalję i wprowadzają ją, 
aby uczcić drzewa podobnie, jak za czasów 
pogańskich”.

Podejrzenia te były oczywiście niesłuszne; 
obchody nie poruszały zupełnie momentów 
religijnych, często księża w nich brali udział. 
Celem uroczystości było uświadomienie war-
tości i pożytku lasu.

Każdy, kto widział i bliżej poznał znisz-
czone rabunkiem lub szkodliwym wyrębem 
leśne obszary, lub pojedyncze drzewa, na 
naszych przydrożach i w wielu dobrach pry-
watnych – ten potrafi ocenić ogrom straty 
przewyższającej zniszczone ogniem zabudo-
wania, które w krótkim okresie czasu mogą 
być odbudowane i naprawione.

Jednak wznowić w tym czasie las znisz-
czony, czy poszczególne drzewo – jakże trud-
no!

Nieraz poczynione w tym celu fachowe 
wysiłki leśnika pozostają bez skutku, bo ob-
nażenie gleby wywołuje zmienione już wa-
runki zalesienia.

„Dzień lasu”, który za dni kilka obchodzić 
będziemy, ma pogłębić naszą wiedzę o lesie. 
Toteż starzy i młodzi niech spieszą na wska-
zane przez organizatorów tereny leśne, gdzie 
ich przyjmie szczerem sercem brać leśnicza  
i zachęci do ukochania przyrody ojczystej.

¿ 24 kwietnia 1936 r., piątek 
Przed „Dniem lasu”

Dzisiaj między godz. 18 a 19 odbędzie się 
na ulicach capstrzyk. W szkołach i  świetli-
cach dzisiaj rozpoczną się pogadanki o uży-
teczności i pięknie lasów.

¿ 25 kwietnia 1936 r., sobota 
Dzisiaj obchodzimy „Dzień Lasu”

Dzisiaj, w ostatnią sobotę kwietnia ob-
chodzi ludność całego kraju „Dzień Lasu”.

W dniu tym oddajemy cześć Bogu w naj-
wspanialszym Jego dziele, w żywej przyro-
dzie, i stwierdzamy naszą z nim łączność.
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W dniu tym pragniemy wpoić w całe spo-
łeczeństwo miłość i poszanowanie wszyst-
kiego, co żyje i rośnie, pragniemy wszczepić 
w naszą młodzież ideę ochrony przyrody 
i uświadomić wszystkich, że las – to wielka 
skarbnica naszych bogactw narodowych, źró-
dło zdrowotności kraju i nasza osłona przed 
wrogiem.

Las wymaga stałej opieki ludzkiej. Dzisiaj 
obchodzimy uroczyście „Dzień Lasu” i sadze-
nie drzew. W ten wiosenny dzień młodzież  
i dziatwa szkolna w całym kraju udaje się do 
lasu, aby zrozumieć jego nieocenione warto-
ści i bezpośrednio odczuć jego czar i piękno.

W ten wiosenny dzień każdy obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej powinien uprzy-
tomnić sobie, że Polska ma duże braki  
w swym drzewostanie, który stanowi jedno 
ze źródeł naturalnych bogactw kraju; że po-
przednie nasze pokolenia zmarnowały wiele 
lasów, a wojna wyrządziła w nich tak wielkie 
szkody, iż potrzeba ogromnych wysiłków, 
by straty te powetować; że w kraju naszym 
mamy olbrzymie obszary nieużytków, które 
nadają się tylko pod uprawę leśną i które trze-
ba zalesić; że ciężka praca leśnika polskiego 
jest siewem pod plon, jaki będą zbierać do-
piero nasze prawnuki, przeto wymaga popar-
cia całego społeczeństwa.

Niechaj więc każdy zastanowi się nad tem 
i niechaj szerzy wśród swego otoczenia hasła 
ochrony i poszanowania lasu!

*
Dzisiaj w godzinach rannych odbędą się 

wycieczki młodzieży szkolnej do pobliskich 
lasów – na Antoniuk, Turczyn i  Małe Lasy 
oraz do Zwierzyńca, połączone z odpowied-
niemi pogadankami i sadzeniem drzewek.

Dzisiaj i jutro odbędą się również okolicz-
nościowe pogadanki w szkołach, świetlicach 
poszczególnych związków i organizacji.

¿ 26 kwietnia 1936 r., niedziela 
Znaczenie lasów dla obrony kraju

Lasy w Polsce mają wybitne znaczenie nie 
tylko gospodarcze, zdrowotne i  klimatyczne, 
ale również obronne. W drugim dniu obcho-
du „Dnia Lasu” tym właśnie obronnym war-
tościom naszych lasów poświęcam niniejszy 
artykuł.

Lasy w działaniach wojennych odgrywały 
zawsze rolę bardzo poważną, osłaniały bo-
wiem własne oddziały przed obserwacja nie-
przyjaciela, stanowiły przeszkodę dla ruchu 
jego wojsk oraz dawały możność urządzenia 
wszelkiego rodzaju zasadzek. Umiejętne wy-
zyskanie i przygotowanie lasu do działań stra-
tegicznych ułatwiało nieraz zwycięstwo arm-
jom liczebnie słabszym i gorzej uzbrojonym.

Wystarczy przypomnieć wojny Bolesława 
Krzywoustego z Niemcami. Ich najazdy na 
ziemie nasze zostały wówczas skutecznie spa-
raliżowane dzięki umiejętnemu wykorzysta-
niu przez Polaków lasów i błot nadnoteckich.

Za panowania Jana Olbrachta – Wołosi 
urządzili zasadzkę w lasach mołdawskich na 
polskie wojska kwarciane i rozgromiły je zu-
pełnie, skąd przysłowie – „Za Jana Olbrachta 
wyginęła szlachta”.

Klasycznym przykładem znaczenia na-
wet mniejszych lasów dla działań wojennych 
był bój w roku 1831 o Olszynkę Grochow-
ską, kiedy to pułki nasze skutecznie odpierały  
i biły pięciokrotnie liczniejszego nieprzyja-
ciela, dzięki umiejętnemu wyzyskaniu przez 
Chłopickiego mającej zaledwie 55 ha olszynki 
– w celu ukrycia i przegrupowania własnych 
oddziałów. Z  chwilą opanowania tego lasku 
przez wojsko rosyjskie, historyczna bitwa zo-
stała dla Polaków przegrana.

W powstaniu styczniowym nasze oddzia-
ły partyzanckie miały swoją ostoję w lasach. 
Były one najwierniejszym sprzymierzeńcem 
powstańców z 1863 roku.

Z ostatniej wojny światowej wiemy, że 
wielka ofensywa rosyjska w 1914 r. w  Pru-
sach Wschodnich skończyła się dla Rosjan 
katastrofalnie, chociaż ich siły były cztery-
kroć liczniejsze od niemieckich. Niemcy 
zawdzięczali to wielkie zwycięstwo w znacz-
nym stopniu umiejętnemu przygotowaniu  
i wyzyskaniu dla działań wojennych lasów  
i błot mazurskich.

Niesłychanie ważną rolę odegrał w 1920 r. 
kompleks lasów poleskich w wojnie polsko-
-bolszewickiej. Zdążające ze wschodu wojska 
bolszewickie na podbój Polski zmuszony był 
Tuchaczewski rozdzielić u granic wschodnich 
naszych rubieży, na dwie grupy: północną 
i  południową, aby nie wkraczać głównemi 
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siłami w kompleks lasów poleskich, przedłu-
żyły swą drogę do serca Polski – Warszawy o 
kilka dni marszu. Moment ten został wyko-
rzystany przez nasze Naczelne Dowództwo 
na oderwanie się od nieprzyjaciela, przegru-
powanie i zorganizowanie pozycji obronnych 
na linji Wieprza, Bugu i Wisły.

Obecnie rola lasów w Polsce nabiera 
szczególnego znaczenia dla obrony kraju  
z uwagi na kolosalny rozwój lotnictwa u na-
szych sąsiadów ze wschodu i zachodu oraz 
na coraz szersze możliwości zastosowania 
gazów w działaniach wojennych. Na wypa-
dek wojny eskadry nieprzyjacielskie będą 
mogły bez większych trudności oblecieć 
Polskę wzdłuż i wszerz, dokonywać obser-
wacyj ruchu wojsk w całym kraju, względnie 
ataków bombowych gazowych i t.p. W razie 
więc zbrojnego zatargu Lasy polskie mogą 
nam oddać olbrzymie usługi jako ochrona  
i najpewniejsza ostoja nie tylko dla wojska, 
ale również dla ludności cywilnej. Pamiętać 
bowiem należy, że lasy utrudniają obser-
wację nie tylko z ziemi, ale i lotnikom, oraz 
że skuteczność działania gazów w lesie jest 
znacznie ograniczona.

¿ 3 maja 1936 r., niedziela 
Dodatek – Ilustracja świąteczna
W Dniu „Święta Lasu”

¿ 21 kwietnia 1937 r., środa 
„Dzień Lasu”

Pod przewodnictwem inspektora ochro- 
ny lasów p. St. Kopcia obradował komi-
tet „Dnia Lasu” i ustalił przebieg imprez 
propagandowych w dniu 24-ym kwietnia,  
w sobotę i 25 kwietnia w niedzielę.

W dniach tych powinno jak najwięcej 
dzieci i młodzieży szkolnej udać się do lasu, 
przyjrzeć się sadzeniu drzew i  wysłuchać 
odpowiednich pogadanek.

Wszystkie szkoły publiczne, po-
wszechne i  średnie urządzą grupowe 
wycieczki do pobliskich lasów pod kie-
rownictwem nauczycieli. Przewidziane są 
również dalsze wycieczki autobusem do 
nadleśnictwa.

W niedzielę 25 bm. harcerki i harcerze 
w  liczbie około 1000 urządzą barwny, ko-
stjumowy pochód propagandowy pod ha-
słem „Harcerze chronią lasy – lasy chronią 
harcerzy”. Pochód wyruszy o  godz. 12-ej  
z placu Wyzwolenia i  przejdzie głównemi 
ulicami miasta.

¿ 23 kwietnia 1937 r., piątek 
„24/25 kwietnia”

Te dwa dni stały się już tradycją w naszem 
społeczeństwie. Niosą one i nową wiosnę  
w przyrodzie i wskrzeszają w duszach na-
szych podziw oraz cześć dla najpiękniej-
szego tworu Boga – jakim jest las.

Niech każdy, komu brak oddechu wśród 
ciężkich murów miasta, kto zszarzał od kurzu 
ciasnych ulic przeznaczy choć jeden dzień  
w roku, by skrzepić swe siły w obcowaniu  
z tym wzorem silnego, zgodnego i najpięk-
niejszego społeczeństwa, jaki tworzy las.

Las to nasze zdrowie, to tętniący żywą 
krwią organizm, to pierwowzór ładu.

Las to ochrona naszej ziemi przed nisz-
czącym zębem żywiołu – jej obronny pan-
cerz.

Las to bezpieczny schron przed druzgo-
cącym huraganem wojen i przed złem, sę-
pim okiem nieprzyjacielskiego lotnika.

Kochajmy Lasy, jako największe piękno, 
jako naszego opiekuna i obrońcę i walczmy 
wszelkiemi siłami przeciw zakusom na jego 
życie i całość.

ŚWIĘTO LASU

W dn. 25 b. m. odbyło się w Warszawie 
„Święto Lasu”, wypełnione szeregiem 
uroczystości. Na fotografii oddziały leśników 
w pochodzie przez ulice miasta [„Oddział 
leśników” defiluje w Warszawie przed 
kościołem św. Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu – przyp. J.K.].

KsiazkaCZ4cIIKOREKTA.indd   298 2011-02-23   15:29:53



299

¿ 24 kwietnia 1937 r., sobota 
Wycieczki do lasów

Dziś ponad 2000 młodzieży udaje się 
na wycieczki do lasów bliższych i dalszych 
z okazji propagandowego „Dnia Lasu”.

Komitet obchodu „Dnia Lasu” dzięki 
wydatnej pomocy materialnej Dyr. Lasów 
Państwowych i subsydium Zarządu Miej-
skiego organizuje wycieczkę 300 młodzieży 
gimnazjalnej i szkół powszechnych do nad-
leśnictwa i tartaków państwowych w Czar-
nej-Wsi.

W razie niepogody wycieczki odbędą się 
w innym terminie.

¿ 15 kwietnia 1938 r., piątek 
„Dzień Lasu”

Pod przewodnictwem inspektora Ochro-
ny Lasów p. St. Kopcia odbyło się posiedze-
nie prezydium komitetu obchodu „Dnia 
Lasu”, jaki urządzony będzie w  sobotę 30 
bm. Program przewiduje przed południem 
wycieczki szkolne do pobliskich lasów, po 
południu zaś propagandowy pochód har-
cerzy pod hasłem „Harcerze chronią lasy – 
lasy chronią hracerzy”, sadzenie drzew oraz 
otwarcie wystawy leśnej i łowieckiej.

Wystawa ma być urządzona na okres 2 ty- 
godni staraniem Dyr. Lasów Państwowych 
z Siedlec i Białostockiej Wojew. Rady Ło-
wieckiej.

¿ 27 kwietnia 1938 r., środa 
Przed „Dniem Lasu”

Ostatnia sobota kwietnia każdego roku 
jest „Dniem Lasu”.

Człowiek dzisiejszy poznał całą wartość 
lasu wtedy, gdy go prawie utracił, gdy łako-
mie wydarł mu ziemię, by wzbogacić swoje 
spichlerze, rozbudować swoje siedziby.

Aż przyszedł kres zakusom ludzkim. 
Straszne powodzie, burze piaszczyste, po-
suchy, huragany, niszczące ogromne prze-
strzenie naszego globu, powietrze zatrute 
oddechem tysięcy kominów – to skutki wy-
trzebienia lasów. Olbrzymie obszary jało-
wych nieużytków, rozległe bagniska, to tory 
niszczycielskiej ręki człowieka.

Oprzytomnieliśmy w naszej zachłanno-
ści, zewsząd słychać głos nawołujący do ra-

towania ostatków, o wróceniu lasom prze-
strzeni wydartych im nierozsądnie. Tym 
głosem woła do społeczeństwa polskiego 
obchód „Dnia Lasu”. Słuchajmy tego głosu, 
by nie przeklinała nas potomność.

¿ 29 kwietnia 1938 r., piątek 
Wystawa leśna i łowiecka

W związku z obchodem „Dnia Lasu” 
zorganizowana będzie z pomocą Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Siedlcach – „Wysta-
wa leśna i łowiecka” ilustrująca całokształt 
gospodarki i bogactwa lasu. Otwarcia wy-
stawy dokona p. Wojewoda w dniu 30 bm. 
w sobotę o godz. 13 w  lokalu Szkoły Po-
wszechnej Nr. 1 przy ul. Ogrodowej. Do ko-
mitetu honorowego zostali wybrani pp. woj. 
H. Ostaszewski, gen. L. Kmicic-Skrzyński, 
ks. dziekan Chodźko, dyr. lasów państwo-
wych Grzegorzewski, Neyman, F. Buchta, 
prezes Ostruszka, prok. Stetkiewicz i insp. 
T. Budzanowski.

Wystawa potrwa do 13 maja i otwarta 
będzie codziennie od godz. 8–20. Wstęp 
dla dorosłych 20 gr., dla młodzieży 10 gr.

¿ 30 kwietnia 1938 r., sobota 
Las w służbie społeczeństwa

Jeszcze w czasach przedrozbiorowych 
lesistość Polski sięgała czterdziestu procent. 
Obecnie ogólna powierzchnia leśna wyno-
si 8.322.000 ha czyli 21,4%, a właściwa po-
wierzchnia produkująca drewno stanowi 
zaledwie 19% obszaru kraju.

Ten stan rzeczy skłonił rząd i społeczeń-
stwo do zahamowania rosnącego w groź-
nym tempie ubytku lasów i ratowania ich 
od zagłady.

Z tymi zabiegami łączy się obchodzony 
w  ostatnią sobotę kwietnia każdego roku 
„Dzień Lasu”. W dniu tym leśnicy pouczają 
szerokie masy ludności i młodzieży o nie-
spożytych wartościach lasu. W przeciągu 
5 lat w związku z  obchodem „Dnia Lasu” 
w całym kraju zalesiono 338  ha gruntów 
leśnych i 106  ha nieużytków, obsadzono 
drzewami 1358 klm. dróg i alei, 605 szkół, 
304 place, 198 boisk sportowych, 56 cmen-
tarzy, 67 budynków gminnych, posadzono 
8.500 drzew pamiątkowych.

ŚWIĘTO LASU
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O dzisiejszym obchodzie „Dnia Lasu” 
w Białymstoku piszemy na innym miejscu.

¿ 30 kwietnia 1938 r., sobota 
Propaganda czystości i higieny 
w Puszczy Kurpiowskiej

Dyrekcja Siedlecka Lasów Państwowych 
w pierwszych dniach kwietnia z udziałem 
Polskiego Czerwonego Krzyża i powiatowego 
Koła Gospodyń Wiejskich utworzyła kolum-
nę sanitarną, która odwiedziła 10 wsi w Pusz-
czy Kurpiowskiej, wyznaczając dla najczyściej 
utrzymanej zagrody nagrodę (umywalnię 
z  miednicą i  t.p.) Rozdanie nagród nastąpi 
dzisiaj, t. j. w „Dzień Lasu”.

Oprócz lustracji czystości zagród wiej-
skich wygłoszono pogadanki o higienie 
mieszkań i obejściu, o wychowaniu dziecka, 
ratownictwie, o higienie odżywiania i t.p. 
Poza tym zaopatrzono 10 wsi w podręcz-
ne apteczki, oddane pod opiekę nauczy-
cielstwa.

¿ 1 maja 1938 r., niedziela 
Otwarcie wystawy leśnej i łowieckiej 
w Szkole Powszechnej przy ul. Żwirki

Wczoraj o godz. 13-tej z okazji obchodu 
„Dnia Lasu” odbyło się uroczyste otwarcie  
w szkole powszechnej Nr 1 przy ul. Żwirki wy-
stawy leśnej i łowieckiej, zorganizowanej przez 
komitet obchodu przy poparciu Dyrekcji La-
sów Państwowych w Siedlcach i Polskiego To-
warzystwa Łowieckiego.

Przed otwarciem wystawy zebrali się 
w pięknie udekorowanej auli szkolnej przed-
stawiciele władz oraz zaproszeni goście  

z p.p. wojewodą Ostaszewskim, gen. Kmi-
cic-Skrzyńskim, ks. dziekanem Chodźką, 
dyrektorem Lasów Państwowych w Siedl-
cach inż. Buchtą, starostą Szagonem, wice-
prezydentem miasta Piotrowskim, prezesem 
Ostruszką, prokuratorem Stetkiewiczem, 
wicestarostą Rothem, insp. Budzanowskim, 
dyr. Sułockim i innymi.

Zagaił zebranie przewodniczący komitetu 
obchodu „Dnia Lasu”, insp. ochr. Lasów p. inż. 
Kopeć, który powitał zebranych i  zapoznał 
ich z celami wystawy leśnej. Po pięknej recy-
tacji przez uczennicę gmin. im. Sienkiewicza  
p. L. Kulikowską wyjątku o  lesie z powieści 
Żeromskiego, wygłosił treściwy referat p. inż. 
Jabłoński, podkreślając duże wartości lasu,  
a przede wszystkim jego znaczenie dla obro-
ny kraju, zatrudnieniu robotników i dochodu 
Skarbu Państwa.

Z kolei zebrani przeszli na piętro, gdzie 
przed wejściem do dużej Sali gimnastycznej 
przemówił p. Wojewoda, podkreślając przy-
wiązanie Polaków od najdawniejszych czasów 
do lasu z jego pięknem i wartościami mate-
rialnymi. Po przecięciu przez p. Wojewodę 
wstęgi, zebrani oglądali liczne eksponaty, słu-
chając fachowych objaśnień pp. inż. Jabłoń-
skiego i inż. Raina z dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Siedlcach. Całość wystawy zorganizo-
wanej pod hasłem „Las w służbie społeczeń-
stwa”, jest imponująca. Dzieli się ona na dwie 
części: Lasy i łowiectwo. Zwłaszcza bogata jest 
pierwsza część wystawy.

Poczynając od ogólnych danych o lasach 
polskich, zobrazowanych w wykresach i na 
artystycznie wykonanych plastycznych ta-
blicach po przez organizację służby leśnej, 
hodowlę i ochronę lasów. Aż do ich eksplo-
atacji – wszystko jest ujęte jasno i zrozumiale. 
Przechodząc stopniowo od stoiska do stoiska 
zwiedzający poznaje życie lasu, jego rozwój, 
jego klęski i w końcu wkracza w dziedzinę 
produkcji leśnej, a więc eksponaty różnych 
gatunków surowców drzewnych i jego po-
chodnych, jak smoła, terpentyna i  t.p. dalej 
zapoznaje się z wyrobami z drewna oraz spo-
sobami i  maszynami, jakimi to drewno jest 
przerabiane.

Druga część wystawy – to łowiectwo. Tu 
udzielał objaśnień łowczy powiatowy Pol-
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skiego Związku Łowieckiego, p. dyr. inż. 
Sułocki. Wykresy obrazują ilości i  jakości 
zwierzyny w lasach naszego województwa 
oraz działalność na tym terenie Związku Ło-
wieckiego. Liczne i piękne eksponaty przed-
stawiają całe kolekcje rogów, skór i futer oraz 
wykonane z wypchanych okazów zwierzyny, 
ubitej przez naszych myśliwych w lasach 
białostoczyzny.

Dość bogaty jest dział przestępczości ło-
wieckiej. Wystawiono kilkanaście strzelb ode-
branych kłusownikom, oraz ciekawe w  swej 
pomysłowości rodzaje wnyków i pętli.

Na uwagę zasługuje gustowne rozmiesz-
czenie eksponatów wystawowych i nader 
pięknie wykonane z dykty urządzenie Sali, 
począwszy od wysokich ścian, aż do trans-
parentu z hasłem: „Las w  służbie społe-
czeństwa”, Urządzenie to zostało wykonane 
przez Państwową Fabrykę Dykt w Dojlidach 
pod kierownictwem p. dyr. inż. Samulskie-
go przy udziale pracowników Dyrekcji La-
sów Państwowych w Siedlcach i Związku 
Leśników.

¿ 2 maja 1938 r., poniedziałek 
Ochrona lasów prywatnych 
w województwie białostockim

W związku z „Dniem Lasu”, obchodzo-
nym ubiegłej soboty uroczyście w całej Pol-
sce, podajemy garść informacji o ochronie 
na terenie naszego województwa tej kategorji 
lasów, które wymagają najwięcej opieki t. j. la-
sów prywatnych.

Ogólny obszar lasów w obrębie woj. bia-
łostockiego wynosi 791,444 ha., w tym lasów 
państwowych 533,977 ha i lasów prywatnych 
257,467 ha.

Lasy obejmujące obszar do 50 ha są z ma-
łymi wyjątkami własnością włościan i  sta-
nowią razem 128,427 ha powierzchni, czyli 
prawie połowę powierzchni lasów prywat-
nych. Tych 128,427 ha lasu wypada na 73,559 
gospodarstw włościańskich. Na 274 gospo-
darstw przypadają kompleksy leśne od 50 ha 
do 250 ha. Razem obszar ich wynosi 25,496 
ha. Na 68 gospodarstw przypadają kompleksy 
leśne od 250 do 500 ha. Razem obszar ich wy-
nosi 20,992  ha. Ponad 500  ha lasu przypada 
na 42 gospodarstw – razem 82,552 ha.

W okresie od 1.IV 1936 r. do 1.IV 1937 r. 
ubyło prywatnych gruntów leśnych – 1010 ha 
wskutek zezwoleń na zmianę ich użytkowania 
– w związku ze scaleniem i parcelacją mająt-
ków, wskutek przejścia do Skarbu Państwa 
jednego majątku i skorygowaniu powierzchni 
w kilku majątkach.

W tym samym czasie przybyło prywat-
nych gruntów leśnych 3057,00 ha na skutek 
zalesienia skorygowania powierzchni 29 ma-
jątków i wyłączenia ze Skarbu Państwa jedne-
go majątku.

W okresie sprawozdawczym było lasów 
uznanych za glebochronne – 6733 ha, uzna-
nych za ochronne ze względów wojskowych 
– 84344 ha.

Obecnie około 150 gospodarstw rozpo-
rządzających obszarem około 95.000 ha, po-
siada zatwierdzone plany i programy gospo-
darcze (gospodarstwa przeważnie nasienno-
-zrębowe).

W roku 1936/7 wyrąbano na podstawie 
planów i programów oraz udzielonych po-
zwoleń – 855 ha i 19093 m3. W tym samym 
okresie czasu zalesiono w 149 majątkach 
– 2053 ha. W 206 majątkach dokonano nie-
prawnych wyrębów, przy czym zrębami zu-
pełnymi wycięto 10,12 ha, a wyrębowo 6.678 
drzew o masie około 4000 m3. Skonfiskowa-
no drewna 1785 m3, sprzedano na licytacjach 
10,839  m3. Wpłynęło do Skarbu Państwa – 
15.554 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było po-
ważniejszych klęsk leśnych. Ze szkodliwych 
owadów stwierdzono większą ilość boreczni-
ka (trąd sosny) w lasach 8 majątków w powia-
tach augustowskim i wołkowyskim.

Pożarów znaczniejszych było 4, gdzie zo-
stał uszkodzony drzewostan do lat 40 na po-
wierzchni około 280 ha.

Deszcze i chłody jesienią 1936  r. wy-
niszczyły gąsienice trądu sosnowego, tak  
że w 1937 r. szkodnik ten nie pojawił się.

Na wiosnę 1936 r. zalesiono nieużytków 
około 205,14 ha, w czym najwięcej w powie-
cie ostrołęckim (65,50 ha), najmniej w pow. 
białostockim (4 ha) i bielskim (około 2 ha).

Władze ochronne lasów prywatnych (wo-
jewoda i starostowie powiatowi) wykorzystują 
nadzór za pomocą pięciu urzędników ochro-
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ny: jednego inspektora i 4 komisarzy obwodo-
wych. Piąty komisarz ochrony lasów spełnia 
funkcje referendarskie w inspektoracie ochro-
ny lasów.

Zasadniczą wytyczną ochrony lasów 
prywatnych na przyszłość będzie dążenie 
do intensywniejszego zalesienia halizn.

¿ 22 kwietnia 1939 r., sobota 
Dzień Lasu

Pod przewodnictwem inspektora ochro-
ny lasów inż. St. Kopcia odbyło się posie-
dzenie komitetu obchodu „Dnia Lasu”, na 
którym omówiono akcję propagandową  
w dniu 29 kwietnia.

¿ 26 kwietnia 1939 r., środa 
„Dzień Lasu”

W dniu 29 kwietnia, w sobotę w całym 
kraju odbędzie się propagandowy „Dzień 
Lasu” pod hasłem: „Las to zdrowie”. Komi-
tet organizacyjny „Dnia Lasu” zwrócił się 
do szkół i gimnazjów z prośbą o urządzenie 
propagandowych pogadanek w szkole i wy-
cieczek do lasów podmiejskich. Prócz tego 
związki i stowarzyszenia młodzieżowe pro-
szone są o przeprowadzenie analogicznej 
propagandy w swoich środowiskach.

Drużyny harcerskie urządzą w sobotę 
po południu propagandowy pochód.

¿ 27 kwietnia 1939 r., czwartek 
Las to zdrowie

Czyste, leśne powietrze, zasobne w tlen, 
wywiera nadzwyczaj dobroczynny wpływ na 
zdrowie. Dlaczego każdemu dziecku, które 
było chore, lub jest słabe i wątłe, lekarze zale-
cają wyjazd na wieś, do lasu? Dlaczego szko-
ły, organizacje młodzieżowe, wysyłają co 
rok tysiące chłopców i dziewcząt na kolonie  
w okolice leśne?

Bo las jest olbrzymią oczyszczalnią po-
wietrza, oddech lasu wydziela w słońcu 
ogromne ilości koniecznego nam do życia 
tlenu, a przesiąknięty działaniem olejków 
żywiczno-balsamicznych sosny i świerku 
oraz substancjami aromatycznych roślin, 
działa zabójczo na zarazki chorobotwórcze.

Poza tym las jest przebogatą skarbnicą 
leków roślinnych. Nie znajdziemy chyba re-

cepty lekarskiej, któraby nie zawierała pro-
duktów farmaceutycznych z roślin leśnych. 
A leczenie ziołami czyż nie jest oparte na 
produkcji naszych lasów?

Wielce dobroczynny jest wpływ lasu na 
klimat, który u nas w Polsce, jak wiadomo, 
nie jest zbyt zdrowy. Szczególnie niebez-
pieczne są ostre wahania temperatury i silne 
wiatry. Tutaj las przychodzi nam z pomocą 
przez wyparowanie wody. Dość powiedzieć, 
że 1 hektar lasu o 100-letnim drzewostanie 
wyparowuje w ciągu jednego okresu wege-
tacyjnego 4 miliony kilogramów wody. Ta 
zawartość wilgoci w powietrzu łagodzi wa-
hania temperatury, zaś zwarta masa drzew 
hamuje rozpęd wiatrów.

Bez przesady możemy powiedzieć, że 
lasy to płuca naszego kraju.

Niszcząc lasy – niszczymy własne płuca 
i podkopujemy zdrowie nasze i przyszłych 
pokoleń.

Jakże szkodliwe jest powietrze w  więk-
szych miastach, gdzie kurz uliczny, gazy 
benzynowe, wyziewy z fabryk i  innych 
warsztatów pracy, zabijają niekiedy drze-
wa. Tam niektóre z nich po prostu duszą się  
i giną, jak np. kasztany w Warszawie, które 
mogą wytrzymać tylko w miejscach, gdzie 
są większe skupienia roślinności, w parkach 
i na skwerach, lecz w pojedynkę nie mogą 
dać sobie rady i umierają.

Do bardziej odpornych drzew na wyzie-
wy miejskie należą klony i platany.

Obecnie na całym świecie unika się stło-
czonych skupień domów i tworzy się mia-
sta-ogrody, bogate w zieleń. Pod tym wzglę-
dem najzasobniejszym z naszych miast jest 
Toruń (3.940 ha), najbiedniejszą Warszawa 
(tylko 150 ha).

Bezsprzecznie przyznać musimy, że las 
poza wartościami natury materialnej i este-
tycznej posiada bodajże najważniejsze zna-
czenie pod względem zdrowotnym.

W dniu 29-ym kwietnia obchodzimy 
„Dzień Lasu”. Uczcijmy ten dzień rozpa-
miętywaniem domów, jakie daje nam ro-
ślinność, postanawiając, że zawsze i  wszę-
dzie będziemy darzyć las i drzewa miłością 
i otaczając je opieką, na jaką ze wszech miar 
zasługują. 
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¿ 29 kwietnia 1939 r., sobota 

[W przypadający w sobotę 29 kwietnia 
„Dzień Lasu” ukazała się informacja o  wy-
powiedzeniu przez Hitlera paktu o  nieagresji  
z Polską – przyp. J.K.].

¿ 29 kwietnia 1939 r., sobota 
Dzisiaj propagandowy „Dzień Lasu” 

Na dzień dzisiejszy przypada propagan-
dowy „Dzień Lasu” pod hasłem „las-to zdro-
wie”. Celem propagandy jest zwrócenie uwagi 
ogółu ludności wiejskiej i  miejskiej na po-

trzebę otoczenia lasu opieką jako bogactwa 
narodowego.

Dzisiaj młodzież szkół powszechnych 
i średnich uda się do pobliskich lasów.

Koło „Rodziny Leśnika” i Związek Leśni-
ków nadleśnictwa Białystok urządza w nie-
dzielę dn. 30 b.m. w leśnictwie Ponikła zaba-
wę dla dorosłych z orkiestrą ludową i tanim 
bufetem. Wejście bezpłatne. Zysk zabawy 
przeznaczony na FON [Fundusz Obrony Na-
rodowej – przyp. J.K.].

TO I OWO
¿ 30 maja 1935 r., czwartek
Grudki koło Białowieży ku czci 
wodza narodu 

(-) W świetlicy przy tartaku państwowym 
w Grudkach odbyła się uroczysta akademja 
żałobna ku czci Marszałka Piłsudskiego.

Na akademję przybyli: dyrektor lasów 
państwowych w Białowieży p. Karol Najman, 
przedstawiciele miejscowego duchowieństwa 
i władz administracyjnych, poczty sztandaro-

TO I OWO

Ulica w Kielcach, ozdobiona transparentem 
informującym o święcie lasu. Kielce.
Autor: A. Górecki
Zdjęcie i opis ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego
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we Szkoły Leśników i  Straży Ogniowej oraz 
wszyscy pracownicy tartaku z rodzinami. 
Na program akademji złożyły się: okoliczno-
ściowe przemówienia i  deklamacje, w prze-
rwach zaś orkiestra miejscowej „Straży Pożar-
nej” grała marsze żałobne, a na zakończenie 
„Pierwszą Brygadę”.

Przemówienia wygłosili pp.: inż. Czesław 
Brzozowski i Marjan Wojtunik, a deklamacje 
– pp.: Zofja Ślązakówna z Oddziału P. W. K. 
i 6-letni chłopczyk z przedszkola „Koła Pra-
cy” – Kostuś Małaszewicz, który wygłosił 
wierszyk.

Uczestnicy akademji na wniosek kie-
rownika tartaku p. Romana Brancewicza, 
jednogłośnie postanowili wysłać do Kra-
kowa rowerami z grona Sekcji Kolarskiej 
3-ch przedstawicieli z garścią ziemi na ko-
piec Wodza Narodu, oraz 100 zł. na budowę 
kopca, zebrane śród pracowników tartaku 
Grudki.

¿ 20 maja 1936 r., środa
Słońce w Puszczy Białowieskiej
Wystawa prac Włodzimierza Siwierskiego

Już sam wyraz Puszcza Białowieska na-
suwa nam wyobrażenie czegoś niesłychanie 
ponurego: gąszcz splątanych gałęzi, zielono 
czarny mrok, grząska ziemia pod stopami – 
tak sobie wyobrażamy puszczę.

Znalazł się, jednak, artysta, który na 
puszczę Białowieską spojrzał nie tylko oczy-
ma szablonu.

Artystą tym jest p. Włodzimierz Si-
wierski, który wystawia obecnie w Małym 
Salonie Zachęty w Warszawie kolekcję kil-
kudziesięciu swych akwarel i obrazów olej-
nych, poświęconych wyłącznie puszczy Bia-
łowieskiej i krajobrazom Podlasia.

Mamy w tych obrazach przychwytany 
niejako na gorącym uczynku, przytrzymany 
w soczystych i pełnych świeżości kolorach 
cały urok puszczy.

Drzewa przed zachodem, znaczone zło-
temi plamami słońca; moczary tajemnicze, 
a ukazujące w perspektywie jakieś świetliste 
światy: sosny samotne, rozpinające swe gałę-
zie na skraju lasu na tle nieba; korzenie poplą-
tane, tworzące dziwaczną koronkę; miesz-
kańcy puszczy żubry; polowanie na głuszce  

w wiosenny mokry od rosy ranek; polana 
jasna, rozbłyskująca młodą zielenią, a oto-
czona milczącym kręgiem starych drzew.

To i tyle innych motywów przemawia  
z kilkudziesięciu akwareli Siwierskiego 
i  kilkunastu jego obrazów olejnych, które 
ukazują jeszcze wdzięk dworków podla-
skich, budzenie się wiosny na podlaskiej 
wsi, ciszę i urok tych dalekich od wszelkiej 
cywilizacji miejsc Polski.

Wystawa Wł. Siwierskiego zainteresu-
je żywo zarówno naszych regionalistów, 
jak tych, którzy po prostu odczuwają 
piękno puszczy i Podlasia.

 K. B. 

¿ 6 maja 1937 r., czwartek
Japoński dyrektor lasów przybywa 
do Polski

[druga strona gazety]
Do Warszawy przybyć ma w b.m. dyrek-

tor państwowych lasów w Japonii, Dakai. 
Wizyta dyr. Dakai w Polsce ma na celu po-
znanie metod pracy leśnictwa polskiego.

¿ 12 czerwca 1938 r., niedziela
Samolot uratował życie
W 25 minut z leśniczówki pod Magnuszewem 
na stół operacyjny w Warszawie 

[pierwsza strona gazety]
Rekordowy lot na samolocie sportowym 

RWD 13 odbył wczoraj Stanisław hr. Za-
moyski, przewożąc na operację do Warsza-
wy chorą kobietę.

Hr. Zamoyski bawił w Trzebini pod Ma-
gnuszewem (pow. kozienicki) u  teściowej 
swej hr. Tarnowskiej. Po południu dano do 
pałacu znać, iż żona gajowego z nadleśnic-
twa Siemiatycze p.  Kazimiera Dekorsowa 
ciężko zaniemogła. Wezwany lekarz stwier-
dził ropne zapalenie wyrostka robaczkowe-
go i oświadczył, iż chorą uratować może je-
dynie natychmiastowa operacja. Hr. Zamoy-
ski zdecydował się przewieźć chorą własnym 
samolotem RWD 13. Chorą umieszczono  
w kabinie i hr. Zamoyski w kilka minut po 
wizycie lekarza wystartował do Warszawy.

Na lotnisku na Okęciu oczekiwała we-
zwana telefonicznie karetka pogotowia pry-
watnego 5–55–55.

TO I OWO
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P. Dekorsową przewieziono natychmiast 
do szpitala im. Marszałka Piłsudskiego i tu 
niezwłocznie poddano ją operacji, usuwając 
grożące jej życiu niebezpieczeństwo. Od chwi-
li startu do momentu operacji minęło zaledwie 
25 minut. Kilka dalszych minut zwłoki mogło 
spowodować śmierć ciężko chorej.

Obecnie chora czuje się dobrze.

¿ 31 maja 1939 r., środa
Hr. Zamoyski  i hr. Tyszkiewicz zginęli 
w katastrofie samolotowej w drodze 
powrotnej z rekolekcji

[Hr. Zamoyski w 1938 r. uratował żonę 
leśniczego, zabierając ją samolotem do 
szpitala w Warszawie – przyp. J.K.]. 

WŁADZA CZYNI 
NIE TYLKO CUDA
¿ 11 stycznia 1923 r., czwartek 
Nauka województwa warszawskiego 
nie poszła w las. Rychło wczas 

Biurokracja na całym świecie, a u nas bo-
daj w szczególności nie odznacza się zbytnim 
umiłowaniem pośpiechu. Nigdy tym ludziom 
niepilno, zawsze uważają, że co się odwlecze, 
to ostatecznie nie uciecze.

A chociaż czasami bywa odwrotnie, toć 
nie powód, aby z tego tytułu martwić się 
i czerpać naukę na przyszłość.

Dlatego też przeróżne kwiatki pstrzą się 
wciąż na tej niwie tak bujnie, iż możnaby 
z  nich splatać już nie wianuszki, ale całe 
bukiety. Jeden z takich właśnie kwiatków, ze-
rwaliśmy ostatnio w ogródku województwa 
warszawskiego. Troszcząc się o całość lasów, 
w których każdego roku przed świętami od-
bywa się bezplanowy rabunek drzewek na 
choinkę, województwo postanowiło tym ra-
zem zareagować. Jakiś utalentowany referent 
opracował przeto stosowny okólnik, zaleca-
jący policji wojewódzkiej, by dawała bacze-
nie na drogach i wyławiała złodziei leśnych 
zdążających z łupami.

Okólnik – niema słowa – bardzo słuszny 
i należałoby mu tylko przyklasnąć, gdyby nie 
ta okoliczność, iż doszedł on do rąk pod-
władnych województwu organów w tydzień 
po świętach, a w niektórych starostwach 
pono na początku roku bieżącego.

Przeczytano, pokiwano głowami i odda-
no się niemej kontemplacji, wyrażającej po-
dziw nad przewidującą zapobiegliwością.

Mówi się: nauka w las poszła.
W tym wypadku nie tylko, że owa nauka 

nie poszła do lasu, lecz przeciwnie uciekła 
zeń w postaci stosownej ilości świerków i so-
senek…

¿ 26 lipca 1923 r., poniedziałek 
Pan komendant lubi jagody
Czemuż jednak zdobywa je 
krzywdą biedaków? 

Cztery mieszkanki Białegostoku, Izabela 
Balukowa z córką swą Marją, Nadzieja Roż-
kówna i Aleksandra Kuźmicka wybrały się  
w środę 18 b.m. na jagody do lasu w Zielonej. 
Od 6 godz. rano do wpół do czwartej po po-
łudniu żmudnie i mozolnie zbierały poziom-
ki i borówki. Napełniwszy niemi po brzegi 
przyniesione koszyki, obładowane leśnym 
plonem wracały raźno do domu. Gdy wy-
szły już na gościniec koło posterunku Policji 
zatrzymał je p. komendant bardzo lakonicz-
nem pytaniem:

– A pozwolenie na zbieranie jagód macie?
Stropiły się niewiasty, jakoże nie wiedzia-

ły o istnieniu podobnych formalności. Wy-
znały też szczerze, iż brak im żądanej legity-
macji. Wtedy p. komendant polecił wysypać 
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jagody do mis, przyniesionych przez poste-
runkowego. Nie pomogły błagalne prośby, 
ani rzewne łzy biednych kobiet. Wreszcie ktoś 
im doradził, by dodatkowo zaopatrzyły się w 
pozwolenie. Pospieszyły zatem do pobliskiej 
kancelarii leśnej i uiściły opłatę. Ale p. ko-
mendant nie dał się „wyprowadzić w pole”. Po 
prostu kwit skonfiskował, a klientki oddalił  
z próżnemi koszami.

Wtedy p. Izabela Balukowa nie mogła się 
powstrzymać od wypowiedzenia cierpkiej 
uwagi.

– Trzech synów moich broniło Polski prze-
ciw bolszewikom – a teraz…

Resztę słów połknęła ze łzami.
Wartość zagrabionych jagód wynosi oko-

ło 80.000 mk. – było ich bowiem przeszło  
20 litrów.

Czy nie za dużo tego na pański apetyt, sza-
nowny panie komendancie?

¿ 12 kwietnia 1924 r., sobota 
Za zbieranie chrustu-kalectwo

Mieszkańcy wsi Józefowa, Bronisław Ba-
ranowski i Franciszek Wysocki, udali się po 
opał do lasów Sokołowskich. W czasie zbie-
rania chrustu zaszedł ich znienacka gajowy 
Maciążek, który strzelił do nich dwukrotnie 
z dubeltówki, raniąc obu. Rannych w stanie 
ciężkim przewieziono do szpitala w Radzy-
minie. Dochodzenie prowadzi policja.

¿ 4 listopada 1933 r., sobota 
Śmiertelna kula z rewolweru

Dnia 30 lipca rb. Tomasz Onchimiuk, 
żona jego Ksenja oraz Jan Onchimiuk po-
szli na jagody do lasu, należącego do ma-
jątku Hieronimowo gm. Michałowo pow. 
białostockiego. Nieco wcześniej udał się 
do tego lasu na jagody Stefan Onchimiuk. 
Cała czwórka trzymała się przez jakiś czas 
blisko siebie, w pewnym momencie Ste-
fan Onchimiuk odszedł. Kiedy przyniesio-
ne naczynia zostały napełnione jagodami, 
zaczęto go wzywać. Na odgłos nawoływań 
zjawił się gajowy, Aleksander Nowik, a  po-
nieważ Onchimiukowie zbierali jagody 
bez zezwolenia – powstała pomiędzy nimi  
i gajowym sprzeczka, a następnie bójka, pod-
czas której gajowy w obronie własnej strzelił 

z rewolweru do Tomasza Onchimiuka, zabi-
jając go na miejscu. Wczoraj sąd – po zbada-
niu świadków i wysłuchaniu stron – skazał 
Nowika na 3 miesiące aresztu za przekrocze-
nie granic obrony koniecznej.

¿ 23 i 24 grudnia 1935 r., poniedziałek i wtorek 
Śmierć za choinkę
Leśniczy zabił wieśniaka pod Poznaniem

Las państwowy w Wyszakowie pod Po-
znaniem był świadkiem krwawego zdarzenia, 
w czasie którego zginął tragiczną śmiercią go-
spodarz tej wioski Roch Strenk.

Chcąc sprawić dzieciom w wigilię radość 
udał się Strenk do pobliskiego lasu, gdzie 
zamierzał wyciąć choinkę. W chwili, kiedy 
miał on już opuścić las i zabrać drzewko, 
spotkał się oko w oko z leśniczym Mańcza-
kiem, który wezwał gospodarza do oddania 
mu choinki.

Gdy Strenk ociągał się z oddaniem drzew-
ka, Mańczak zmierzył się do niego z  fuzji  
i dwoma strzałami położył wieśniaka trupem 
na miejscu. Policja aresztowała nieludzkiego 
leśniczego. Zwłoki Strenka zabezpieczono do 
przybycia komisji sądowo-lekarskiej.

¿ 7 sierpnia 1937 r., sobota 
Dzbanek jagód okupiła życiem 

Zarząd kolejek leśnych w Puszczy Biało-
wieskiej powiadomił posterunek P. P. w Haj-
nówce, że w oddziale 514 puszczy Białowie-
skiej leży jakaś kobieta, nie dając znaków życia.

Wstępne dochodzenia ustaliło, że jest 
to Marianna Stasienkowa (mężatka), zam. 
w  Hajnówce w ziemiankach. Zbierała ona 
wraz z innymi kobietami w lesie jagody, kiedy 
nagle nadeszli gajowi. Stasienkowa nie chcia-
ła oddać jagód i wyrywając się z rąk gajowe-
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go nagle zasłabła. Niebawem potem zmarła 
wskutek ataku sercowego.

¿ 5 września 1937 r., niedziela 
Postrzelony przez gajowego 
za zbieranie grzybów

ŁÓDŹ, 4.9.
(Ksz) W lesie pod wsią Podborów gm. 

Kamień został postrzelony przez gajowego 
24-letni Zygmunt Michalak w chwili, gdy zbie-
rał grzyby.

Rannego przewieziono do szpitala w Kali-
szu w stanie dość ciężkim.  (h)

¿ 1 stycznia 1938 r., sobota 
Wybił pastuchowi oko

Strażnik łowiecki, Franciszek Rusinek spo-
tkał na kulturach leśnych przy drodze między 
Czerlanką a Zwierzyńcem na terenie gminy 
Białowieża pasące się bydło. Chcąc zmusić pa-
stucha do wypędzenia bydła strażnik pchnął 
go początkowo rowerem, a następnie uderzył 
kilkakrotnie kijem. Z powodu tych uderzeń 
pastuch utracił lewe oko. Dochodzenie sądo-
we zostało zakończone.

¿ 2 sierpnia 1938 r., wtorek 
Krewki strażnik łowiecki stanie 
przed sądem

Mieszkaniec wsi Bernacki Most, pow. biel-
skiego, Aleksander Choroszewski odrabiał 
z nakazu Zarządu Gminnego w  Masiewie 
szarwark na drodze Narewka – Hajnówka.  
W chwili, kiedy odpoczywał przy drodze, pod-
szedł do niego miejscowy strażnik łowiecki 
lasów państwowych Stanisław Pieta i zapytał, 
dlaczego wygniata trawę na łąkach państwo-
wych. Kiedy Choroszewski nic na to nie od-
powiedział, Pieta uderzył go kolbą służbowego 
karabinu w głowę, powodując złamanie kości 
nosowej i trwałe oszpecenie twarzy.

Strażnik odpowie za to przed sądem.

¿ 14 listopada 1938 r., poniedziałek 
Kronika Gródecka – radio

Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowie-
ży ufundowała dla świetlicy tartaku państwo-
wego w Waliłach aparat radiowy, co zostało 
przyjęte przez robotników tartacznych z du-
żym zadowoleniem.

¿ 17 listopada 1938 r., czwartek 
180 aparatów radiowych 
dla szkół powszechnych

Dyrekcja Lasów Państwowych ofiarowała 
w dniu święta Niepodległości 180 lampowych 
aparatów radiowych szkołom powszechnym  
w całym kraju.

Dotychczas Dyrekcja Lasów Państwowych 
zradiofonizowała 400 szkół w Polsce, ze spe-
cjalnym uwzględnieniem szkół na ziemiach 
wschodnich.

Suplement z nowszej historii
Fragment książki Wiesława Kota 

„PRL. Jak cudnie się żyło” (Wydawnictwo  
Publicat, Poznań 2008).

TV – bez prądu
Na początku lat 60. telewizory zainstalo-

wano eksperymentalnie w 20 warszawskich 
kawiarniach. Goście – chcąc nie chcąc – mu-
sieli oglądać program „jak leci”. Zdarzały się 
przypadki, że kupowano telewizor dla pod-
niesienia prestiżu. Nadleśnictwo w Błogim 
Rządowym (woj. kieleckie) zakupiło odbior-
nik do świetlicy, chociaż w jego siedzibie nie 
było elektryczności. Kierownictwo zdecydo-
wało nabyć telewizor, żeby „nie być w tyle”.

WŁADZA CZYNI NIE TYLKO CUDA

Ilustracja z książki Wiesława Kota 
„PRL. Jak cudnie się żyło”
(Wydawnictwo Publicat, Poznań 2008)
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¿ 5 grudnia 1938 r., poniedziałek 
Bronił uzbieranych żołędzi

Toczy się dochodzenie przeciwko Roma-
nowi Gawinowiczowi (wieś Cwirki, gm. Bia-
łowieża), który w nadleśnictwie Białowieża 
stawił czynny opór gajowemu Pawłowi Sawic-
kiemu, gdy ten zajął mu żołędzie wywożone 
bez zezwolenia z lasu.

Z BRONIĄ NIE 
MA ŻARTÓW
¿ 10 kwietnia 1926 r., sobota 
Tragiczny wypadek wskutek nieumiejętnego 
obchodzenia się z bronią

W pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych 
o godz. 9 wieczorem w domu leśniczego Ma-
jewskiego, zamieszkałego we wsi Białe Błoto, 
gm. Brańszczyk pow. Ostrowskiego, zdarzył 
się tragiczny wypadek. Tegoż dnia służący le-
śniczego, Wieczorek Piotr, podczas nieobec-
ności właściciela, zaczął oglądać i manipu-
lować karabinem, nie przypuszczając, że jest 
nabity. Padł strzał. Znajdująca się w  pokoju 
służąca, Janina Tubarek, została śmiertelnie 
raniona i wkrótce zmarła. Zameldowano o zaj-
ściu policji, która sporządziła protokół. Spraw-
cę aresztowano.

¿ 30 grudnia 1926 r., czwartek 
Z bronią nie ma żartów

W tych dniach w maj. Szelągówka, gm. 
Krypno, leśniczy Wilczewski Bolesław, wle-
wając do łuski rewolwerowej ołów roztopio-
ny, przeznaczony do wyrobu śrutu, wskutek 
eksplozji kapiszona skaleczony został w prawe 
oko, które w czasie dokonanej operacji zostało 
usunięte.

¿ 11 marca 1927 r., piątek 
Tajemniczy skład broni 
w Warszawskiej Spółce Myśliwskiej

[druga strona gazety]

WARSZAWA, 10.3
W Warszawie rozeszła się wczoraj niepo-

kojąca wieść, jakoby w składach Warszawskiej 
Spółki Myśliwskiej przy ul. Królewskiej nr 35 
znaleziono tajny skład karabinów maszyno-
wych, ręcznych, amunicji oraz granatów ręcz-
nych i bomb.

Znane tereny grzybowe w Oranach D.L.P. Wilno
Źródło: Kalendarz Leśny 1934 r.

Kobiety poleskie wracające z grzybów. 
Fotografia pozowana (1935 r.)
Zdjęcie i opis ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego
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Przesadzone wieści głosiły, iż był to tajny 
arsenał organizacji wywrotowej. Według opin-
ji zasięgniętych u miarodajnych władz, sprawa 
przedstawia się jak następuje.

Rewizja przeprowadzona onegdaj, wykry-
ła w składach firmy 4 karabiny maszynowe,  
1 ręczny i amunicję ćwiczebną, nie uwidocz-
nioną w inwentarzu.

Broń ta, jak się okazało, była kolekcją, 
przysłaną przez „Fabrique Nationale d’armes 
de guerre a Herstai” (Liege) – do przedsta-
wicielstwa w Polsce celem przedstawienia  
w M.S.W.

Przedstawicielstwo tej fabryki na Polskę 
posiada właśnie Warszawska Spółka Myśliw-
ska. W inwentarzu składowym broń ta znala-
zła się tylko jako transport przeznaczony do 
odesłania do fabryki. Dyrektorów firmy, chwi-
lowo zatrzymanych, zwolniono po złożeniu 
odpowiednich wyjaśnień.

Broń została przez policję skonfiskowana 
i będzie odesłana do Belgji. 

¿ 8 grudnia 1932 r., czwartek 
Postrzelenie

Z niewyjaśnionych na razie przyczyn po-
strzelony został przez inż. Sarenka z dyrekcji 
lasów państwowych w  Hajnówce niejaki Jan 
Dąbrowski.

¿ 10 kwietnia 1938 r., niedziela 
Śmiertelny postrzał 

Natalia Andruszkiewicz (lat 25) żona ga-
jowego lasów państwowych w  Zaberezinie 
(gmina Jeziory), manipulując pistoletem służ-
bowym postrzeliła się śmiertelnie w głowę.

Z TABLICY 
OGŁOSZEŃ
¿ 29 sierpnia 1919 r., piątek 
Jest praca

Nadleśny leśnictwa w Czarnej Wsi poszu-
kuje robotników do wyrębu lasu i  układania 
stosów. Wynagrodzenie wynosi 15 do 20 mk. 
dziennie mieszkanie, opał i światło.

Zgłaszać się do nadleśnictwa w Czarnej 
Wsi lub do podleśnego Wolframa w Pukszte-
lach.

¿ 14 stycznia 1921 r., piątek 
Ogłoszenie:

LAS Większy majątek leśny kupię. Naj-
chętniej las dębowy lub osikowy.

Zgłoszenia: Warszawa, Sienna Nr 45/51 

¿ 22 stycznia 1921 r., sobota 
Ogłoszenie:

Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych 
w Siedlcach w uzupełnieniu poprzedniego 
ogłoszenia zawiadamia, że w dniu 8 lutego 
1921 r. we wtorek, o godzinie 11-tej przed 
południem w lokalu Zarządu Okręgowego 
odbędzie się przetarg na sprzedaż drzew 
uschłych i usychających, objętych następu-
jącymi jednostkami sprzedażnemi:

6) W Nadleśnictwie Sokółka, leśnic-
twie Lipina w oddziale 43 około 4600 sztuk 
drzew przeważnie świerkowych. Odległość 
od spławnej rzeki Sokołdy 1½ km.

7) W Nadleśnictwie Sokółka, leśnictwie 
Klin w oddziale 87 około 2200 drzew prze-
ważnie świerkowych. Odległość od rzeki 
Supraśl 1 km., tuż przy rzece Słoi.

8) W Nadleśnictwie Sokółka, leśnictwie 
Ostrów w oddziale 17 około 740 drzew 
przeważnie świerkowych.

9) W Nadleśnictwie Sokółka, leśnictwie 
Ostrów w oddziale 18 około 2000 drzew 
przeważnie świerkowych.

Przetarg odbędzie się za pomocą ofert 
pisemnych i przetargu ustnego. Oferty we-
dług ustalonego przez Zarząd Okręgowy 
wzoru, opłacone stemplem 10 mk., pod-
pisane imieniem oferenta, w  zaklejonych 
kopertach z napisem „do przetargu w dniu 
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8 lutego 1921 roku na....... jednostkę sprze-
dażną” powinny być składane do godz. 11 
rano 8 lutego 1921 r.

Warunki sprzedaży oraz wzory ofert pi-
semnych reflektanci mogą otrzymać w Za-
rządzie Okręgowym Lasów Państwowych  
w Siedlcach dokąd należy się również zwra-
cać o wszelkie inne informacje w sprawie 
ogłoszonego przetargu.

Obiekty, przeznaczone na sprzedaż, obej-
rzeć można na miejscu w Nadleśnictwie.

Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych 
w Siedlcach

¿ 29 stycznia 1921 r., sobota 
Polowanie

Staraniem miejskiego Zarządu  
Towarzystwa Myśliwskiego w dniu

30 stycznia br. (niedziela) odbędzie się:
P O L O W A N I E

Zbiorowy wyjazd członków – w niedzielę,  
o godz. 5.30 rano z pod siedziby Zarządu,  

ul. Pałacowa 4.
Życzący przyjąć udział zechcą zgłosić się po 

informacje do Zarządu  
dnia 29 stycznia do godz. 5 wieczór.

 ZARZĄD

¿ 13 marca 1921 r., niedziela 
Nadleśnictwo Knyszyńskich  

Lasów Państwowych zamierza wystawić 
smolarnię przy współudziale przedsiębiorcy. 

Oferty składać do dnia 31 kwietnia b.r.  
Nadleśnictwo Knyszyńskiej poczta Białystok.

Objaśnień udziela kancelaria każdej środy.
 Zarząd Nadleśnictwa

¿ 30 sierpnia 1922 r., środa 
KONKURS

Państwowe Nadleśnictwo Balińskie ogła-
sza na dz. 19-go września r. bież. konkurs pi-
semny na sprzedaż około 4000 mp. (metrów 
przestrzennych) drzewa opałowego i około 
700 mp (metrów przestrzennych) drewna pa-
pierkowego w stanie wyrobionym, loco bindu-
gi kanału Augustowskiego.

Oferty pisemne wraz z pokwitowaniem 
wpłacenia wadium należy złożyć w dniu licy-
tacji przed rozpoczęciem takowej t. j. do godz. 
10-ej rano 19 września w  Nadleśnictwie Au-

gustów. Wadium w  wysokości 200.000 mkp. 
(dwustu tysięcy marek polskich) złożyć w ka-
sie Skarbowej w Augustowie lub Grodnie do 
dyspozycji Nadleśnictwa Balińskiego.

Warunki konkursu do przejrzenia w Nad-
leśnictwie Augustów i  Nadleśnictwie Baliń-
skim w Lubinowie.

Cena wywoławcza: drzewo opałowe 1700 
mkp. za 1 mp drewna papierkowego; cena ma 
być ustalona konkursem i ważność kupna za-
decyduje Zarząd Okręgowy Lasów Państwo-
wych w Siedlcach.

Licytacja odbędzie się o godzinie 10-ej 
rano dnia 19 września 1922 r. w lokalu Nadle-
śnictwa Augustów.

 Nadleśnictwo Balińskie
[Ogłoszenie ukazywało się przez trzy wy-

dania gazety – przyp. J.K.].

¿ 4 września 1922 r., poniedziałek 
Nadleśnictwo Knyszyńskie
(poczta Wasilków pod Białymstokiem)

zawiadamia, że w dniu 11 i 15 września, 
o g. 12, odbędzie się na osadzie Katrynka prze-
targ ustny na niżej podane materiały drzewne:

N-ctwo nie odpowiada za dokładną ilość 
i jakość drewna.

Przed przystąpieniem do licytacji należy 
wnieść gotówką wadium w wysokości 10 proc. 
od ceny wywoławczej.

Bliższe warunki objaśni na miejscu pod 
powyższym adresem. 

 Nadleśnictwo

Z TABLICY OGŁOSZEŃ

 N
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po
 p
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zą
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Wyszczególnienie 
jednostek

Miejsce gdzie 
się znajduje

Ilość mtr. 
p. i mtr.3 
(około)

Cena 
wywoławcza 
za jeden mtr.

1

Drewno opałowe 
mieszane szczapy i 

okrąglaki No sztabli: 
38, 39, 40, 84

Składnica przy 
stacji kolejowej 

Waliły
124,5 mp. 5 zł.

2

Drewno użytkowe z 
posuszu
Sosny - 14,18 m3 )
Świerku - 127,13 m3 ) 
141,31 m3

Składnica 
w oddz. 90, 

oddalone o ¼ 
klm. od stacji 

kol. Waliły

141,31 m3 5 zł. 20 gr.

3 Drewno użytkowe 
wybrakowane Sosna

W oddziale 
29, oddalone 
o 12 klm. od 

stacji kolejowej 
Waliły

187,86 m3 3 zł. 50 gr.

4

Drewno użytkowe z 
posuszu
Sosny - 220,77 m3 )
Świerku - 5,06 m3 ) 
225,83 m3

W oddziale 
21, oddalone 

o 13 kl. od 
stacji kolejowej 

Waliły

225,83 m3 4 zł. 

Nr
 k

ol
.

Leśnictwo Oddz. Sortyment Ilość
szt.

Odległ. od 
stacji Uwagi

1 Rybniki 141-144 
120

Podkłady 
kolejow. sos

Około 
4500

Czarny-
blok 1-2 

km.
Pookupanckie

Li
cy

ta
cja

 11
.IX

.2
2.

2 ~~ 198 Kołki do 
płotów 20.000

Czarny-
blok 4-6 

km.

3 Chraboły 146 Słupy telegr. 470 st. Knyszyn 
8 km.

Częściowo 
nadpsute 
z jednej 
strony

Li
cy

ta
cj

a 1
1.

IX
.2

2.

4 Nowiny 3
Budulec sos. 

i świerk. 
z 1920-21r.

500 m3
Od m. 

Jasionówka 
5 klm.

w korze

Nazwa 
majątku Powiat Obszar Czas trwania 

dzierżawy Wadjum Uwagi

Biel Ostrów 
Mazow. 152,9 Od 1.IV – 1932 r., 

do 1.IV – 1944 r. 300 zł.
budynki 
w średnim 
stanie

Kalnica Bielsk 
Podlaski 16,8 Od 1.IV – 1932 r., 

do 1.IV – 1938 r. 50 zł. bez 
budynków

Kownatki Łukowski 207 Od 1.IV – 1932 r., 
do 1.IV – 1944 r. 400 zł.

budynki 
wymagają 
remontu

Pokrzywnica Ostrołęcki 44 Od 1.IV – 1932 r., 
do 1.IV – 1938 r. 100 zł. budynki nie 

kompletne
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¿ 25 kwietnia 1923 r., środa 
Licytacja

Na drewno użytkowe (przeważnie 
świerkowe) w ilości około 70.000 sztuk 
(wyróbki 1919  r.) odbędzie się w Kance-
larii Nadleśnictwa Knyszyńskiego (osada 
Katarynka) dnia 14 maja br. (poniedziałek) 
o godz. 12-ej. Wystawione na przetarg sor-
tymenty drzewne sprzedane będą loco las. 
Bliższych informacji udzieli Nadleśnictwo 
Knyszyńskie poczta Wasilków pod Białym-
stokiem.

¿ 9 lipca 1924 r., środa 
Państwowe Nadleśnictwo Waliły
Licytacja

Dnia 23-go lipca 1924 roku o godz. 11 
rano odbędzie się w kancelarji Nadleśnic-
twa w Gródku Białostockim sprzedaż z li- 
cytacji, loco las dłużyc tartaku N-ctwa 
Waliły przy st. kol. Waliły, 1477 szt. klo-
ców tartacznych brakowych od No 1 do 
No 1477 w-g wykazu odbiorczego sztukami 
w masie sześciennej.

Cena wywoławcza 7 zł 50 gr. za 1 m3.
Zatwierdzenie wyników licytacji zastrzega 

się Z. O. L. P. w Siedlcach. 
 Państwowy Nadleśniczy
[W tym czasie 1 dolar kosztował 5,18 zł  

– przyp. J.K.].

¿ 13 lipca 1924 r., niedziela 
Ogłoszenie:

Nadleśnictwo Kumialskie, poczta Janów 
Białostocki, ogłasza konkurs na budowę le-
śniczówki i stodoły przy leśniczówce, prze-
to uprasza się reflektantów o składanie pi-
semnych ofert do kancelarji Nadleśnictwa. 
Ostateczny termin nadsyłania ofert upływa 
z dniem 18 lipca 1924 r. 

 Nadleśniczy Jarecki 

¿ 26 września 1924 r., piątek 
Ogłoszenie:

Majątek Klucz Zakontkowski
naznacza na dzień 1 października
l i c y t a c j ę na sprzedaż 4 cięć lasu sosno-

wego ogólnej powierzchni 20,22 ha. Warunki 
i szczegóły na miejscu: majątek Szelągówka, 
stacja kolei Knyszyn.

¿ 11 stycznia 1925 r., niedziela 
Licytacja
Państwowe Nadleśnictwo Waliły

Dnia 28 stycznia 1925 r. o godzinie 12-tej 
w południe odbędzie się w Kancelarii Nadle-
śnictwa Waliły – stacja kolejowa Waliły, pocz-
ta Gródek Białostocki sprzedaż z licytacją ni-
żej podanych jednostek:

Zatwierdzenie wyników sprzedaży zastrze-
ga się Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwo-
wych w Siedlcach.

Państwowy Nadleśniczy

¿ 9 maja 1926 r., niedziela 
Podatek od zbytku 

[W 1926 roku w Polsce dubeltówkę i sztucer 
uważano za przedmioty zbyteczne, więc ich 
właściciele musieli opłacać podatek wynoszą-
cy 25 zł rocznie – przyp. J.K.].
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Kalnica Bielsk 
Podlaski 16,8 Od 1.IV – 1932 r., 

do 1.IV – 1938 r. 50 zł. bez 
budynków

Kownatki Łukowski 207 Od 1.IV – 1932 r., 
do 1.IV – 1944 r. 400 zł.

budynki 
wymagają 
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Pokrzywnica Ostrołęcki 44 Od 1.IV – 1932 r., 
do 1.IV – 1938 r. 100 zł. budynki nie 
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¿ 28 września 1926 r., wtorek 
Wolne posady

Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy ma 
w swej ewidencji posady:

1. 32 drwali z własnemi narzędziami, 
2. 37 robotników do robót ziemnych na kolei,
3. rolnika,
4. stróża do Nadleśnictwa,
5. do służby domowej.

¿ 5 lutego 1927 r., sobota 
Zarząd Dóbr i Lasów Rafałowieckich
Mikołaja Kawelina 

zawiadamia osoby zainteresowane, 
że w  dniu 10-go lutego r.  b. o godz. 3-ej po 
południu w biurze Powiatowego Związku 
Ziemian w Białymstoku (Warszawska 2) od-
będzie się przetarg ustny na sprzedaż lasów 
Rafałowieckich drewna użytkowego świer-
kowego  (surowego i  pułapkowego) w ilości 
ogólnej 20.000 sztuk miary w pierśnicy 30 cm. 
i wzwyż, zawartości masy około 25  000 m3. 
Do przetargu stanąć mogą reflektanci, którzy 
do godz. 12-ej w południe dnia 10-go lutego 
włącznie złożą oferty na piśmie, oraz wadjum 
licytacyjne do rąk plenipotenta głównego 

Adwokata Krzakowskiego, 
ul. Fabryczna 10.
Wszelkich informacji na miejscu udzie-

la Nadleśnictwo w Izobach, które również 
udzieli zainteresowanym pozwolenia na obej-
rzenie lasu. Zarząd dóbr zastrzega sobie swo-
bodę wyboru nabywcy.

¿ 11 lutego 1927 r., piątek 
Zarząd Dóbr i Lasów Rafałowieckich 

M. Kawelina ogłasza, że przetarg na drew-
no świerkowe (surowe i pułapkowe) odwoła-
ny z przyczyn formalnych, odbędzie się osta-
tecznie we wtorek dnia 15-go lutego o godz. 
4-ej po południu w biurze Związku Ziemian 
w Białymstoku, Warszawska 9, gdzie również 
otrzymywać można drukowane kondycje 
przetargu i warunki techniczne.

Do przetargu stanąć mogą tylko osoby, 
które uprzednio podpiszą odpowiednią dekla-
rację i wpłacą wadium licytacyjne w sumie:

a) Dol. Ameryk. 1000 na drewno pułapko-
we i b) Dol. Amer. 2500 na drewno surowe.

Właściciel dóbr zastrzega sobie możliwość 
swobodnego wyboru nabywców, oraz zaakcep-
towania ostatecznie zaofiarowanej ceny drewna.

¿ 30 sierpnia 1928 r., czwartek
Ogłoszenie przetargowe

Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach 
ogłasza na dzień 20-go września 1928 roku  
o godzinie 12-ej w południe w lokalu własnym 
(Siedlce, ul. Floriańska nr. 10) przetarg ustny 
i ofertowy na sprzedaż szmelcu żelaznego i że-
liwnego, baterji kotłów wodnorurkowych, 2 pa-
rowozów kolejkowych, różnych części zdekom-
pletowanych maszyn do obróbki drewna itp.

1) w Nadleśnictwie Suwalskiem (przyst. 
Płociczno obok Suwałk, tartak Płociczno) 
baterja kotłów i części urządzenia fabr. prze-
robu trocin drzewnych;

2) w Nadleśnictwie Nurzec (stacja Nu-
rzec, Tartak Radziwiłłówka) piły trakowe, 
taśmowe, tarczowe, instalacja elektryczna  
w stanie używanym, różny szmelc i inne 
urządzenia tartaczne;

3) w nadleśnictwie Kolno (dojazd z My-
szyńca kolejką do Kolna lub autobusem  
z Łomży) – 2 parowozy rozp. 75 m/m i je-
den trak;

4) w Nadleśnictwie Lipniki (dojazd z My-
szyńca kolejką do ST. Dęby) szmelc z 2 zde-
kompletowanych traków.

Wszelkich informacyj udziela Dyrekcja 
Lasów w godzinach urzędowych, przyczem na 
żądanie może być przesłany szczegółowy wy-
kaz jednostek licytacyjnych.

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 
W SIEDLCACH

¿ 22 września 1928 r., sobota 
Przetarg leśny

Państwowy Bank Rolny, Oddział w Wilnie, 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
15-go października r. b. o godz. 12-ej w lokalu 
Oddziału, ul. Wielka Pohulanka 24, odbędzie 
się powtórny przetarg na sprzedaż lasu na wy-
rąb w maj. Budy (odległość od ST. kolejowej 
Wilno 25 klm., od rzeki spławnej Willi 18 
klm.) na powierzchni około 45 ha. (przeważ-
nie świerku zdatnego na papierówkę). Prze-
targ rozpocznie się od sumy wywoławczej 
41.000 złotych.

Z TABLICY OGŁOSZEŃ
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Pisemne oferty wraz z dowodem wpłace-
nia do kasy Oddziału lub do PKO. Konto Nr. 
30390 tytułem wadjum 2050 zł., winny być 
składane w Wydziale Agrarnym Oddziału do 
godz. 11-ej dn. 15 października. Po otwarciu 
ofert P. B. R. ma prawo zarządzić przetarg ust-
ny. Reflektant, utrzymujący się przy kupnie, 
winien niezwłocznie dopełnić złożone wa-
djum do 10 proc. zaofiarowanej sumy, które 
pozostanie jako gwarancja zawarcia umowy  
w przeciągu tygodnia od daty przetargu.

Bliższych informacyj udziela Wydział 
Agrarny Oddziału P. B. R. w Wilnie.

¿ 26 stycznia 1929 r., sobota 
Dyrekcja lasów państwowych w Białowieży

 zatrudni
Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowie-

ży niniejszym rozpisuje konkurs na stanowi-
sko zakontraktowane:

1) Inżyniera-Melioracyjnego z  wynagro-
dzeniem według VII st. sł., ewentualnie wg 
umówionego wynagrodzenia ryczałtowego,

2) Inspektora Budowlano-Technicznego  
z wynagrodzeniem według VI st. sł., ewentu-
alnie wg umówionego wynagrodzenia ryczał-
towego,

3) Geometry przysięgłego z wynagrodze-
niem według VII st. sł.

Warunki przyjęcia:
1) Obywatelstwo Polskie,
2) Ukończone wyższe studia fachowe,
3) Wykazanie dostatecznej praktyki zawo-

dowej.
Kandydaci na powyższe stanowiska win-

ni wnosić podania z odpisami dokumentów  
i z podaniem osób, które mogą udzielić refe-
rencji o kandydacie – do Dyrekcji L.P. w Biało-
wieży w terminie do dnia 15 lutego 1929 roku. 

 DYREKCJA

¿ 16 lutego 1929 r., sobota 
Ogłoszenie. Potrzebni taksatorzy

Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży 
potrzebuje od dnia 1 kwietnia r. bież. 1. 4 (czte- 
rech) taksatorów leśnych.

Warunki przyjęcia: pobory wg IX gr. 
uposażenia funkcjon. państw., djety za okres 
pracy na terenie oraz zwrot kosztów podróży 
służbowych. Przyjęcie na kontrakt.

Kandydat uzdolniony do objęcia stanowi-
ska Kierownika Drużyny może liczyć na po-
bory VIII. st. służbowego.

2. 5 (pięciu) mierników do pomiarów ob-
wodnicy – samodzielnych, doświadczonych 
pracowników. Warunki jak powyżej.

3. 3 (trzech) leśników do pomiarów we-
wnętrznej sytuacji, względnie pomocy taksa-
torom.

Warunki: pobory, djety i zwroty kosztów 
podróży wg X gr. uposażenia funkcjon. pań-
stwowych. Przyjęcie na kontrakt.

Ubiegający się o wymienione posady 
nadeślą, do dnia 25 marca 1929 r. podanie 
wraz z życiorysem i dowodem obywatel-
stwa Polskiego, świadectwem szkoły zawo-
dowej i świadectwem z odbytej praktyki. 

DYREKTOR LASÓW PAŃSTWOWYCH 
w Białowieży Inż. A. SYM

¿ 24 listopada 1930 r., poniedziałek 
Ogłoszenie 

Zastępcę na Białystok
wzgl. wojew. Białostockie

DLA DZIAŁÓW:
KOLEJEK WĄSKOTOROWYCH, 
PAROWOZÓW, LOKOMOTYW 
DIESLOWYCH, BETONIAREK, 

WYCIĄGÓW BUDOWLANYCH, 
DROGOWYCH MASZYN 

BITUMICZNYCH, POGŁĘBIAREK 
MECHANICZNYCH KAFARÓW i tp.

Poszukuje firma
JULJUSZ WEISS,

KOLEJE POLNE, LEŚNE I FABRYCZNE 
WE LWOWIE

¿ 3 lutego 1932 r., środa 
Ogłoszenie

Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach 
posiada do wydzierżawienia następujące ob-
jekty rolne:

Z TABLICY OGŁOSZEŃ
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Waliły

225,83 m3 4 zł. 
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Biel Ostrów 
Mazow. 152,9 Od 1.IV – 1932 r., 

do 1.IV – 1944 r. 300 zł.
budynki 
w średnim 
stanie

Kalnica Bielsk 
Podlaski 16,8 Od 1.IV – 1932 r., 

do 1.IV – 1938 r. 50 zł. bez 
budynków

Kownatki Łukowski 207 Od 1.IV – 1932 r., 
do 1.IV – 1944 r. 400 zł.

budynki 
wymagają 
remontu

Pokrzywnica Ostrołęcki 44 Od 1.IV – 1932 r., 
do 1.IV – 1938 r. 100 zł. budynki nie 

kompletne
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Wymienione objekty zostaną wydzierża-
wione w drodze konkursu ofert, przyczem 
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru kan-
dydata bez względu na wysokość zaoferowa-
nej tenuty dzierżawnej. Oferty mają zawierać: 
1) imię, nazwisko i dokładny adres oferenta; 
2) wskazanie słowami deklarowanej rocznej 
ceny dzierżawnej wyrażonej w  kwintalach 
żyta; 3) dowód złożenia w  Kasie Skarbowej  
w Siedlcach (konto czekowe P. K. O. Nr. 
38256) na rachunek depozytowy D.L.P. w Sie-
dlcach odpowiedniego wadjum; 4) życiorys; 
5) dowody fachowego uzdolnienia oferenta: 
świadectwa z praktyki i ze studjów. Bliższe 
warunki do przejrzenia w Dyrekcji Lasów 
Państwowych w godzinach urzędowych. 
Oferty w zapieczętowanych kopertach będą 
przyjmowane w D.L.P. w Siedlcach do godzi-
ny 12-ej dnia 20 lutego 1932 roku.

Siedlce, dn. 27-go stycznia 1932 roku,
Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Siedlcach

¿ 17 maja 1936 r., niedziela
Ogłoszenie: Kawiarnia i restauracja 
„Leśniczówka” M. Skrobeckiego

¿ 4 września 1936 r., piątek 
Ogłoszenie: Psa do polowania kupię

¿ 4 listopada 1937 r., czwartek 
Ogłoszenie – Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Siedlcach – konkurs stanowisko lekarka

Dyrekcja Lasów Państwowych w  Siedl-
cach ogłasza konkurs na stanowisko lekarki-

-pediatry, kierowniczki stacji opieki nad mat-
ką i dzieckiem przy państwowej fabryce dykt  
w Białymstoku.

Kandydatki na stanowisko powyższe po-
winny posiadać co najmniej 2-letnią praktykę 
w zakresie pediatrii.

Do podania należy dołączyć następujące 
dokumenty (uwierzytelnione odpisy):
a)  metrykę urodzenia
b)  dyplom lekarski
c)  poświadczenie obywatelstwa polskiego
d)  dowód prawa wykonywania 
 praktyki lekarskiej
e)  świadectwa poprzedniej pracy
f)  własnoręcznie napisany życiorys.

Warunki pracy i wynagrodzenie będą 
ustalone przy zawarciu umowy. Podanie wraz 
z dokumentami należy nadesłać pod adresem 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach do 
dn. 10 listopada 1937 r. godz. 15 ta.

Stanowisko jest do objęcia od dnia 15 li-
stopada.

¿ 28 listopada 1937 r., niedziela 

MATERIAŁy 
BUDOWLANE I STOLARSKIE

DyKTy
PRODUKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

gwarantują wysoki gatunek 
i standaryzowane wymiary.

SPRZEDAŻ
„PAGED” 

Polska Agencja Drzewna Sp. z o. o.
CENTRALA: 

Gdynia, ul. Świętojańska 44, tel. 19-16.
ODDZIAŁ: 

Warszawa, ul. Wawelska 54, tel. 5-54-80
Agentura w Białymstoku, 

ul. Pierackiego 45, tel. 9-19

Z TABLICY OGŁOSZEŃ

KsiazkaCZ4cIIKOREKTA.indd   314 2011-02-23   15:30:07



315

¿ 26 kwietnia 1938 r., wtorek 
Ogłoszenie: Zarząd Tartaku Państwowego 
w Czarnej Wsi

Ogłoszenie o przetargu
Zarząd Tartaku Państwowego w Czarnej-

-Wsi ogłasza przetarg ofertowy na budowę  
w Czarnej-Wsi dziesięciu domów robotniczych 
8 izbowych wraz z  zabudowaniami gospodar-
czymi z materiałów dostarczonych na miejsce 
budowy kosztem i środkami Zarządu Tartaku.

Oferty w zamkniętych i zalakowanych ko-
pertach z napisem „Oferta przetargowa na bu-
dowę domów robotniczych” należy nadsyłać 
pod adresem Zarządu Tartaku Państwowego 
w Czarnej-Wsi pokój Nr. 1, w dniu 10 maja 
1938 roku o godz. 13 m. 30.

Do oferty winien być dołączony kwit na 
wpłacone do Kasy Zarządu Tartaku Państwo-
wego w Czarnej-Wsi wadium w gotówce lub  
w papierach procentowych w  wysokości 2% 
od sumy ofertowej.

Roboty winny być rozpoczęte w ciągu sied-
miu dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o zatwierdzeniu przez Dyrekcję Lasów Pań-
stwowych w Siedlcach wyników przetargu, po 
uprzednim podpisaniu umowy i wpłaceniu 
kaucji na zabezpieczenie terminowego i nale-
żytego wykonania umowy.

Ukończenie robót związanych z budową 
domów oraz zabudowań gospodarczych win-
no nastąpić w terminie do dnia 31 sierpnia 
1938 r.

W ofercie winny być podane ceny jednost-
kowe według kosztorysu oraz ogólna suma 
oznaczona cyframi i wyrazami.

Zarząd Tartaku zastrzega prawo wyboru 
przedsiębiorcy bez względu na cenę, a  także 
prawo uznania, że przetarg nie dał wyników.

Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu 
przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Siedl-
cach.

Szczegółowe informacje dotyczące robót 
związanych z budową domów, jak również 
kosztorysy bez cen mogą być otrzymane w kan-
celarii Zarząd Tartaków Państwowych w Czar-
nej-Wsi w godzinach urzędowych od 8-ej do 
15-ej, w soboty od godziny 8-ej do 13.30.

Czarna-Wieś, dnia 23 kwietnia 1938 r.
KIEROWNIK TARTAKU

Inż. St. Smoleński

¿ 12 września 1938 r., poniedziałek
Ogłoszenie: Kawiarnia Leśniczówka

¿ 13 maja 1939 r., sobota 
Ogłoszenie: Kawiarnia Leśniczówka

W sobotę, dn. 13 maja r.b. zostanie otwarta 
za miastem vis a vis lasu i letnisk IGNATEK 
Pierwszorzędna Kawiarnia i Restauracja  

„LEŚNICZÓWKA”
Właściciel M. Skrobacki

Co wieczór odbywają się dancingi 
w dużej Sali teatralnej.

Oddzielne gabinety. Pokoje gościnne.
Napoje alkoholowe w wielkim wyborze, 

oraz zakąski zimne i gorące.
Kuchnia pod fachowym kierownictwem. 

Solidna obsługa.
Dojazd autobusami miejskimi.

ZARZĄDZANIE 
LASAMI 
PAŃSTWOWYMI
¿ 24 grudnia 1920 r., piątek 
Zarząd lasami Państwowymi

Do zarządzania lasami Państwowymi tu-
dzież lasami prywatnymi pozostającymi pod 
zarządem Państwowym, ustanowione zostają 
cztery zarządy Okręgowe Lasów Państwowych: 
w Warszawie, Radomiu, Siedlcach i Lwowie. 

ZARZĄDZANIE LASAMI PAŃSTWOWYMI
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Teren Województwa Białostockiego wchodzi 
całkowicie w obręb leśnego Okręgu Siedlec-
kiego. Naczelne kierownictwo w zakresie le-
śnictwa spoczywa nadal w rękach Min. Roln. 
i Dóbr Państwowych, które sprawuje odno-
śne funkcje za pośrednictwem Departamentu 
Leśnictwa. Do zakresu działania Zarządów 
Okręgowych należy miedzy innymi zawieranie 
umów sprzedażnych i dzierżawnych, nie wyłą-
czając zakładów przemysłowych oraz polowań 
i rybołówstwa, w obrębie lasów Państwowych.

¿ 18 stycznia 1925 r., niedziela 
Zarząd Lasów Państwowych 
ulegnie zmianie

[pierwsza strona gazety]
W wykonaniu par. 6 rozporządzenia Pre-

zydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 
1924 roku o organizacji i administracji la-
sów państwowych, rada ministrów uchwaliła 
nowy podział lasów państwowych na dyrekcje. 
Utworzone będą następujące dyrekcje lasów 
państwowych: 1) dyrekcja lasów państwowych  
w Warszawie, obejmująca województwo łódz-
kie, śląskie i warszawskie oraz powiat będziński  
i częstochowski, woj. kieleckiego i pow. garwoliń-
ski woj. lubelskiego,  2) dyrekcja lasów państwo-
wych w Radomiu, obejmująca pozostałe powiaty 
woj. kieleckiego oraz kilka powiatów woj. lubel-
skiego,  3) dyrekcja lasów państwowych w Siedl-
cach,  4) w Białowieży,  5) w Wilnie,  6) w Łucku,  
7) we Lwowie,  8) w Toruniu,  9) w Bydgoszczy,  
10) w Poznaniu. Nowa organizacja administracji 
lasów państwowych wchodzi w życie z dniem  
1 lutego b.r.

¿ 7 listopada 1925 r., sobota 
Dyrektorzy Lasów Państwowych 
na odbywającym się obecnie zjeździe 
w min. rolnictwa w Warszawie

[pierwsza strona gazety]

[Drugi z lewej dyrektor Adam Loret – 
przyp. J.K.].

¿ 14 czerwca 1927 r., wtorek 
Rewizja granic lasów państwowych

W roku bieżącym Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Siedlcach przeprowadzi rewizję 
granic lasów państwowych w powiatach: au-
gustowskim, suwalskim, sokólskim, grodzień-
skim, łomżyńskim, białostockim, siedleckim, 
łukowskim i sokołowskim.

Województwo białostockie na skutek prośby 
tej Dyrekcji wystosowało pismo do Starostów, 
aby nakazali sołtysom brać z urzędu udział 
obok pełnomocników zainteresowanych wsi 
przy obchodzeniu granic lasów państwowych.

¿ 1 marca 1932 r., wtorek 
Zjazd kierowników dyrekcji 
lasów państwowych

Wczoraj rozpoczął się pod przewod-
nictwem dyr. Loreta [na zdjęciu oznaczony 
znaczkiem „x” – przyp. J.K.] zjazd dyrektorów 
poszczególnych dyrekcyj lasów państwowych 
całej Polski w sprawie aktualnych spraw go-
spodarczych i finansowych.

¿ 7 marca 1932 r., poniedziałek 
Obrady nad gospodarką lasów państwowych

[Notatka do zdjęcia z wtorku 1 marca 1932 r. 
– przyp. J.K.]. 

Pod przewodnictwem naczelnego dyrek-
tora, p. Loreta, odbył się w  Warszawie zjazd 
dyrektorów lasów państwowych, na którym 
rozważano sprawę sytuacji rynku drzewnego 
w Polsce oraz możliwości zbytu tegorocznej 
produkcji lasów państwowych na rynkach za-
granicznych i krajowych.

Jak wynika ze sprawozdań poszczególnych, 
sytuacja na rynkach krajowych jest w da- 

ZARZĄDZANIE LASAMI PAŃSTWOWYMI
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lszym ciągu niekorzystna, natomiast istnie- 
ją pewne możliwości zbytu zagranicą na 
rynkach francuskim, belgijskim, angielskim 
i hiszpańskim.

Eksport drewna ułatwia nowo zorganizo-
wane na zasadach spółki akcyjnej przedsię-
biorstwo „Polska Agencja Eksportu Drewna 
w Gdyni”, które załatwia wszelkie czynności  
w związku z ekspedycją materjału.

Ponadto na zjeździe omawiano sprawę 
wykonania planu finansowo-gospodarczego 
lasów państwowych na rok bieżący, oraz poli-
tyki w zakresie zagospodarowania wód, admi-
nistrowanych przez lasy państwowe.

¿ 9 sierpnia 1936 r., niedziela 
Wizytacja tartaku w Waliłach

Inspekcję tartaku państwowego w  Wa-
liłach przeprowadził nowo mianowany szef 
Dyrekcji Siedleckiej Lasów Państwowych  
p. Buchta, który poza częścią techniczną i go-
spodarczą, zainteresował się również świetli-
cą, łaźnią oraz przygotowaniami do budowy 
domu dla robotników.

¿ 31 maja 1937 r., poniedziałek 
Dyrekcja lasów przegrała proces o puszczę

Warszawski sąd apelacyjny rozpatrywał 
głośną sprawę o odszkodowanie 4 miljonów 
złotych przeciw dyrekcji lasów, która mimo wy-
roku sądowego nie zwróciła spadkobiercom śp. 
Gen. Tyszkiewicza puszczy Wisłockiej, eksplo-
atując ją w dalszym ciągu.

W międzyczasie wszedł w życie dekret o no-
wych podatkach i spadkobiercy stracili połowę 
zasądzonego majątku na podatki.

Sąd okręgowy, do którego odnieśli się spad-
kobiercy, uznał ich pretensje.

Prokuratura generalna zaapelowała.
Sąd apelacyjny wyrok I instancji zatwierdził.
Puszcza przejdzie do rąk spadkobierców ge-

nerała i dyrekcja lasów zapłaci duże odszkodo-
wanie.

¿ 5 stycznia 1938 r., środa 
Lasy pszczyńskie własnością Państwa
[pierwsza strona gazety]

KATOWICE, 4.1. 
Na Śląsku bawi generalny dyrektor Lasów 

Państwowych p. Loret, którego pobyt zwią-

zany jest ze sprawą przejęcia 22.000 ha lasów, 
odstąpionych przez ks. Pszczyńskiego Skarbo-
wi Państwa za zaległe podatki.

Czynności związane z przejęciem lasów 
pszczyńskich, potrwają kilka dni.

¿ 20 maja 1938 r., piątek 
P. premier na inspekcji w Dyrekcji 
Lasów Państwowych 

[druga strona gazety]

Wczoraj o g. 8 m. 10 rano przybył do biur 
Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych p. pre- 
mier gen. Sławoj Składkowski.

Szef rządu zastał wszystkich pracowników 
przy pracy, a jednocześnie stwierdził wzorowy 
porządek, z jakim utrzymany jest gmach tej 
instytucji przy ul. Wawelskiej.

Po inspekcji biur p. premier dłuższy czas 
konferował z dyrektorem naczelnym lasów 
państwowych p. Adamem Loretem.

¿ 26 maja 1938 r., czwartek 
Nie było winy Lasów Państwowych

[druga strona gazety]
Sąd najwyższy uchylił wyrok Sądu Ape-

lacyjnego w Warszawie, przypisujący admi-
nistracji Lasów Państwowych winę za straty  
w opłacaniu podatków spowodowane rze-
komo przez nieoddanie spadkobiercom hr. 
Tyszkiewicza Puszczy Wisłockiej przed wej-
ściem w życie ustawy z 1932 r. o majątkach 
skonfiskowanych.

ZARZĄDZANIE LASAMI PAŃSTWOWYMI
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Wyrok Sądu najwyższego położył kres 
kampanii, jaką prowadzono w swoim czasie 
przeciwko urzędnikom Lasów Państwowych  
z powodu niewydania spadkobiercom hr. 
Tyszkiewicza majątku Świsłocz przed opłace-
niem przez nich należnego na mocy tej ustawy 
podatku.

¿ 6 sierpnia 1938 r., sobota 
Podróż inspekcyjna min. Poniatowskiego

W dniu 4 bm. przybył do Białegostoku 
minister Roln. i Ref. Rolnych p. Juliusz Ponia-
towski. Po konferencji z p. Wojewodą, w któ-
rej wzięli również udział prezes Izby Rolniczej 
p. Mystkowski, dyr. izby Roln. p. Frąk, nacz. 
Wydz. Roln. i ref. Roln. p. Czarnocki i kierow-
nik p. Ciemnołoński – p. Minister w towarzy-
stwie dyrektora Lasów w Siedlcach p. Buchty 
odjechał w kierunku Augustowa, odbywając 
inspekcję tartaków i fabryki dykt w Czarnej-
-Wsi, a następnie w Augustowie, gdzie zatrzy-
mał się do dnia wczorajszego.

Wczoraj udał się do Augustowa p. woje-
woda Ostaszewski i p. naczelnik Czarnocki, 
celem towarzyszenia ministrowi w dalszej po-
dróży inspekcyjnej po wojew. białostockim.

ZARZĄDZANIE LASAMI PAŃSTWOWYMI

Minister rolnictwa Karol Niezabytowski (trzeci 
od lewej) wizytuje destylarnię w Fabryce 
Przetworów Drzewnych w Białowieży 
w kwietniu 1927 r. 

Zdjęcia ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego

Zjazd dyrektorów lasów państwowych  
w Gdyni w lipcu 1932 r. Na zdjęciu: naczelny 
dyrektor lasów państwowych Adam Loret 
(oznaczony krzyżykiem), dyr. Sielużycki  
z Bydgoszczy (1), dyr. Neuman z Łucka (2), 
dyr. Lorkiewicz z Torunia (3), dyr. Rogiński 
z Siedlec (4), dyr. Szemiot z Wilna (5), 
dyr. Grzegorzewski z Poznania (6), poseł 
Chmielewski (7), dyr. Lisowski z Warszawy 
(8), dyr. Mickiewicz z Radomia (9), dyr. 
Modzelewski z Białowieży (10), dyr. Konrad 
Szubert ze Lwowa (11)

Jan Miklaszewski, dyrektor Departamentu 
Leśnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych (1927 r.)

Wizyta ministra rolnictwa Karola 
Niezabytowskiego w Fabryce Przetworów 
Drzewnych w Białowieży w kwietniu 1927 r. 
Przed wejściem do fabryki stoją m.in.: 
minister rolnictwa Karol Niezabytowski 
(drugi od lewej), dyr. Puszczy Białowieskiej 
inż. Szemiot (pierwszy od lewej), dyr. 
Departamentu Ochrony Lasów Ministerstwa 
Rolnictwa Jan Miklaszewski (trzeci od lewej)
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ZASŁUŻONA DUMA 
ADMINISTRACJI 
LASÓW 
PAŃSTWOWYCH
¿  2 czerwca 1934 r., sobota

Objechaliśmy kolejką leśną wielki szmat 
puszczy białowieskiej. Dla przeciętnego turysty 
te olbrzymie przestrzenie lasu nie dostarczają 
na pozór zbyt wielu emocjonujących widoków. 
Przyczynia się do tego niezmierna płaszczyzna 
terenu i brak wielkich rzek. Przez puszczę bia-
łowieska przechodzi dział wód i dlatego zoba-
czyć tu można tylko strumienie, które dopiero 
w innych miejscach rozszerzają swoje koryta. 
Przez tę pozorną jednostajność przemawia jed-
nak wspaniała powaga rozległych przestrzeni 
leśnych, które obejmują 351 tysięcy hektarów. 
Jest to przecież potężny szmat ziemi, wielkie 
państwo puszczańskie, w którem człowiek nik-
nie i zatraca się.

Po pewnym czasie oko turysty nabiera 
wprawy i poczyna znajdować coraz bardziej 
ciekawe fragmenty. Znika jednostajność, wyła-
niają się obszary i fragmenty odrębne. Jedno-
cześnie puszcza coraz bardziej przesłania świat, 
coraz dobitniej przemawia własnym językiem, 
podbija nas, zagarnia i coraz śmielej ochrania 

swoje uroki. Od czasu do czasu jakieś osiedle, 
jakaś stacja, jakieś postacie ludzkie w zielonych 
beretach i znowu nieograniczony bezmiar lasu. 
Ślady ludzkiej gospodarki i olbrzymie prze-
strzenie, na których gospodarzem jest ciągle 
jeszcze sam las. Wspaniałe drzewostany i za-
chłanny pochód młodych drzew, które wysie-
wają się same. 

W puszczy białowieskiej istnieje nadmiar 
starodrzewu. Za rosyjskich czasów nie prowa-
dzono tutaj racjonalnej gospodarki. Eksploata-
cji puszczy dokonuje się tak, jakby nieuregulo-
wanemi skokami.

– Kiedy dojdziemy panowie, do normalne-
go życia w całej puszczy? – pytam towarzyszą-
cego nam inżyniera.

– Chyba nie prędzej, jak za 200 lat – odpo-
wiada z miłym uśmiechem.

Jednym słowem: był las, nie było nas, będzie 
las, nie będzie nas.

***
Około południa dojeżdżamy wreszcie do 

Hajnówki, tej stolicy polskiego drzewa. Zwie-
dzamy szkołę przemysłu drzewnego, a potem 
nowoczesne tartaki rozmieszczone w olbrzy-
mich halach. Widać składy drzewa przerobio-
nego. Deski, kantówki i belki ułożone systema-
tycznie w t. zw. „sztabach”.

Inżynierowie, tłumaczą, objaśniają i sy-
pią cyframi. Jest to jakby poglądowa lekcja 
wielkiego zagadnienia eksportowego. To 
wszystko, co tutaj widzimy, jest przeznaczo-
ne w znacznej części dla zagranicy. Drzewo 
polskie, które posiada pierwszorzędne war-
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tości handlowe, zostało zdeprecjonowane 
przez korsarski kapitał spekulacyjny. Trzeba 
było znacznych wysiłków, aby mu przywrócić 
utracony honor. Z czasem marka „L. Orzeł P.” 
stała się znana i pożądana. 

Fachowcy dzielą drzewo na sześć klas, z któ-
rych każdą oznacza się jeszcze według trzech 
jakości. Jest to bardzo skomplikowana praca, 
dokonywana przez specjalistę brakarza. Naj-
wyższy gatunek drzewa jest nieskazitelnie biały, 
nie posiada żadnych sęków, ani zacieniowań. 
Jest to ideał drzewa o najwyższej wartości. Jest 
tak niezmiernie ceniony, że go nam nawet po-
kazać nie mogą. Ta śmietanka tartaczna ukrywa 
się bowiem w „sztabach” szczelnie osłoniętych.

W drzewie przeznaczonem zwłaszcza dla 
przemysłu budowlanego, znaczną rolę odgry-
wa umiejętność suszenia go. W Hajnówce do-
konuje się tego systemem szwedzko-polskim, 
dostosowanym do naszych warunków klima-
tycznych i właściwości naszego drzewa.

Z wielką dumą pokazywano nam belki 
rozmiaru 3x9 mtr. przeznaczone dla Afryki 
Południowej, która ze względu na swoje wa-
runki wymaga bardzo znacznych rozmiarów. 
Naturalnie dla Białowieży, która posiada dużo 
starodrzewu, tego rodzaju zapotrzebowanie jest 
niezmiernie pożądane. I oto przed nami cała 
partja 3x9 konserwowana z precyzją.

Niedawno byli tutaj importerzy angielscy. 
Kiedy zobaczyli olbrzymie belki, kiedy się im 
uważnie przyjrzeli, poczęli wołać: „Ależ nie 
wiedzieliśmy, że macie 3x9 w takim doskona-
łym gatunku. Naturalnie, będziemy to brać ma-
sami”.

I dlatego prawdopodobnie wśród wielu to-
astów, które tegoż dnia w miejscowym klubie 
wzniesiono, najmilszy był dyrektorowi Loreto-
wi toast:

– Niech żyje nam 3 x 9 lat…

***
Ponieważ krajowy przemysł jest niewystar-

czającym odbiorcą na polskie drzewo, Lasy 
Państwowe musiały rozwiązać samodzielnie 
zagadnienie zbytu i w tym celu powołały do ży-
cia Polską Agencję Eksportu drewna, czyli t. zw. 
popularnie „Paged”.

Za pośrednictwem Pagedu Lasy Państwowe 
wyeksportowały przez Gdańsk i Gdynię z górą 

pół miljona metrów sześciennych trzciny igla-
stej, liściastej, sliprów i timbrów, słupów tele-
technicznych, kopalniaków, dykty, klepki, kan-
tówki itd. Transporty te skierowane zostały do 
Anglji, Belgji, Holandji, Francji, Szwecji, Dan-
ji, Hiszpanji, Włoch, Egiptu, Palestyny, Grecji  
i Afryki Południowej.

Olbrzymi ładunek przeszło 315 okrętów. 
Morski eksport Lasów Państwowych w roku 
1932–33 przedstawia wartość około 18 miljo-
nów złotych.

Naturalnie w tych olbrzymich obrotach 
Białowież stanowi pozycję poważną i co-
raz poważniejszą, tartak w Hajnówce stanie 
się niebawem największą fabryką drzewną  
w środkowej Europie.

***
Przez całe dwa dni wycieczce dziennikar-

skiej towarzyszył naczelny dyrektor Lasów 
Państwowych p. Adam Loret. Jego ujmujące 
obejście, jego skromność i niewyczerpana go-
towość do udzielenia wszelkich informacji zo-
stawiły po sobie niezwykle miłe wspomnienie. 
Jeżeli dyrektor Loret, który jest fanatykiem pra-
cy, w ciągu tych dwu dni choć trochę odpoczął  
i rozerwał się, było to z naszej strony mimo- 
wolnym rewanżem.

ZASŁUŻONA DUMA ADMINISTRACJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

Adam Loret, pierwszy naczelny dyrektor 
Lasów Państwowych w latach 1934–1939
Zdjęcie ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego
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ZBRODNIA I KARA
¿ 14 lipca 1925 r., wtorek 
Nowa ohydna zbrodnia w Puszczy Białowieskiej
Zamordowano przez zemstę leśniczego 
Policja błyskawicznie wykryła zbrodniarza

W kniejach i uroczyskach Puszczy Biało-
wieskiej mniej już jest dzisiaj dzikiego zwierza, 
którego tępią nielitościwie kłusownicy, nato-
miast w jej gąszczach i parowach kryją się ban-
dy zbrodniarzy i wyrzutków najpodlejszego 
gatunki.

Raz po raz organizowane obławy nie są 
w możności wyłapania przestępców.

Puszcza ma swój odrębny byt, swoje życie 
i kryje wiele niezbadanych tajemnic.

Straż leśna ma tam szczególnie ciężkie 
zadanie zwalczania kłusowników i złodziei le-
śnych. W walce tej odznaczał się wytrwałością 
i poświęceniem szczególnem leśniczy z Nadle-
śnictwa Narewskiego p. Marjan Skąpski. Czę-
sto bardzo zwiedzał on las osobiście.

W sobotę znalazł się on w 58 kwartale 
puszczy i spotkał 2 kobiety zbierające jagody.

Wtem z niedalekiej odległości na oczach 
przerażonych kobiet nieznany zbrodniarz 
zmierzył z karabinu w leśniczego i wypa-
lił. Leśniczy padł jak rażony. Wówczas zbrod-
niarz podszedł do konającego odebrał mu 
rewolwer i znikł w gęstwinie.

Zaalarmowane zostały wszystkie posterun-
ki policyjne. Policja wszczęła dochodzenie jak 
najenergiczniejsze, które doprowadziło do bły-
skawicznego wykrycia tajemniczego zbrod-
niarza w  niedzielę 12 bm. Zbrodni dokonał 
mieszkaniec wsi pobliskiej Grzegorz Sokół  
z zemsty.

Sokół grasował w Puszczy, zajmował się kłu-
sownictwem i dokonywał kradzieży lasu, za co 
ś. p. Skąpski niejednokrotnie go karał. Złodziej 
i kłusownik, postanowił zemścić się i zemsty 
dokonał. Stanie on przed Sądem Doraźnym za 
napad z bronią w ręku na urzędnika.

¿ 29 lipca 1925 r., środa 
Sprawa przeciwko mordercom leśniczego 
Skąpskiego w puszczy Białowieskiej

W dniu 11 lipca 1925 r. w 58 oddziale 
Puszczy Białowieskiej zabity został leśniczy 

Nadleśnictwa Narewskiego Marjan Skąpski. 
Podejrzani o tą zbrodnię Grzegorz Sokół, Ste-
fan Sokół, Zofja Sokół i Aleksander Mieleszko 
zostali ujęci i oddani pod Sąd Doraźny w Bia-
łymstoku. Rozprawa przeciwko wymienionym 
mordercom odbędzie się w Sali Sądu Okręgo-
wego w Białymstoku w dniu 4 sierpnia rb.

¿ 4 sierpnia 1925 r., wtorek 
Sąd doraźny nad zabójcami 
leśniczego Skąpskiego

Dziś staną przed Sądem doraźnym oskar-
żeni o zabójstwo leśniczego Skąpskiego w Bia-
łowieży: Grzegorz Sokół, Zofja Sokół, Stefan 
Sokół i Aleksander Mieleszko.

¿ 5 sierpnia 1925 r., środa 
Oskarżeni o zabójstwo leśniczego Skąpskiego
 w Białowieży przed Sądem doraźnym

Wczoraj przed Sądem doraźnym w Bia-
łymstoku stanęli oskarżeni o zabójstwo  
i współudział w zabójstwie: Grzegorz So-
kół (lat 19), Stefan Sokół (l. 49), Zofia Sokół  
(l. 48) i Aleksander Mieleszko (l. 21).

Rozprawę rozpoczęto o g. 10 m. 30 pod prze-
wodnictwem Sędziego Moszyńskiego i  jako 
wolantów, Sędziów: Rybałtowskiego i Dzie- 
końskiego. Oskarżał p. prokurator Klank, zaś 
obronę wnosili pp. adw. Olszyński (Grz. So-
koła), Cellarjus (Al. Mieleszko), Gruszkiewicz 
(ST. Sokoła) i Sławiński (Z. Sokołowej).

Rozprawa wywołała duże zainteresowanie 
i salę wypełniła publiczność żądna sensacji.

Z góry przypuszczać można było, iż sprawa 
przeciągnie się, gdyż na rozprawę wezwano 25 
świadków i 4 ekspertów.

Przewodniczący Sądu po sprawdzeniu 
generaljów oskarżonych zadał pytanie: czy 
oskarżeni przyznają się do winy na co jedno-
zgodnie odpowiedzieli przecząco.

Grzegorz Sokół oskarżony o zabójstwo, 
pierwotnie przyznał się do zbrodniczego czy-
nu jednakże na przewodzie sądowym cofnął 
swoje zeznania tłomacząc, że „przyznał się  
u Sędziego Śledczego, bo policjanci mówili, 
że za to zostanie zwolniony”.

Powództwo wdowy po ś. p. M. Skąpskim, 
Sąd oddalił, a to ze względu na art. 15 Ustawy 
o Sądach doraźnych, poczem zostali zaprzy-
siężeni świadkowie i eksperci.
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Po zaprzysiężeniu świadków przewodni-
czący, p. Sędzia Moszyński napomniał ich, aby 
zeznawali zgodnie z  prawdą, podnosząc po-
wagę sprawy z  punktu widzenia społecznego 
i państwowego.

Zgodnie z wnioskiem o oddanie pod Sąd 
Doraźny, który został odczytany przez p. Sę-
dziego Moszyńskiego na początku rozprawy 
samobójstwo [? – błąd drukarski – powinno 
być: zabójstwo – przyp. J.K.] leśniczego miało 
miejsce w okolicznościach następujących.

Leśniczy Marjan Skąpski wyszedł dnia  
11 lipca 1925 r. z leśniczówki „Przechody”, gm. 
Maszewo, w której mieszkał około godziny  
11-12, udając się w głąb lasów puszczy na służbę.

Tegoż dnia około godziny 4-ej ppoł. Zofja 
Sokół, zam. we wsi Nowosadach, gm. Masie-
wo zameldowała powracającemu z  patroli 
służbowej komendanta posterunku policji  
w Nowosadach st. posterunkowemu Romano-
wi Strykowskiemu, że w jej obecności w pusz-
czy został zabity przez nieznanego sprawcę 
leśniczy, Marjan Skąpski.

Gdy udano się na miejsce zbrodni istotnie 
znaleziono w 58 oddziale puszczy, to znaczy  
w odległości około 3 kilometrów od leśni-
czówki Przechody zwłoki Marjana Skąpskiego 
zabitego strzałem z karabinu z obciętą lufą.

Dochodzenie ustaliło, że w dniu zabójstwa 
w 58 oddziale puszczy Białowieskiej zbiera-
li jagody zamieszkali we wsi Nowosady, gm. 
Masiewo: Zofja Sokół, Melanja Sokół, Agata 
Pieczko i Grzegorz Bołtrumiuk, w obecności 
których został zabity leśniczy Marjan Skąpski.

Świadkowie ci zeznali w dochodzeniu po-
licyjnem i badaniu przez Sędziego śledczego 
(oprócz Zofji Sokół), że zbrodni zabójstwa 
dokonał Grzegorz Sokół, którego poznali  
i w następujący sposób zobrazowali cały prze-
bieg przestępstwa.

Gdy zbierali jagody w 58 oddziale pusz-
czy Białowieskiej wyszedł do nich leśniczy 
Skąpski i począł sprawdzać bilety na prawo 
zbierania jagód w lasach państwowych i tym, 
którzy ich nie posiadali odebrał naczynia.  
W tym momencie ze znajdujących się poza 
Skąpskim zarośli wybiegł Grzegorz Sokół  
z okrzykiem „ruki w górę”. Leśniczy Skąpski 
szybko odwrócił się chwytając napastnika 
za klapy kurtki, lecz ten momentalnie wyjął  

z pod poły ucięty karabinek i strzelił. Skąpski 
padł i skonał. Grzegorz Sokół po strzale wypu-
ścił z rąk ucięty karabinek i, szybko odwróciw-
szy się, pobiegł w głąb leśną. Po chwili jednak 
wrócił, odsunął nogę zabitego przygniatającą 
karabinek, wziął go do ręki, ponadto otworzył 
wiszący na pasie wojskowym futerał od rewol-
weru Skąpskiego, rewolwer wyjął i zabrał po-
czem dopiero oddalił się w gąszcz leśną.

Po dokonanej zbrodni wszyscy świadko-
wie udali się do domu, do wsi Nowosady, Zofja 
Sokół zakomunikowała o zabójstwie Skąpskie-
go policji.

Świadkowie: Zęboróg-Leligdowicz, Smo-
laga i Kuryłowicz zeznali, że leśniczy Skąpski 
był oddanym służbie rygorystą i formalistą, że  
z tego powodu był nielubianym przez miej-
scową ludność, że nadewszystko stawiał inte-
res Skarbu, że starano się go za wszelką cenę 
pozbyć i że odgrażano mu się niejednokrotnie.

Świadek Zuliński zeznał, że 14 lipca pod-
rzucono kartkę anonimową, wskazującą An-
drzeja Bujnowskiego i niejakiego Połowjaniu-
ka, jako na rzekomych sprawców zabójstwa 
leśniczego Skąpskiego.

Przy zabitym przez policję bandycie Teo-
dorze Połowjaniuku znaleziono notes dzien-
nik, w którym była kartka o zabójstwie leśni-
czego Skąpskiego, czem legitymują się, uda-
jący się do sowietów dezerterzy z Polski. Kto 
pisał dziennik i kartkę nie ustalono.

Podczas rewizji u Sokołów broni żadnej 
nie odnaleziono zaś Pieleszkowie dobrowol-
nie wydali: karabin austryjacki, 50 nabojów 
do niego, zepsuty rewolwer-brauning, zepsuty 
zamek i lufę od karabinu rosyjskiego.

Prowadzącym dochodzenie policyjne nad-
komisarzowi Radziejewskiemu i aspirantowi 
Formusiewiczowi zeznał Grzegorz Bołtru-
miuk, że Skąpskiego zabił Gryszka Sokół, po-
czem temuż Formusiewiczowi przyznali się  
i pozostali świadkowie oraz i sam Grzegorz So-
kół, który oświadczył, że zabójstwa tego doko-
nał z namowy ojca i przy czynnym współudzia-
le Aleksandra Mieleszko, który dostarczył im 
broni, prowadził do lasu, miał początkowo sam 
zabić Skąpskiego, lecz po przybyciu na miejsce 
ukryty w sąsiednich zaroślach sterroryzował 
groźbą zabicia Grzegorza Sokoła, aby tenże 
wystąpił czynnie przeciwko Skąpskiemu.

ZBRODNIA I KARA
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Zbadany w charakterze oskarżonego Grze-
gorz Sokół przyznał się do winy zabójstwa le-
śniczego Skąpskiego i zeznał zgodnie z wyżej 
przytoczonym stanem faktycznym sprawy, do-
piero badany dodatkowo dn. 25 lipca 1925 r. 
zaprzeczył udziału w zabójstwie Skąpskiego  
i okazanego mu karabinku nie poznał.

Badanie świadków odbywało się b. szcze-
gółowo i mozolnie. Badali świadków sędzio-
wie brali też ich w krzyżowy ogień adwokaci, 
którzy należy to stwierdzić, mimo iż występo-
wali z urzędu potraktowali obronę poważnie.

Zeznania obciążające oskarżonych złożyli 
głównie: Agata Pieczko, Melania Sokół (żona 
oskarżonego Grzegorza), p. Zęboróg-Jeligdo-
wicz i aspirant policji J. Formusiewicz. Cie-
kawy element wnoszą świadkowie Zuliński  
i Konstanty Mieleszko, mówią o tajemniczym 
notesie znalezionym przy zabitym bandycie 
Połowianiuku, w którym jest notatka o tem, 
że on rzekomo był zabójcą ś. p. Skąpskiego, 
wreszcie poszlaki wskazujące, iż inny bandyta 
– dywersant Bujnowski odgrażał się, iż zabije 
Skąpskiego.

Po zeznaniach aspiranta Formusiewicza 
10-tego z kolei świadka, przewodniczący Sądu 
zwrócił się do oskarżonych z zapytaniem, czy 
zechcą wobec tych zeznań udzielić wyjaśnień.

Wszyscy oskarżeni chętnie i bardzo szcze-
gółowo odpowiedzieli na pytania, zaprzecza-
jąc udziału w zbrodni. Grzegorz Sokół tłoma-
czył, iż początkowe przyznanie się do zbrodni 
wymusiła policja biciem. Na bicie skarżyli się 
również Mieleszko i Zofja Sokół.

Wobec tych oświadczeń obrona złożyła 
wniosek dokonania oględzin eksperta-lekarza 
celem ustalenia, czy w istocie oskarżonych bito 
i w ten sposób wymuszano zeznania. Sprzeci-
wił się temu prokurator. Sąd w rezultacie po 
wysłuchaniu stron wniosek obrony oddalił.

O godz. 10-tej wieczorem zarządzono 
przerwę trzecią z rzędu, poczem ponownie 
przystąpiono do badania dalszego świadka, 
które trwało do późnej nocy. Szczególne wra-
żenie wywołało zeznanie ks.  prawosławnego, 
Leszczyńskiego, który opowiada, iż zeznała 
mu jako duchownemu, żona Grzegorza Soko-
ła, że on zabił leśniczego. Świadek jest zdania, 
że Grzegorz Sokół zabił, będąc narzędziem  
w rękach przestępnych rodziców.

Dziś drugi i ostatni dzień procesu, zajmie 
ekspertyza i przemówienia stron.

Wyrok spodziewany wieczorem.

¿ 6 sierpnia 1925 r., czwartek 
Jedna z krwawych tajemnic Białowieży 
Rozstrzygnął ją Sąd Doraźny w Białymstoku
Drugi dzień rozprawy 
Sąd rozpoczął posiedzenie o godz. 9-ej rano

Pierwszy powtórnie zeznaje przedstawi-
ciel spółki angielskiej „Centurie” w Hajnówce  
p. Zęboróg-Leligdowicz. W zeznaniach  
p. Zęboróg-Leligdowicz mówi o tem, że 
w Białowieży urzędnik państwowy jest ciągle 
narażony na niebezpieczeństwo ze strony ta-
kich ludzi jak podsądni za to tylko, że gorliwie 
spełnia swe obowiązki. Mec. Olszyński zwraca 
uwagę Sądu, że p.  Zęboróg występuje w roli 
oskarżyciela. Przewodniczący czyni uwagę, 
aby świadek odpowiadał ściśle na zapytania. 
Następnie Sąd przystępuje do ekspertyzy pod-
rzuconej kartki anonimowej.

Oskarżeni Grzegorz Sokół, Stefan Sokół  
i Aleksander Mieleszko po kolei piszą pod 
dyktandem przewodniczącego treść anonimo-
wej kartki oraz notatki z dziennika bandyty, 
który to dziennik znajduje się między dowoda-
mi rzeczowemi. Podsądna Zofja Sokół bije się  
w piersi i płacze, nagle traci przytomność i pada 
na ławę oskarżonych. Policja wynosi zemdlałą 
z Sali, z pomocą spieszy ekspert dr Kozubow-
ski. Ekspert kaligraf zabiera z  sobą wszystkie 
kartki pisane przez podsądnych i oddala się do 
specjalnego pokoju dla ekspertyzy.

Sąd ogłasza przerwę minut 15.
W kuluarach podczas przerwy krążą wer-

sje, że Zofja Sokół po przyjściu do przytomno-
ści oświadczyła, że zezna Sądowi całą prawdę.

Po przerwie wszyscy podsądni zostali wy-
prowadzeni z Sali z wyjątkiem Zofji Sokół.

Zofja Sokół podchodzi do stołu sędziow-
skiego i ze łzami w oczach opowiada, że  
ś. p. Skąpskiego zabił jej syn Grzegorz razem 
z Aleksandrem Mieleszko pod presją ojca.  
W dniu zabójstwa mąż jej Stefan Sokół kazał 
iść do lasu po jagody, a sam z synem Grze-
gorzem i Aleksandrem Mieleszko prowadzili  
w domu poufne rozmowy.

Na salę wprowadzają Grzegorza Sokoła. 
Oskarżony przyznaje się, że zabił leśniczego 

ZBRODNIA I KARA
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Skąpskiego, ale że działał pod przymusem ojca 
i był sterroryzowany przez Mieleszko, który 
dostarczył mu broni, zaprowadził na miejsce 
przestępstwa i kazał strzelać do ś. p. Skąpskie-
go, w przeciwnym razie grożąc, że go zabije.

Wprowadzony na salę ojciec Stefan Grze-
gorz zaprzecza zeznaniom syna i  żony. Zda-
niem jego żona i syn chcą się go pozbyć i dla-
tego zeznają na jego niekorzyść.

Na zapytanie przewodniczącego, czy nie 
bił żony za to, że chciała zameldować policji 
o zabójstwie, Stefan Grzegorz przyznaje się, 
że bił żonę kilka razy polanem, kiedy była  
w odmiennym stanie i, że to spowodowało  
poronienie.

Oskarżony Mieleszko zaprzecza wszystkie-
mu i uparcie twierdzi, że o niczym nie wie.

Na wniosek prokuratora, zdaniem któ-
rego motywy zabójstwa mogą mieć podkład 
polityczny, Sąd postanawia usunąć publicz-
ność z sali [i] przesłuchiwać  podsądnych 
przy drzwiach zamkniętych.

Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych 
trwa 25 minut.

Po ogłoszeniu jawności dalszych zeznań, 
składa zeznanie ekspert-kaligraf, który po zba-
daniu kartek – twierdzi, że anonimowa kartka 
była pisana bezwzględnie ręką A. Mieleszko.

Na zapytanie przewodniczącego, czy Mie-
leszko pisał kartki, podsądny kategorycznie 
zaprzecza. Sąd przystępuje do protokołu oglę-
dzin po zabójstwie, poczem daje swoje orze-
czenie ekspert d-r. Kozubowski.

Po dodatkowym przesłuchaniu dwóch 
świadków, przewodniczący zamyka przewód 
sądowy.

Głos zabiera podprokurator Klank.
Przemówienie swe pprok. zaczyna od 

określenia sytuacji, jaka panuje w puszczy 
Białowieskiej, gdzie każdy sumienny i  gor-
liwy funkcjonariusz państwowy, stróż dobra 
Rzeczypospolitej Polskiej narażony jest na 
niebezpieczeństwo. Prokurator podkreśla, że 
ś. p. Skąpski, to trzecia z rzędu ofiara na tym 
stanowisku.

Prokurator zastanawia się nad rolą Z. So-
kół, która wiedziała o zabójstwie leśnicze-
go od swego syna, lecz jako matka żałowała  
i bała się zdradzić, będąc bitą i terroryzowa-
ną przez męża. W szczerem przyznaniu się 

Zofji Sokół, bólu i współczuciu, które czuł 
dla wdowy po ś. p. Skąpskim, p. prokurator 
dopatruje się szlachetnej natury. Przewód Są-
dowy nie dał dowodu jej winy, z tego powodu 
prokurator zrzeka się oskarżenia Zofji Sokół. 
Zabójcę Grzegorza Sokoła p. prokurator roz-
patruje jako narzędzie w  rękach głównych 
winowajców ojca Stefana Sokoła i Aleksandra 
Mieleszko.

Zdaniem prokuratora – Mieleszko jest 
głównym inicjatorem i kierownikiem aktu 
zabójstwa.

Dalej p. prokurator przystępuje do skreśle-
nia sylwetki Grzegorza Stefana (ojca), który 
jest nałogowym pijakiem i zawodowym le-
śnym defraudantem, wobec czego miał urazę 
i chciał się zemścić na ś. p. Skąpskim, że mu 
przeszkadzał łatwo zarabiać na wódkę.

P.  prokurator przypomina, że cichym 
i skromnym urzędnikom państwowym trzeba 
zabezpieczyć ich życie i mienie.

Ze względu, że zabójstwo było dokonane 
na funkcjonariuszu państwowym, i w chęci 
zysku (zrabowanie rewolweru ś.  p. Skąp-
skiemu) p. prokurator żąda dla trzech pod-
sądnych kary śmierci przez rozstrzelanie. Po 
mowie p. prokuratora g. 3 m. 15 przewodni-
czący ogłasza przerwę do g. 4 m. 30.

O godzinie 8.30 Sąd Doraźny po nara-
dzie, która trwała 50 minut ogłosił wyrok, 
mocą którego sprawa została przekazana 
Sądowi Okręgowemu.

Jednocześnie Sąd postanowił zmienić śro- 
dki zapobiegawcze w stosunku do oskarżo-
nej Zofji Sokół.

Zwolnić z aresztu za kaucją w wysoko-
ści 200 zł.

Treść przemówień obrońców podamy 
w numerze jutrzejszym.

¿ 31 grudnia 1925 r., czwartek 
Zabójcy leśniczego Marjana Skąpskiego 
skazani na karę śmierci
Rozprawa sądowa udowodniła winę 
zbrodniarzy mimo fałszywych 
zeznań świadków

Dn. 14 lipca r.b. „Dziennik” podał wzmian-
kę, iż 10 lipca w puszczy Białowieskiej w 58 
kwartale, został zabity z karabinu leśniczy  
z Nadleśnictwa Narewskiego ś.p. Marjan 
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Skąpski i sprawcy zostali ujęci 12 lipca. Mor-
derstwo dokonane było z zemsty. 

4 i 5 sierpnia r.b. odbył się Sąd Doraźny. 
Na ławach oskarżenia zasiedli wówczas pod 
zarzutem dokonania zabójstwa: Grzegorz So-
kół (lat 19), Stefan Sokół (lat 49) Zofja Sokół 
(l. 48) i Aleksander Mieleszko (l. 21). 

W czasie rozprawy Sądu Doraźnego Zo-
fja Sokół w pewnym momencie podchodzi do 
stołu sędziowskiego i ze łzami w oczach opo-
wiada, że ś.p. Skąpskiego zabił jej syn Grze-
gorz z Aleksandrem Mieleszko pod presją 
ojca Stefana Sokoła.

Sąd Doraźny ogłosił wyrok, mocą którego 
sprawa przekazana została Sądowi Okręgo-
wemu. Jednocześnie Sąd postanowił zmienić 
środki zapobiegawcze w stosunku do oskarżo-
nej Zofji Sokół i zwolnić ją z aresztu za kaucją 
200 zł.

Onegdaj i wczoraj na wokandzie Sądu Okrę-
gowego rozpatrywana była ta sama sprawa.

Na ławie oskarżonych:
Grzegorz Sokół, Stefan Sokół i Aleksan-

der Mieleszko. Zofja Sokół występuje obecnie  
w charakterze świadka.

Przewodniczący sędzia Muszyński pro-
wadzi sprawę przy udziale sędziów Rybał-
towskiego, Białego. Oskarżał podprokurator  
i p. W. Klank.

Obrona z urzędu:
mec. pp. Obiedziński, Cellarjus i  Kaczo-

rowski.
Na rozprawę wezwano około 30 świadków. 

Niektórzy świadkowie radykalnie zmienili na 
korzyść oskarżonych swoje zeznania złożo-

ne podczas śledztwa i w czasie rozprawy Sądu 
Doraźnego. Podprokurator Klank w swojem 
przemówieniu zapowiedział, że prawdopo-
dobnie świadkowie za sprzeczność w zezna-
niach zostaną pociągnięci do odpowiedzial-
ności i żądał dla wszystkich trzech podsąd-
nych kary śmierci przez rozstrzelanie.

Sąd po zakończeniu dwudniowego prze-
wodu i naradzie dał wyrok, mocą którego 
wszyscy trzej oskarżeni skazani zostali na 
karę śmierci przez rozstrzelanie.

Oskarżeni wnoszą apelację.

¿ 24 kwietnia 1926 r., sobota
Z krwawych tajemnic Puszczy Białowieskiej
Sprawa o zamordowanie nadleśnego 

[druga strona gazety]
[Faktycznie chodziło o leśniczego, a nie nad-

leśnego (nadleśniczego). Gazeta, pisząc tekst na 
drugiej „krajowej” stronie, chciała dodać zna-
czenia i sensacji wiadomości – przyp. J.K.].

Krwawy obraz dzikich stosunków w Pusz-
czy Białowieskiej dał proces sądowy Grzego-
rza i Stefana Sokołowów oraz Aleksandra Mie-
leszki, skazanych przez I-szą instancję na karę 
śmierci za zamordowanie nadleśnego puszczy 
p. Marjana Skompskiego [powinno być: Skąp-
skiego – przyp. red.]. 

Zmarły prowadził walkę na śmierć i życie 
z panoszącem się w lasach rządowych zło-
dziejstwem i kłusownictwem, to też miejscowi 
włościanie umyślili pozbyć się niewygodnego 
zwierzchnictwa.

Któregoś dnia, jadąc lasem z leśniczówki 
Przechody, p. Skompski natknął się na grupę 

ZBRODNIA I KARA

KsiazkaCZ4cIIKOREKTA.indd   325 2011-02-23   15:30:18



326

kobiet, zbierających jagody. Zatrzymał się przy 
nich i począł sprawdzać, czy mają pozwolenia. 
Nagle z za krzaków wyskoczył jakiś barczysty 
mężczyzna, który zmierzył z karabinu, wołając:

– Ruki w wierch!
P. Skompski obrócił się ku napastnikowi 

i w tej chwili padł strzał. Nadleśny ugodzony 
w lewą pierś padł trupem na miejscu.

Dochodzenie policyjne trafiło od razu na 
właściwą drogę, bowiem na posterunku poli-
cyjnym zjawiła się Marta Sokołowowi z wia-
domością, iż jej syn jest sprawcą morderstwa.

Aresztowany Grzegorz Sokołow [po-
winno być: Sokół – przyp. J.K.] przyznał się 
do winy. Okazało się, że był on ślepem na-
rzędziem w ręku ojca Stefana i  Aleksandra 
Mieleszki, znanych kłusowników. Ci naka-
zali Grzegorzowi zamordować nadleśnego, 
powołując się na decyzję grupy miejscowych 
włościan. Mieleszko wręczył Grzegorzowi 
karabin, a sam udał się za nim z rewolwerem 
w ręku, grożąc, iż zastrzeli go, jeśli wola kłu-
sowników nie zostanie wykonana. Zaczajono 
się na drodze. Gdy p. Skompski padł trupem, 
Sokołow rzucił się w las, Mieleszko wszakże 
dogonił go i kazał mu wrócić po rewolwer 
nieboszczyka.

W toku dochodzenia ani Mieleszko, ani 
ojciec zabójcy nie przyznał się do winy. Zgu-
biło ich wszakże zeznanie Marty Sokołowowej.

Sąd okręgowy w Białymstoku skazał Grze-
gorza Sokołowa lat 19, Stefana Sokołowa lat 48 
i Aleksandra Mieleszkę lat 21, wszystkich na 
karę śmierci.

Obrońcy skazanych adw. Gruszkiewicz  
i apl. Hermelin odwołali się do drugiej instancji.

Wczoraj ponura ta sprawa rozpatrzona 
została przez warszawski sąd apelacyjny pod 
przewodnictwem sędziego Żarskiego. Sąd 
apelacyjny zmienił wyrok, skazując Sokołowa 
(ojca) i Mieleszkę na dożywotnie ciężkie wię-
zienie, Grzegorza Sokołowa zaś na 15 lat cięż-
kiego więzienia.

¿ 20 stycznia 1927 r., wtorek 
Ponura tragedia nadleśniczego dóbr Dojlidy
Kula brauningowa przekreśliła 
błędy życiowe

O godz. 2 min. 35 nocy wczorajszej zaalar-
mowano redakcję „Dziennika”.

W Zielonej, folwarku maj. Dojlidy, usi-
łował pozbawić się życia nadleśniczy dóbr 
księcia Rafała Lubomirskiego, Kazimierz Dą-
browski.

Wszelkie telefony do Białegostoku nie od-
noszą skutku.

– Prosimy o lekarza! – Białystok nie odpo-
wiada na nasze telefony.

– Telefony do lekarzy są bezskuteczne.
Delegat „Dziennika” skomunikował się te-

lefonicznie z p. dr. Rozentalem. W ciągu mniej 
więcej 10 minut taksówka z p. dr. Rozentalem 
odjechała do Zielonej. Szofer Burgemajster ro-
bił co mógł, aby jak najprędzej być na miejscu.

W Zielonej… ciemności egipskie. Sygnały 
wielokrotne i wreszcie zapłonęły latarki poli-
cyjne. Po chwili p. dr.  Rozentala i redaktora 
„Dziennika” wprowadził p. Komendant poste-
runku Zielona, do mieszkania nadleśniczego 
dóbr Dojlidy, Kazimierza Dąbrowskiego.

U progu spotyka lekarza siostrzeniec sa-
mobójcy, praktykant leśny, p. Bronisław Znicz.

Mdłe światło lamp naftowych, w gabinecie 
nadleśniczego Dąbrowskiego oświetla kozet-
kę, na której leży samobójca.

Pomoc lekarska była już niestety zbytecz- 
na, mimo że samobójca żył jeszcze. Nie po-
mogły zastrzyki kamfory. Kula brauningowa 
przebiła na wylot skronie. Strzał był skierowa- 
ny w prawą skroń z brauninga belgijskiego  
małego kalibru. O  godz.  3 m.  30 nastąpiła 
agonja.

Na kozetce w spokoju już uświęconym ma-
jestatem śmierci spoczywały stygnące zwłoki.

Jak na bal karnawałowy, udawał się w za-
światy człowiek, którego porachunki z życiem 
już się zakończyły. Żakietowe ubranie, każdy 
szczegół garderoby, mówił o tem. Na bieli 
gorsu, zbrukanego świeżo zakrzepłą krwią, 
na sznurku zwykłym nanizane były dwie fo-
tografje, spięte kokardką koloru liljowego. 
Obok łoża śmiertelnego portret samobójcy,  
z którego obok patrzą te same oczy uwiel-
bianej do ostatniej chwili życia kobiety, która 
była jego żoną.

Garść banknotów i trochę bilonu zawinięte 
w list leżały obok na krześle. Na biurku były 
pozostawione listy do rodziny i przyjaciół.

Wszystkiem tem zaopiekował się komen-
dant posterunku.
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Gabinet gdzie spoczywały zwłoki zmar-
łego i obok sąsiadujący pokój zamknięto na 
klucz. Nad snem wieczystym czuwały władze 
bezpieczeństwa publicznego.

Dnia wczorajszego w południe do Zielo-
nej zjechały władze śledcze, które zajęły się 
wyświetleniem przyczyn i powodów samo-
bójstwa. Przewertowano kilkanaście listów 
do rodziny, do krewnych i  przyjaciół. Dały 
one materiał wyświetlający dostatecznie, że 
miało tu miejsce samobójstwo, jak również 
przyczyny tego rozpaczliwego kroku.

Zanim powiemy o tem musimy zdać 
relację z ostatnich chwil tragicznych samo-
bójcy.

Był sam. Żona bawi we Lwowie, gdzie 
razem spędzali Święta. Po świętach wrócił 
dla spraw służbowych, które się ostatnio 
gmatwały.

Nocy tragicznej o godz. 2-ej rano polecił 
służącej, aby zbudziła i wezwała siostrzeńca,  
p. Znicza, który mieszkał w  domu naprze-
ciwko. Wtedy właśnie, podczas nieobecno-
ści służącej, popełnił samobójstwo.

P. Znicz przybył za późno. W gabine-
cie znalazł drgające zbroczone krwią zwłoki 
zaalarmował posterunek Policji na miejscu  
i redakcję naszą.

¿ 21 stycznia 1927 r., piątek 
Tragiczne wyznania samobójcy w listach
Gdyby nawet był winien, winę swoją 
stokrotnie odkupił ceną życia

Nad ranem dnia 19-go stycznia wieść  
o samobójstwie nadleśniczego dóbr Dojlidy 
Kazimierza Dąbrowskiego, była już znana w 
Białymstoku. O godz. 12 w poł. udał się do 
Zielonej p.  naczelnik ekspozytury Urzędu 
Śledczego, kom. Makarewicz, celem zakoń-
czenia czynności śledczych. Otwarto za-
mknięte na klucz i strzeżone przez wartę po-
licyjną: gabinet, gdzie na kozetce znajdowały 
się zwłoki samobójcy i pokój sypialny.

Obliczono wobec świadków, że denat po-
zostawił gotówką zł. 635 gr. 36, 10 dolarów  
i 2 ćwiartki losów IV klasy Lot. Państwowej 
numery 43310–A i 43310–B, nabyte w kolektu-
rze p. Homana. Wszystko było zawinięte w list 
zaadresowany do siostrzeńca, p. Znicza i złożo-
ne na krześle obok wezgłowia samobójcy. List 

zawierał instrukcje szczegółowe, jak ma po-
stąpić p. Znicz, kogo ma zawiadomić najpierw  
o wypadku w Białymstoku, do kogo depeszo-
wać z krewnych i w jaki sposób depeszować 
o  tragicznym zgonie. Były w nim pozatem 
wskazówki, co czynić należy w najbliższej przy-
szłości i serdeczne słowa pożegnania na wieki.

Już w tym pierwszym liście ś.p. Kazimierz 
Dąbrowski mówi o lekkomyślności swojej, któ-
ra doprowadziła do tragicznego rozwiązania, 
mówi o swojej winie, którą musiał surowo od-
pokutować.

Wśród innych listów zwraca na siebie uwagę 
testament. W pełni sił fizycznych i umysłowych 
pisze denat, iż czyni generalną spadkobierczy-
nią żonę swoją, Bronisławę Dąbrowską. Wyko-
nawcami woli swej zmarły mianował p. I. Ko-
rzenia wice-dyr. B-ku Gospodarstwa Krajowego 
i p. inż. Nowakowskiego.

Listy inne były zaadresowane do ks. Lubo-
mirskiego, pełnomocnika dóbr Dojlidy p. Lutto, 
p. Korzenia, inż. Nowakowskiego, majora Lech-
nowskiego, A. Monitza, żony i rodziny najbliż-
szej. Wyjaśniały one przyczyny samobójstwa.

Nicią przewodnią tych listów jest stwier-
dzenie, iż „spłaca dług” bogatym okupem, ceną 
utraty życia, za nierozważny krok. „Zaangażo-
wałem się za wysoko” pisze w jednym z listów.

W liście do księcia Lubomirskiego prosi dla 
siebie przebaczenia i nie czynienia krzywdy żo-
nie, która w niczem nie zawiniła i o niczem nie 
wiedziała. Tej samej mniej więcej treści był list 
do p. Lutto. W innych listach jest znowu mowa 
o winie własnej i prośba o ukojenie cierpienia 
żony o opiekę nad nią. Z każdego słowa każdego 
listu przebija niezwykła miłość do żony, czuła 
tkliwa i bezbrzeżna.

Na ogół listy sprawiają wrażenie szczegól-
ne. Nie ma w nich, jak to zwykle bywa, wyrze-
kań, oskarżeń, raczej bezgraniczna rezygnacja 
i jak najlepsze uczucia ludzkie płyną z każdego 
wiersza.

Przy bliskiem zbadaniu gabinetu, w którym 
zostało popełnione samobójstwo, gilzę kuli 
brauningowej znaleziono koło biurka, zaś kulę 
samą na biurku. Stąd wynika, że kula przebiła 
skronie ś. p. Dąbrowskiego i rekoszetowała.

Na skutek depesz wysłanych do Lwowa nocy 
wczorajszej przybyła pierwsza żona. Ukrywano 
przed nią do ostatniej chwili prawdę.
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Rozpaczy biednej kobiety nie da się opisać. 
Nocy dzisiejszej spodziewany jest przyjazd ro-
dziny najbliższej, która zaopiekuje się pogrze-
bem denata. Zwłoki mają być przewiezione do 
m. Lwowa.

Z listów pozostawionych przez ś.p. Kazim. 
Dąbrowskiego, w których ogólnikowo oskarża 
siebie i sobie przypisuje winę, nasuwa się rzecz 
prosta wniosek, że mamy tu miejsce z naduży-
ciem okupionem śmiercią. Przyszłość najbliższa 
wyjaśni nam to, tymczasem jednak wydaje nam 
się, że mamy tu miejsce ze zbytniem przeczule-
niem na punkcie honoru.

W związku ze zmianą administracji maj. 
Dojlidy, faktycznie od wszystkich pracowników 
zarządzono zdania relacji szczegółowych z go-
spodarki dotychczasowej. Wadliwy system tej 
gospodarki, a raczej brak tego systemu i  kon-
troli sprawiał, że nie łatwo było popełnić błąd, 
graniczący formalnie z nadużyciem.

Jeśli faktycznie zbłądził i zawinił, jak sam 
siebie o to oskarża śp. Dąbrowski, wina jego 
zmazaną jest.

¿ 1 marca 1927 r., wtorek 
Zamordowanie urzędnika 
Dyrekcji Lasów Państwowych

Dnia 27 ub.m. o godz. 6 m. 30 na torze 
kolejowym pomiędzy st. Nurzec-Siemiatycze  
w odległości 800 m. od st. Siemiatycze zostały 
znalezione zwłoki zamordowanego urzędnika 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży Sta-
nisława Gadomskiego.

Morderstwo dokonane zostało w pociągu oso-
bowym nr. 816, idącym w kierunku Warszawy. 
Sprawcą morderstwa miał być osobnik, któ-
ry wsiadł na st. kol. Hajnówka i po dokonaniu 
morderstwa i wyrzuceniu trupa z wagonu miał 
wyskoczyć z pociągu i zbiegł.

Morderstwo zostało dokonane tępem narzę-
dziem i postrzałem w głowę.

¿ 5 kwietnia 1927 r., wtorek 
Krwawy zbir w potrzasku
Morderca ś. p. Gadomskiego Urzędnika 
Zarządu Państwowych Lasów w Białowieży
wraz z całą szajką bandycką wpadł w ręce
naszej policji

Ostatnie napady bandyckie pod Grod-
nem (na szosie Skidelskiej i Induskiej) dzięki 

sprawności i energji naszej policji śledczej na-
prowadziły na wykrycie całej szajki bandyckiej 
operującej bezkarnie od dłuższego czasu na 
terenie powiatów Lidzkiego, Wołkowyskiego  
i Bielskiego.

Głównym organizatorem szajki bandyckiej, 
która składa się z 4-ch bandytów, był niejaki 
Władysław Staszkiewicz, pochodzący z Pustel-
nika gm. Marki powiatu Warszawskiego.

Bandyci, grasując od dłuższego czasu urzą-
dzili szereg napadów miedzy innymi na tere-
nie powiatu Wołkowyskiego, (napad na pocztę  
i urzędnika akcyzy), na terenie pow. Lidzkiego, 
(napad na furgon pocztowy) na terenie pow. 
Grodzieńskiego (napady pod Brzostową i ostat-
nie napady pod Grodnem).

Dzięki wytrawnie prowadzonemu śledztwu 
przez Kom. Brzęczka zdołano ujawnić sprawcę 
dwóch krwawych napadów w pociągu jest nim 
herszt Staszkiewicz.

Staszkiewicz, zbadany przez naczelnika 
Urzędu Śledczego w Grodnie p. Brzęczka i wy-
wiadowcę policyjnego z Białegostoku p. Choj-
nowskiego, przyznał się do popełnienia obu 
morderstw.

Zeznał, że w nocy 26 lutego r.b. kupił na 
dworcu w Brzostowscy Wielkiej bilet do Woł-
kowyska. Na st. Andrzejowie wysiadł z wago-
nu i przechadzając się po peronie zauważył  
w oknie przedziału III klasy pasażera-izraelitę, 
który jechał sam. Kiedy pociąg ruszył, Staszkie-
wicz na trzecim kilometrze od stacji wszedł do 
przedziału i żelazem wagi 3 funtów, umocowa-
nym na pasku skórzanym, uderzył Wajnsztej-
na w prawą część głowy. Wajnsztejn upadł na 
ziemię; Staszkiewicz, nie rewidując go i nic nie 
zabierając, otworzył drzwi i wyrzucił trupa oraz 
walizkę.

Kiedy pociąg, zwalniając biegu począł 
przybliżać się do rzeki, Staszkiewicz zeskoczył 
i pobiegł w odwrotnym kierunku w celu zre-
widowania zamordowanego. Po przybyciu na 
miejsce, gdzie leżał trup Staszkiewicz znalazł 
przy nim paczkę papierosów, żydowski modli-
tewnik, (ubiory i przyrządy religijne do modli-
twy). Staszkiewicz nic z tych rzeczy nie zabrał, 
natomiast zdjął z trupa kalosze, które zaraz 
włożył na nogi.

W tym czasie Staszkiewicz zauważył, że 
ktoś idzie w tym kierunku, więc ukrył się pod 
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mostem, poczem wskoczył do przechodzące-
go w stronę Hajnówki pociągu towarowego. 
Z Hajnówki Staszkiewicz pojechał pociągiem 
osobowym do Czeremchy. W Czeremsze, wy-
chodząc, zauważył, że w wagonie II klasy sie-
dzi jakiś pasażer, sam jeden w przedziale. Był 
to urzędnik dyrekcji lasów w Białowieży inż. 
Gadomski.

Staszkiewicz nabył wobec tego bilet III kla-
sy do st. Nurzec i wsiadł znowu do wagonu.  
Z wagonu III klasy przeszedł podczas biegu 
pociągu do przedziału, w  którym znajdował 
się śpiący inż. Gadomski i zamordował go  
w ten sam sposób, co Wajnsztejna. Gadomski 
poniósł śmierć na miejscu. Staszkiewicz zrewi-
dował go i zabrał srebrną papierośnicę, beke-
szę, zegarek i 30 zł. gotówką. Między st. Nurzec 
a Siemiatyczami wyrzucił zwłoki z wagonu.

Następnie zabójca wrócił do swego prze-
działu III klasy, gdzie spotkał go konduktor  
i zażądał okazania biletu. W odpowiedzi na to 
Staszkiewicz uderzył go w piersi i korzystając  
z zamieszania wyskoczył z pociągu.

Przy wyskakiwaniu, potknął się i jeden ka-
losz został w wagonie. Kalosz ten znajdował się 
przez cały czas w posiadaniu policji, dopiero 
obecnie okazano go rodzinie Wajnsztejna, któ-
ra poznała w nim kalosz Wajnsztejna.

Staszkiewicz zostanie wkrótce [postawiony] 
wraz ze swoimi towarzyszami przed Sądem Do-
raźnym w Grodnie. Ma on na swem sumieniu 
również cały szereg innych napadów rabunko-
wych, o których donosiliśmy w swoim czasie.

¿ 22 marca 1928 r., czwartek 
Stracenie bandyty Staszkiewicza

Jak już wczoraj donosiliśmy, Pan Prezy-
dent Rzeczypospolitej nie skorzystał z pra-
wa łaski w stosunku do bandyty Władysława 
Staszkiewicza, sprawcy ohydnych morderstw 
w pociągach na osobach urzędnika Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Białowieży Stanisława 
Gadomskiego i miejscowego kupca Efraima 
Wajnsztejna.

Wobec tego wyrok, skazujący go na śmierć 
uprawomocnił się.

Wczoraj o godzinie pół do piątej nad ra-
nem, do gmachu więzienia karnego na Szosie 
Baranowickiej przyjechali: prokurator p. Wy-
socki, komendant powiatowy policji p. Skal-

ski, ksiądz z parafji św. Rocha, lekarz szpitalny 
oraz sekretarz Sądu Okręgowego.

Inspektor więzienia wszedł do celi bandyty 
Władysława Staszkiewicza i obudził go. Stasz-
kiewicz na zapytanie inspektora, czy życzy so-
bie, aby przyszedł ksiądz, odmówił przyjęcia 
ostatniej pociechy religijnej. Mimo to ksiądz 
wszedł do celi skazańca i przebywał w ciągu 
kilkunastu minut.

O godzinie 5 rano inspektor więzienia  
w towarzystwie dozorców wyprowadził ska-
zańca na miejsce stracenia na placu za bu-
dynkami więziennemi. Była tam już dnia 
poprzedniego wybudowana szubienica. Stasz-
kiewicz szedł pewnym krokiem, zachowując 
się zupełnie spokojnie. Jednakże w ostatniej 
chwili, tuż przed samą szubienicą spokój opu-
ścił go i zaczął się trząść na całem ciele.

Około 20 dozorców więziennych ustawiło 
się w dwóch szeregach w pobliżu szubieni-
cy. Jednocześnie na plac wyszli z kancelarii 
przedstawiciele władz i naczelnik więzienia. 
Przybyły z Warszawy wraz z pomocnikiem 
kat znajdował się już na placu. Kat ubrany był  
w czarne palto i melonik.

Sekretarz Sądu Okręgowego odczytał wy-
rok Sądu. Dozorca doszedł do skazańca, chcąc 
zawiązać mu oczy, jednakże Staszkiewicz nie 
zgodził się na to. Skazaniec sam śmiało wszedł 
na schodki szubienicy.

Kat zarzucił mu na szyję sznur pomocnik 
kata nogą wytrącił schodki z pod nóg skazańca.

Po dokonaniu swych czynności kat rzucił 
straconemu pod nogi rękawiczki i po kilku 
minutach zameldował prokuratorowi, że wy-
rok został wykonany.

Lekarz szpitalny stwierdził zgon.
Ciało skazańca zdjęto z haka, włożono do 

trumny i odwieziono na cmentarz w Baniecz-
kach. Sprawiedliwości stało się zadość.

¿ 30 czerwca 1928 r., sobota
Szkielet z rozbitą czaszką zakopany 
w leśniczówce
Straszne odkrycie w czasie remontu willi
Czyżby ofiara najazdu bolszewickiego 
z 1920 roku

WARSZAWA. 29.6.
W leśnictwie Lipko – pow. radzymińskie-

go w pobliżu stacji Klembów wśród gęstego 
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podszytego lasu stoi zaciszna leśniczówka. 
Mieszka w niej stary gajowy strzegący lasów 
państwowych.

Corocznie na sezon letni gajowy odstępu-
je letnikom połowę swojego domu. W roku 
bieżącym willę wynajął p. Władysław Sewe-
ryniak. Przed zajęciem mieszkania p. Sewery-
niak postanowił przeprowadzić w mieszkaniu 
gruntowny remont.

Zjawiło się w willi kilku murarzy i cieśli. 
Zaczęto malowanie ścian i remont podłogi. 
Zaledwie jednak zerwano kilka pierwszych 
desek – oczom robotników ukazał się mro-
żący krew w żyłach widok. Oto pod podłogą  
w półmetrowej jamie leżał szkielet człowieka 
ze straszliwie rozbitą czaszką. Dobrze zacho-
wane szczątki ubrania świadczyły, iż zamordo-
wany był albo zamożnym włościaninem, albo 
przybyszem z miasta.

Na miejsce niesamowitego odkrycia przy-
były natychmiast władze policyjne i  śledcze. 
Ustalono, iż szkielet spoczywał pod podłogą 
około 8 lat – a wiec morderstwo popełniono 
prawdopodobnie w okresie najazdu bolsze-
wickiego na Warszawę.

Znaleźli się nawet świadkowie, którzy ze-
znali, iż uzbrojone bandy, kręcące się koło 
Warszawy w 1920 r., porwały ze wsi Lipko bo-
gatego włościanina, który odtąd zaginął bez 
śladu.

Poza tem uporczywie kolportowano pogło-
skę, iż znalezione szczątki – to zwłoki księdza 
wikarego z Radzymina, porwanego i uprowa-
dzonego przez bolszewików bezpośrednio po 
zajęciu tego miasta. Podobno kapłana ubrano 
wówczas przymusowo w ubranie świeckie.

Niewątpliwie w ciągu kilku najbliższych 
dni władze śledcze rozwiążą tę dręczącą za-
gadkę. W tej chwili trwa dochodzenie mające 
na celu ustalenie, kto zajmował willę w 1920 
roku. Szkieletu na razie nie ruszano z miejsca. 
Deski opieczętowano. 

¿ 21 lutego 1933 r., wtorek 
Śmierć na szubienicy

Sąd doraźny w Baranowiczach wydał 
wyrok w procesie Antoniego Baraczki, Józe-
fa Chomicza i Antoniego Karasiuna, którzy  
dokonali napadu na gajówkę Sosenka gm. 
Dobromyskiej, zamordowali gajowego Mi-

zgierę, a jego żonę i czworo dzieci poranili. 
Następnie bandyci podparli drągami drzwi 
i zamknięte okiennice gajówki, którą pod-
palili. Dzięki natychmiastowej pomocy dwu 
przejeżdżających, którzy zauważyli płomie-
nie, Mizgierowa i jej dzieci zostały uratowane. 

Wszyscy trzej oskarżeni, którym winę 
udowodniono, skazani zostali na śmierć przez 
powieszenie. Obrońcy zwrócili się do p. Prezy-
denta Rzplitej z prośbą o ułaskawienie. Ponie-
waż p. Prezydent nie skorzystał z prawa łaski 
do Baranowicz udał się kat Braun z pomocni-
kiem, aby wykonać wyrok.

Najstarszy ze skazańców, Antoni Karasiun, 
liczący sobie ponad 60 lat całą noc, ostatnią 
noc w swem życiu, walił głową o mur celi wię-
ziennej, płacząc i błagając Boga o wybaczenie 
straszliwej winy. Zalany łzami szedł na szafot  
i szlochał do chwili, aż pętla Brauna stłumiła  
w nim ostatnią iskrę starczego życia.

Baraszko i Chomicz nie okazali najmniej-
szego wzruszenia. Szli w ponurym orszaku eg-
zekucyjnym jak automaty.

Rodzina straconych, zabrała odzież i obu-
wie, których pochowano owiniętych w szare 
płótno samodziałowe.

¿ 8 lutego 1936 r., sobota 
Dzięki sprawnemu śledztwu 
w sprawie zbrodni pod Knyszynem 
wykryto trzecie morderstwo

Jak już donosiliśmy, mieszkańcy wsi No-
winy Kosierskie Puchalski i Wróblewski, mor-
dercy sekwestratora Dużyńskiego i rolnika ze 
wsi Milewskie Laskowskiego – przyznali się 
do popełnienia zbrodni oraz wskazali miejsce, 
gdzie ukryli walizkę i rewolwer. Po odnalezie-
niu rewolweru śledztwo wykazało, że należał 
on do zaginionego tajemniczo przed kilku laty 
gajowego Jabłońskiego.

Władze śledcze rozpoczęły wobec tego ba-
danie aresztowanych w kierunku wyjaśnienia 
sprawy Jabłońskiego, powstało bowiem po-
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dejrzenie, że go zabili Puchalski i Wróblew-
ski. Obaj zrazu stanowczo przeczyli, jakoby 
mieli coś wspólnego z tą sprawą, lecz w końcu  
w krzyżowym ogniu pytań załamali się. Wró-
blewski oświadczył, że istotnie gajowy Jabłoń-
ski został zamordowany przez pewnego robot-
nika leśnego, który przed trzema tygodniami 
został w charakterze prewencyjnym osadzony 
w Białostockiem więzieniu za teror stosowa-
ny wobec robotników pracujących na terenie 
strajku w lasach państwowych.

W związku z zeznaniami Wróblewskiego 
p. wiceprokurator Oyrzyński, którego pomy-
słowości i energii zawdzięczamy w ostatnich 
miesiącach wykrycie niejednej zbrodni, zarzą-
dził przewiezienia owego robotnika leśnego  
z więzienia białostockiego do Knyszyna  
i sam w towarzystwie komendanta pow. policji  
p. Gintowta i jego zastępcy p. Górniaka udał 
się na teren bagnisty w leśnictwie Nowiny, 
gdzie według zeznań Wróblewskiego miały 
być zakopane zwłoki zamordowanego gajo-
wego, Jabłońskiego. Ponieważ miejsce nie było 
dokładnie określone, towarzyszący komisji 
włościanie przekopali teren na większej prze-
strzeni, pracując od 8 rano pod kierownic-
twem p. wiceprokuratora Oyrzyńskiego.

Nareszcie o godz. 2-ej popoł. znaleziono 
zwłoki, które uległy już daleko posuniętemu 
rozkładowi. Z pewnych szczegółów śledztwa 
okazało się, że zamordowany gajowy Jabłoński 
został przeniesiony ze swego rewiru, odległe-
go od miejsca zakopania zwłok o 1½ klm.

Wróblewski i wspomniany robotnik leśny, 
którego nazwiska nie możemy narazie ujaw-
nić, przyznali się ostatecznie do zamordowa-
nia Jabłońskiego i zeznali, że zabili go w dzień, 
a w nocy przenieśli zwłoki i zakopali.

Zanim podamy dalsze szczegóły tej nader 
interesującej i zawikłanej sprawy, musimy 
podkreślić niezwykłą sprawność policji po-
wiatu białostockiego, która w bardzo przy-
krych warunkach atmosferycznych działała 
w terenie, naprzód pod energicznem kierow-
nictwem okręgowego sędziego śledczego,  
p. Brzostowskiego, a następnie według przewi-
dujących zarządzeń i wskazówek p. wicepro-
kuratora Oyrzyńskiego.

Należy też podnieść z uznaniem gorliwą 
pomoc mieszkańców okolicznych wsi okazaną 

władzom śledczym i organom policji. Wykryci 
sprawcy trzech morderstw byli od dawna pla-
gą całej okolicy. Energiczny przebieg śledztwa 
i tak szybkie wykrycie zbrodniarzy wywołało 
bardzo silne wrażenie. Ludność Knyszyna wy-
rażała gorąco swą wdzięczność władzom śled-
czym i policji.

¿ 9 lutego 1936 r., niedziela 
Jak zginął H. Jabłoński

Wczoraj podaliśmy sensacyjne szczegóły 
w związku z wykryciem morderstwa, do- 
konanego przed kilku laty na osobie gajo- 
wego Jabłońskiego. Obecnie przypomina- 
my, że dn. 16 czerwca 1933 r. leśniczy z No- 
win (Nadleśnictwo Knyszyńskie) zawiado-
mił policję o zaginięciu gajowego Henryka Ja-
błońskiego, który wyszedł z domu 11 czerwca  
1933 r. i więcej nie wrócił. Dochodzenie 
ustaliło wówczas, że po odejściu Jabłoń-
skiego usłyszano w lesie kilka wystrzałów. 
Potem znaleziono dwie wystrzelone łuski. 
Pozatem wszelki ślad po Jabłońskim zaginął 
i dopiero obecnie zdołano wykryć morder-
ców. Należy nadmienić, że p. wiceprokura-
tor Oyrzyński niejednokrotnie dawał wyraz 
przekonaniu, że Jabłoński został zamordo-
wany i że niewątpliwie zwłoki jego zostały 
ukryte w bagnie.

¿ 11 lutego 1936 r., wtorek 
Jak zamordowano Henryka Jabłońskiego

W uzupełnieniu podanych przez nas wia-
domości o odkryciu zwłok zamordowanego  
w 1933 r. gajowego, Henryka Jabłońskiego, 
podajemy garść nowych szczegółów.

Otóż po zaginięciu Jabłońskiego, skie-
rowały władze śledcze podejrzenie na kilku 
osobników, których wówczas zatrzymano, lecz  
z braku dowodów, zwolniono. Miedzy nimi 
był również istotny sprawca morderstwa, 
wspomniany przez nas robotnik leśny.

Sprawą tą zajmowano się kilka razy. Ostat-
ni raz w styczniu r. ub. stwierdzono, że zagi-
niony Jabłoński miał 2 rewolwery. Jeden z nich 
był użyty przy napadzie na sekwestratora Du-
żyńskiego i woźnicę Laskowskiego. Ostatnie 
trzy cyfry na rewolwerze były zatarte.

Zwłoki Jabłońskiego były zakopane w 74-
-ym oddziale Nadleśnictwa Knyszyńskiego, 
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w gruncie torfiastym na głębokości około 
pół metra. Poszukiwanie było m. in. z tego 
powodu utrudnione, ponieważ nad zwło-
kami zdołały już w przeciągu przeszło 2 lat 
wyrosnąć dwa młode świerki. Na trupie było 
nienaruszone ubranie drelichowe, koloru zie-
lonego, na nogach – buty z gumowemi obca-
sami. Zbrodniarze niosąc zwłoki, obwinęli 
głowę kurtką drelichową, aby nie pozostawić 
śladów krwi, pozatem na szyji zamordowane-
go był zaciśnięty pasek od spodni, w których 
znaleziono chustkę do nosa z inicjałami H. J. 
(Henryk Jabłoński). Sekcja zwłok wykazała, 
że do gajowego strzelano dwukrotnie z pra-
wej strony. Jedna kula, ugodziwszy w skroń, 
przeszła na wylot, druga – utkwiła w kości 
czaszki. Wydobyto ją i dołączono jako dowód 
do aktów sprawy.

Jutro podamy nowe szczegóły, dotyczące 
tego morderstwa oraz powodów jego doko-
nania.

¿ 12 lutego 1936 r., środa 
Pogrzeb ś.p. Henryka Jabłońskiego

Onegdaj odbył się pogrzeb gajowego 
Henryka Jabłońskiego, ofiary skrytobójcze-
go morderstwa. Zwłoki rozpoznała wdo-
wa po krótszej, lewej nodze i złotym zębie 
z prawej strony. Przy oględzinach zwłok było 
obecnych bardzo wielu włościan ze wsi oko-
licznych, przybyli również gajowi i inni funk-
cjonariusze z  pobliskich nadleśnictw. Kiedy 
się rozeszła wieść o znalezieniu zwłok Jabłoń-
skiego, przywieziono aż trzy trumny; z jedną 
przybyła wdowa, drugą przywiozła siostra Ja-
błońskiego, trzecią nadesłało leśnictwo.

Podobno morderstwo było zemstą za pro-
tokóły Jabłońskiego w związku z defraudacja-
mi leśnemi. Dalszych szczegółów śledztwa, 
które zatacza coraz szersze kręgi, na razie jesz-
cze podać nie możemy.

¿ 11 czerwca 1936 r., czwartek 
Sensacyjna rozprawa o zabójstwo gajowego
Zbrodnia dokonana przed kilku laty 
wyszła na jaw

Onegdaj na ławie oskarżonych Sądu Okrę-
gowego na sesji wyjazdowej w  Knyszynie 
zasiedli Aleksander Wróblewski i Bolesław 
Laskowski pod zarzutem zabójstwa gajowe-

go Jabłońskiego w 1933 r. Tło sensacyjnej tej 
sprawy jest następujące:

W swoim czasie zamordowany został na 
szosie w celach rabunkowych sekwestrator III 
urzędu skarbowego Dużyński i rolnik wsi Mi-
lewskie Laskowski. W toku śledztwa stwier-
dzono, iż zbrodni dokonali dwaj mieszkańcy 
wsi Nowiny Kosierskie, Puchalski i Wróblew-
ski. Postawieni wobec niezbitych poszlak 
przyznali się do winy i wskazali nawet miejsce 
gdzie ukryli walizkę i rewolwer.

Po odnalezieniu tych rzeczy okazało się, iż 
rewolwer należał do zaginionego tajemniczo 
przed kilku laty gajowego Jabłońskiego. Wró-
blewski, wzięty w krzyżowy ogień, oświadczył, 
że istotnie gajowy Jabłoński został zamordo-
wany przez Laskowskiego, robotnika leśnego, 
który osadzony został w białostockiem wię-
zieniu za terror, stosowany wobec robotników, 
pracujących w czasie strajku w lasach pań-
stwowych. Władze udały się na teren bagnisty 
w leśnictwie Nowiny, gdzie według wskazówek 
Wróblewskiego miały być zakopane zwłoki za-
mordowanego Jabłońskiego.

Po dłuższych poszukiwaniach, przy udzia-
le okolicznych mieszkańców zwłoki zostały 
znalezione w 74-ym oddziale nadleśnictwa 
knyszyńskiego w gruncie torfiastym na głębo-
kości około pół metra. Uległy one już daleko 
posuniętemu rozkładowi.

Nadmienić należy, że poszukiwanie było 
m. in. z tego powodu utrudnione, że nad 
zwłokami zdołały już w przeciągu przeszło 
2 lat wyrosnąć dwa młode świerki. Pierwszy 
dzień rozprawy poświęcony był całkowicie 
badaniom świadków w liczbie około 50 osób. 
Wczoraj po przemówieniu stron Sąd ogłosił 
wyrok, na mocy którego Aleksander Wró-
blewski został skazany na karę bezterminowe-
go więzienia, Bolesław Laskowski zaś na 15 lat 
więzienia.

¿ 12 maja 1936 r., wtorek 
Zbrojny napad bandytów 
na nadleśnictwo „Złota Wieś”

W odległości 1½ klm. od kol. Horodnian-
ka (szosa Wasilków–Buksztel) położone jest 
nadleśnictwo „Złota Wieś”. Wczoraj popołu-
dniu do kancelarii nadleśnictwa wtargnęło 
kilku bandytów, którzy rozpoczęli strzelać do 
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urzędującego personelu. Na miejscu padł tru-
pem leśniczy Romuald Pianko, a nadleśniczy 
39-letni Jan Jemioło i sekretarka 33-letnia Ja-
nina Karwowska zostali ciężko ranni.

Jemioło dostał postrzał w głowę i brzuch, 
Karwowska – w głowę i kręgosłup.

Pierwszej pomocy lekarskiej udzieliła ran-
nym dr Halina Kołacińska z Czarnej-Wsi, po-
czem pogotowie P.C.K. przewiozło poszkodo-
wanych do szpitala św. Rocha.

Na miejsce zbrodni udał się niezwłocznie 
wiceprokurator Oyrzyński oraz przedstawiciel 
policji.

Jaka kwota padła łupem bandytów – do-
tychczas nie udało się nam wobec sprzecznych 
wiadomości ustalić. Jutro podamy szczegóło-
we sprawozdanie.

¿ 14 maja 1936 r., czwartek 
Zbrodniarze w Nadleśnictwie Złota Wieś
zamordowali sekretarza, ranili ciężko 
nadleśniczego i urzędniczkę

[pierwsza strona gazety]
Na urząd Nadleśnictwa Złota Wieś w woj. 

białostockiem dokonała napadu szajka złożo-
na z 4 opryszków.

Bandyci po sterroryzowaniu wszystkich 
pracowników, znajdujących się w biurze, 
skrępowali drutami nadleśniczego, sekretarza  
i kancelistkę, poczem przystąpili do opróżnia-
nia kasy.

Zrabowawszy około 200 złotych w  bank-
notach i bilonie, bandyci pochodzący praw-
dopodobnie z sąsiedniej Czarnej Wsi, zaczęli 
strzelać do skrępowanych urzędników, zabija-
jąc sekretarza nadleśnictwa ś.p. Piankę.

Ponadto ciężko raniono w głowę klatkę 
piersiową i brzuch nadleśniczego p. Jemiołę 
oraz dwukrotnie w głowę i brzuch urzędnicz-
kę p. Janinę Karwowską.

W końcu zbrodniarze rzucili się do uciecz-
ki, chroniąc się w pobliskim gąszczu leśnym. 
Na krzyki rannych nadbiegli znajdujący się  
w pobliżu gajowi, którzy zajęli się ratunkiem 
p. Karwowskiej i p. Jemioły, poczem przewieź-
li oboje do szpitala miejskiego na Zwierzyńcu 
w Białymstoku. Stan rannych jest b. ciężki.

W godzinę po napadzie policja urządzi-
ła obławę w pobliskich lasach pod kierow-
nictwem komendanta policji wojewódzkiej  

w Białymstoku, oraz nadleśniczego z Czarnej 
Wsi p. Kucharka.

Obława, mimo psa policyjnego, nie dała 
żadnych wyników. Dyrekcja lasów państwo-
wych w Siedlcach wyznaczyła 500 złotych 
nagrody za naprowadzenie na ślad morder-
ców. Taką samą nagrodę wyznaczyła komen-
da policji za pomoc w schwytaniu krwawych 
zbirów.

¿ 14 maja 1936 r., czwartek 
Po morderstwie w Złotej Wsi

Kontynuując dochodzenie w kierunku 
ustalenia sprawców morderstwa rabunko-
wego, dokonanego w Nadleśnictwie w Zło-
tej-Wsi poddano w  nocy na 13 bm. kontroli 
wszystkie hotele, domy zajezdne i noclegowe 
w Białymstoku. Celem ustalenia tożsamości – 
zatrzymano kilka osób.

¿ 9 października 1936 r., piątek 
Śledztwo w sprawie morderstwa 
w Czarnej-Wsi

Śledztwo w sprawie zamordowania pro-
boszcza w Czarnej-Wsi śp. Poczobutt-Odla-
nickiego oraz napadu rabunkowego połączo-
nego z zabójstwem na leśnictwo Złota Wieś 
– dobiega końca.

W drugiej połowie b.m. sędzia śledczy 
skieruje akta do prokuratury celem sporządze-
nia aktu oskarżenia.

¿ 22 listopada 1936 r., niedziela 
Przed procesem bandytów 
– uczestników napadu na nadleśnictwo
Złota Wieś i na plebanję w Czarnej Wsi
Od specjalnego wysłannika 
„Dziennika Białostockiego”

Zbliża się termin rozprawy sądowej prze-
ciw sprawcom dwóch napadów rabunkowych: 
jednego z dn. 11 maja 1936  r. na biuro nad-
leśnictwa Złota Wieś, połączonego z zabój-
stwem sekretarza Romualda Pianki i ciężkiem 

ZBRODNIA I KARA

KsiazkaCZ4cIIKOREKTA.indd   333 2011-02-23   15:30:21



334

poranieniem nadleśniczego Jana Jemioły oraz 
kancelistki Janiny Karwowskiej, drugiego zaś 
w dn. 7 września 1936 r. na plebanję w Czarnej 
Wsi, przyczem został zabity ks. Proboszcz Je-
rzy Poczobutt-Odlanicki.

Oba te zuchwałe napady, będące ze sobą 
w  ścisłym związku wskutek uczestniczenia  
w jednym i drugim tej samej szajki bandytów – 
wywołały w całej okolicy ogromne podniece-
nie. Wśród miejscowej ludności trwa jeszcze 
żywe wspomnienie tragicznych wypadków  
i wielu interesujących szczegółów, dotyczą-
cych zbrodniarzy i ich nieszczęsnych ofiar. 
To też pragnąc przed procesem zapoznać 
dokładniej czytelników z przebiegiem wspo-
mnianych zajść i ich obyczajowo-socjalnem 
podłożem, delegowaliśmy do Czarnej Wsi 
specjalnego wysłannika, którego relację po-
dajemy poniżej:

Bandyci podają się za kupców leśnych
W dniu 11 maja, w poniedziałek, panował 

zupełny spokój w nadleśnictwie Złota Wieś. 
W dniu tym drzewa nie sprzedawano, to też 
brak było zwykłych interesantów, w kancela-
rii panowała cisza. Przy biurkach pracowali, 
nadleśniczy, inż. Jan Jemioła, sekretarz Ro-
muald Pianko i  kancelistka Janina Karwow-
ska. Żona nadleśniczego Marja była zajeta  
w ogrodzie.

Około godziny 2 popoł, parobek nad-
leśniczego Rzeszutek, pracujący w polu,  
w pobliżu zabudowań, zauważył idących dro-
gą od szosy białostockiej dwóch mężczyzn,  
z których jeden podszedł do parobka i za-
pytał, czy nadleśniczy jest w biurze, chciał-
by bowiem kupić drzewa. Kiedy Rzeszutek 
odpowiedział twierdząco, nieznajomy ruszył 
w kierunku zabudowań, dopędzając idącego 
już tam towarzysza.

Parobek wrócił do swojej pracy i był nią 
tak zajęty, że nie zauważył dwóch innych 
mężczyzn, którzy udali się w te samą stronę, 
co pierwsza para, która tymczasem weszła 
do biura nadleśnictwa. Ten, który rozmawiał  
z Rzeszutkiem, zwrócił się do nadleśniczego 
Jemioły i powołując się na leśniczego Choj-
nackiego z Czeremchy, który miał go rze-
komo do Złotej Wsi skierować, wyraził chęć 
kupienia drzewa klonowego. Pozatem dodał, 
że mieszka w Rudej Rzeczce. Jemioła objaśnił 

go, że w poniedziałek drzewa się nie sprzedaje, 
lecz tylko we wtorek i piątek.

Ręce do góry!
Po krótkiej rozmowie na temat cen drzewa, 

rzekomy mieszkaniec Rudej Rzeczki zwrócił 
się nagle do przybyłego z nim towarzysza z za-
pytaniem: „ty czego chcesz?”, a otrzymawszy 
odpowiedź: „chcę tego co i ty…” – zbliżył się 
szybko do nadleśniczego i zawoławszy: „ręce 
do góry!” skierował błyskawicznie ku niemu 
rewolwer. To samo uczynił drugi bandyta, 
grożąc rewolwerem sekretarzowi Piance i Kar-
wowskiej.

W tej chwili wpadł do biura trzeci bandy-
ta i na rozkaz herszta, który stał z bronią przy 
nadleśniczym, związał sterroryzowanym ręce 
drutem, obcinając końce obcążkami. Wtedy 
dwaj napastnicy wpadli do sąsiedniego ga-
binetu, gdzie stała kasa ogniotrwała; trzeci, 
trzymając dwa rewolwery gotowe do strzału, 
pilnował związanych, którzy w tejże chwi-
li spostrzegli czwartego bandytę, stojącego  
w poczekalni.

Teraz każdemu w łeb!
Przykrą niespodzianką dla napastników 

był nagły dzwonek telefonu. Jednak po chwili 
konsternacji herszt pouczony przez związa-
nych, jak należy użyć aparatu, zawołał w słu-
chawkę: „teraz nie mam czasu – mam dużo 
roboty z kupcami!”, poczem wrócił do kasy 
(była otwarta) i wyjął z niej 202 zł. i 60 gr. Na-
stępnie przeciął obcążkami drut telefoniczny  
i zwracając się do towarzyszy krzyknął: „Teraz 
każdemu w łeb!”

Dwaj bandyci, jeden z dwóch rewolwerów, 
drugi z jednego – strzelili kilka razy do powią-
zanych, poczem wszyscy razem zbiegli.

Kiedy w biurze nadleśnictwa rozgrywała 
się ta tragiczna scena, Marja Jemiołowa pra-
cowała najspokojniej w ogrodzie, nie przy-
wiązując uwagi do słabych odgłosów strzałów, 
które z oddali brzmiały jak lekkie stukanie 
młotkiem.

Na pomoc!
Parobek Rzeszutek zauważył czterech 

mężczyzn idących szybko w kierunku lasu. 
Spostrzegła ich po pewnym czasie również  
p. Jemiołowa i tknięta jakby przeczuciem, 
skierowała się do ganku wychodzącego na 
ogród. W tej chwili wbiegła na ganek ranna 
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kancelistka Karwowska, która pierwsza po 
wyjściu bandytów wstała z podłogi. Ujrzaw-
szy p. Marję krzyknęła: „na pomoc!” i padła 
zemdlona.

Wówczas p. Jemiołowa zrozumiawszy, że 
w biurze stało się jakieś nieszczęście, wezwa-
ła pracującego w pobliżu Rzeszutka, który 
pierwszy wpadł do kancelarii, podniósł skrwa-
wionego nadleśniczego, uwolnił go z więzów  
i zaprowadził do mieszkania. Tutaj siedziała 
już w fotelu Karwowska ze skrępowanemi 
drutem rękami pod opieką Jemiołowej. Rze-
szutek przeciął kancelistce więzy i dopiero 
teraz przypomniał sobie sekretarza Piankę. 
Wbiegł więc do kancelarii i zastał go sie-
dzącego na krześle z głową pochyloną nad 
koszem do papierów. Pianko miał oczy za-
mknięte i cały był zbroczony krwią. Już nie 
żył.

Po pewnym czasie przybyła na miejsce 
zbrodni wezwana lekarka dr. Kozaczyńska 
i stwierdziła zgon Pianki oraz ciężkie rany  
u Jemioły i kancelistki, której niebawem 
wyjęła kulę rewolwerową, tkwiącą w głowie  
w okolicy kości potylicowej.

Jemiołę i Karwowską przewieziono do 
szpitala św. Rocha w Białymstoku, gdzie się 
leczyli kilka tygodni.

Ucieczka bandytów
A cóż się stało ze zbrodniarzami?
Śledztwo wykazało, że gajowy i robotni-

cy leśni widzieli ich daleka, jak spieszyli od 
Złotej Wsi, nie drogą, ale na przełaj przez 
bagna. To zastanowiło gajowego, a jeszcze 
bardziej widok pędzącego na koniu Rzeszut-
ka w kierunku Czarnej Wsi.

Dochodzenie i mozolne wywiady nie do-
prowadziły na razie do wykrycia przestęp-
ców. Dopiero drugie wstrząsające zabójstwo 
dokonane cztery miesiące później na osobie 
ks. Poczobutt-Odlanickiego w pobliżu Czar-
nej Wsi i wszczęte po niem śledztwo wykry-
ło bandytów, którzy napadli na nadleśnic-
two Złota Wieś.

Zbrodnia w Czarnej Wsi
W dn. 7 września b.  r. około godz. 20-ej 

nastąpiła pamiętna tragiczna śmierć probosz-
cza Poczobutt-Odlanickiego w Czarnej Wsi.

Czytelnikom naszym sprawa ta jest zna-
na, to też ograniczymy się tutaj tylko do 

podania niektórych nowych szczegółów. 
Napastników było trzech, jednak domowni-
cy księdza zapamiętali wygląd tylko dwóch: 
jednego niskiego, garbatego, drugiego wyso-
kiego wzrostu, z czarnemi wąsami i w ciem-
nych okularach. Trzeci stał na czatach przy 
drzwiach kuchennych.

Pierwsi dwaj przychodzili do proboszcza 
już w dn. 4 i 6-go września 1936 r., nie za-
stali go jednak w domu, po raz drugi zjawi-
li się dopiero krytycznego dnia, 7 września 
wieczorem, kiedy ks. Odlanicki, mający wy-
jechać z pielgrzymką do Wilna położył się 
wcześniej spać. Weszli naprzód do kuchni, 
prosząc o natychmiastowe zameldowanie 
ich księdzu, gdyż chodziło rzekomo o pilną 
sprawę ślubu. Ks. proboszcz leżący w łóż-
ku, zgodził się ich przyjąć. Garbaty i drugi 
w ciemnych okularach weszli do gabinetu, 
gdzie służąca zapaliła świece.

Dalsze wypadki odbyły się bez świadków. 
Po pewnej chwili rozległy się kolejno czte-
ry strzały. Zabójcy natychmiast wybiegli na 
dziedziniec i wraz z trzecim towarzyszem, 
który stał przy drzwiach kuchennych, znik-
nęli w ciemnościach.

Zaalarmowani strzałami domownicy 
zastali ks. proboszcza konającego na pro-
gu gabinetu. Pieniądze leżały nietknięte na 
biurku. Ks. Odlanicki był trafiony trzema 
kulami; jedna przebiwszy lewą rękę, utkwiła 
w klatce piersiowej obok żebra. Drugi pocisk 
śmiertelny ugodził w klatkę piersiową i prze-
biwszy przeponę wyszedł tylną ścianą jamy 
brzusznej; trzeci pocisk również śmiertelny 
– wywołał silny krwotok wewnętrzny.

Zatarg Opackiego z ks. proboszczem
Energiczne dochodzenie ustaliło w nie-

długim czasie fakt, który ułatwił wykrycie 
morderców. Oto na trzy tygodnie przed 
zabójstwem ks. Odlanickiego niejaki Józef 
Opacki zawarł w Czarnej Wsi związek mał-
żeński z Marją Bochenkówną. Przy omawia-
niu wysokości opłaty za ślub powstała ostra 
sprzeczka między proboszczem a Opackim. 
To nieporozumienie wobec nie zrabowania 
przez napastników pieniędzy, leżących na 
biurku, zrodziło początkowo przypuszcze-
nie, że zabójstwo księdza było atakiem ze-
msty.
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Hramenko – herszt bandy
Aresztowano Opackiego, który jednak 

zdołał zmylić czujność dozorującego go po-
sterunkowego i uciekł z aresztu. Wobec tego, 
że Opacki często przebywał w towarzystwie 
Mikołaja Chlabicza i Pantalejmona Hramen-
ki, zamieszkałego w Buksztelu, udała się tam 
policja.

Gdy wkroczyła do mieszkania Hramenki, 
ten na widok posterunkowych zmieszał się 
ogromnie. Kiedy go zatrzymano, przyznał się 
do winy zorganizowania bandy, która miała 
dokonać szeregu rozbojów. W skład jej wcho-
dzili oprócz Hramenki, Józef Opacki, Mikołaj 
Chlabicz, Szymon Romańczuk i Feliks Wolski. 
Hramenko podający się za komunistę-Ukra-
ińca, oświadczył, że napad na nadleśnictwo  
w Złotej Wsi zorganizował w tym celu, by po-
mścić wyrok na sprawców zabójstwa ministra 
Pierackiego.

Po zakupie broni Hramenko, Opacki, 
Mikołaj Chlabicz i Romańczuk zebrali się 
w lesie, skąd ruszyli wprost do nadleśnic-
twa Złota Wieś. Wszyscy mieli rewolwery, a 
Romańczuk ponadto jeszcze granat ręczny. 
Na polu przy zabudowaniach nadleśnictwa 
Hramenko rozmawiał z zajętym tam w tym 
czasie parobkiem (jak wiadomo był to paro-
bek nadleśniczego – Rzeszutek). Dalej Hra-
menko przyznał się, że to on wydawał rozka-
zy „ręce do góry”, „wiązać”, „teraz każdemu 
kula w łeb” i że tym, który strzelał od razu 
z 2 rewolwerów – był Opacki, zaś drugim 
Mikołaj Chlabicz, który uprzednio związał 
napadniętych. W poczekalni na czatach stał 
Romańczuk.

Po napadzie nastąpił w lesie podział łupu. 
Hramenko jako herszt bandy wręczył każde-
mu z uczestników wyprawy po 30 zł., pozosta-
łe zaś pieniądze zachował dla siebie.

Opacki zaprojektował napad na plebanję
Co się tyczy napadu na plebanię w Czarnej 

Wsi, to według Hramenki – projektodawcą był 
Opacki, który się dowiedział, że ksiądz Odla-
nicki posiada znaczniejszą gotówkę. Projekt 
Opackiego został przyjęty przez Hramenkę  
i Mikołaja Chlabicza. W napadzie brali udział 
jedynie trzej wymienieni.

Przed wyprawą na plebanję napastnicy 
ucharakteryzowali się. Hramenko przyprawił 

sobie czarne wąsy i zrobił z czapki sztuczny 
garb. Chlabicz przyprawił sobie również wąsy 
i włożył ciemne okulary. Kiedy Hramenko 
zastawszy proboszcza leżącego w łóżku, zmie-
rzył się do niego z rewolweru ostrzegając, by 
nie krzyczał, wtedy ksiądz zerwał się z łóżka 
i  chwycił za lufę pistoletu. Wtedy napastnik 
strzelił. Ksiądz raniony usiłował przedostać się 
do przedpokoju, jednak w tym momencie zo-
stał ugodzony następnemi trzema pociskami  
i padł na progu gabinetu.

Podłoże społeczno-polityczne zbrodni
Związek obu zbrodniczych napadów został 

ustalony dzięki trafnym zarządzeniom władz 
sądowych śledczych oraz energicznej akcji or-
ganów policyjnych. Miejscowe społeczeństwo, 
jak miał to sposobność stwierdzić niejedno-
krotnie wasz korespondent, wyraża się z naj-
większem uznaniem o sprawnej działalności 
władz, która doprowadziła w krótkim czasie 
do ujęcia niebezpiecznej bandy złoczyńców.

Oprócz chęci zysku materjalnego działały 
na nich najwyraźniej pobudki natury poli-
tyczno-społecznej. Wszak Hramenko, Mikołaj 
Chlabicz, Józef Opacki i Szymon Romańczuk 
przyznali, że należeli do rejonowego komitetu 
komunistycznej partji zachodniej Białorusi. 
Herszt bandy Hramenko oświadczył, że czy-
nów swych nie żałuje i że gdyby znalazł się na 
wolności, to w dalszym ciągu dokonywałby  
z pobudek politycznych podobnych zbrodni.

Ocena i charakterystyka obu napadów 
byłaby powierzchowna, gdyby się pominęło 
motywy społeczno-polityczne, mówiąc ściśle 
– komunistyczne, które odegrały tu poważną 
rolę. Motywy te działały zresztą od dłuższego 
czasu w sposób nader niepożądany na terenie 
Czarnej Wsi i okolicy, mąciły współżycie miej-
scowej ludności i wyciskały niestety nieraz swe 
piętno na zatargach między pracodawcami  
a pracownikami.

¿ 15 grudnia 1936 r., wtorek 
Jutro proces bandytów z Czarnej Wsi

Jutro rozpocznie się w Sądzie Okręgowym 
niezmiernie interesujący proces o  dokonanie 
napadu rabunkowego połączonego z zabój-
stwami w Złotej-Wsi i Czarnej-Wsi.

Na ławie oskarżonych zasiądą: Panta-
lejmon Hramenko, Józef Opacki, Michał 
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Chlabicz, Szymon Romańczuk, Mikołaj 
Chlabicz i Feliks Wolski. Przewodniczyć roz-
prawie będzie p. wiceprezes K. Kleszczyński 
w asyście pp. sędziów – K. Gielniowskiego  
i W. Kaliszewskiego. Oskarżać będzie p. wice-
prokurator Z. Ojrzyński, bronią oskarżonych 
adwokaci p.p.: Klementynowski, Reinhard  
i Ziemiński.

Na sprawę wezwano 27 świadków ze 
strony oskarżenia i 12 świadków z  ramienia 
obrony. Rozprawa potrwa prawdopodobnie 
cztery dni od 16 do 19 włącznie.

Z przebiegu procesu podamy szczegółowe 
sprawozdanie.

¿ 17 grudnia 1936 r., czwartek 
Sprawcy napadów bandyckich na 
nadleśnictwo Złota Wieś 
i na plebanję w Czarnej Wsi – przed Sądem

Dn. 22 listopada podaliśmy obszerny opis 
dwóch napadów rabunkowych: jednego z dn. 
11 maja br. na biuro nadleśnictwa Złota Wieś, 
połączonego z zabójstwem sekretarza Romu-
alda Pianki i ciężkiem poranieniem nadleśni-
czego, Jana Jemioły oraz kancelistki, Janiny 
Karwowskiej, drugiego zaś z dnia 7 września 
br. na plebanję w Czarnej Wsi, przyczem zo-
stał zabity ks. proboszcz Jerzy Poczobutt-Od-
lanicki.

Wczoraj stanęli przed Sądem Okręgowym 
oskarżeni o udział w tych napadach bezpo-
średni i pośredni: Pantalejmon Hramenko, 
Józef Opacki, Mikołaj Chlabicz, Szymon Ro-
mańczuk, Michał Chlabicz i Feliks Wolski.

Przewodniczył rozprawie p. wicepre-
zes K.  Kleszczyński w asyście pp. sędziów 
– K.  Gielniowskiego i W.  Kaliszewskiego. 
Oskarża p. wiceprokurator Z. Ojrzyński, bro-
nią adwokaci pp.: Klementynowski, Reinhard 
i Ziemiński.

Po sprawdzeniu personaliów podsądnych 
i  odczytaniu aktu oskarżenia, Sąd przystąpił 
do przesłuchania oskarżonych.

Główny oskarżony herszt bandy 36 let-
ni Pantalejmon Hramenko przyznał się bez 
zastrzeżeń do winy, składając dłuższe wyja-
śnienie:

– Pochodzę z rosyjskiego Podola. W cza-
sie rewolucji rodzina moja została wymordo-
wana przez bolszewików. W  1919 r. wstąpi-

łem do armii Pelury, gdzie walczyłem prze-
ciwko czerwonym wojskom. W 1921 r. byłem 
internowany w  obozie dla Ukraińców przez 
władze polskie. Później mieszkałem przez 
krótki czas w Buksztelu pod Czarną Wsią, 
a  następnie wyjechałem do Francji, gdzie 
przebywałem przez 9 lat, zarabiając jako sto-
larz. W 1934 r. straciłem pracę, wyjechałem 
więc do Niemiec, byłem tam 6 miesięcy, ale 
pracy dostać nie mogłem.

– Już zagranicą powziąłem plan zorganizo-
wania w Polsce bandy terrorystycznej, aby po-
mścić krzywdy Ukraińców. Zamiar ten dojrzał 
całkowicie, gdy dowiedziałem się o skazaniu 
sprawców zamachu na ministra Pierackiego.

– Kiedy wróciłem do Polski, zamieszka-
łem ponownie w Buksztelu, gdzie mam żonę 
i troje dzieci. Założyłem tu warsztat stolarski, 
jednak zarabiałem bardzo mało. Przed rokiem 
poznałem robotników tartacznych z Czarnej 
Wsi: Józefa Opackiego, Mikołaja Chlabicza  
i Szymona Romańczuka. Wiedziałem, że są 
komunistami. Choć sam jestem człowiekiem 
zupełnie innych przekonań (nacjonalista 
ukraiński), zrozumiałem, że ludzie ci mogą 
być pomocni w moich zamierzeniach.

– Odbyłem z nimi kilka zebrań, po których 
zapadło postanowienie zorganizowania ban-
dy terrorystycznej. Mikołaj Chlabicz, Opacki  
i Romańczuk, będący wówczas w ciężkich wa-
runkach materialnych, zgodzili się uczestni-
czyć w napadach rabunkowych dla zdobycia 
pieniędzy, jednocześnie zaś, jako komuniści 
chcieli pomścić – jak mówili – krzywdy robot-
ników.

– Pieniądze (90 zł) na zakup broni poży-
czył mi brat Mikołaja Chlabicza – Michał. Nie 
wiedział jednak, na jaki cel pójdzie ta suma. 
Obiecałem mu, że za pożyczone pieniądze 
zrobię mu meble. Rewolwery zakupił dla mnie 
w Białymstoku oskarżony Feliks Wolski. Jed-
nak tak on, jak i Michał Chlabicz nie wiedzieli 
nic o naszych celach.

Nastepnie Hramenko z drobiazgową do-
kładnością opisuje przebieg obu napadów, 
który czytelnicy znają z korespondencji za-
mieszczonej w naszem piśmie w dn. 22 listo-
pada.

W dniu 11 maja w południe wszyscy czterej 
zebrali się w lesie, gdzie wypili butelkę wódki,  
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a następnie zmieniwszy ubrania, ruszyli do biu-
ra nadleśnictwa, Hramenko wydawał rozkazy  
i zrabował z kasy, jak zapewnia – 160 zł. Do pra-
cujących w biurze urzędników strzelali Opacki 
i Mikołaj Chlabicz, Romańczuk stał na czatach.

Dalej opowiada Hramenko o napadzie na 
plebanię w Czarnej Wsi. Gdy zostali wpusz-
czeni przez służącą do gabinetu księdza, Hra-
menko wtargnął do sypialni. Mikołaj Chlabicz 
pozostał w gabinecie, a Opacki czatował przy 
drzwiach. Romańczuk nie brał udziału w tym 
napadzie, gdyż był wówczas na ćwiczeniach 
wojskowych.

Gdy Hramenko wszedł do sypialni, ksiądz 
Poczobutt-Odlanicki leżał w łóżku. Skierował 
w jego stronę lufę rewolweru. Ksiądz zerwał 
się chwycił za lufę. Kiedy Hramenko strzelił, 
ksiądz rzucił się do ucieczki. Wówczas napast-
nik kilku strzałami w plecy zabił go.

W tym momencie stojący na dworze 
Opacki dał znak, że grozi niebezpieczeń-
stwo, bo jakiś przechodzień zaświecił latar-
ką. Wówczas wszyscy uciekli.

Nazajutrz Hramenko i inni członkowie 
bandy zostali ujęci. 

Przewodniczący: – Czy od razu przyznał 
się oskarżony do winy?

Osk.: – Tak, bo wiedziałem, że są przeciw-
ko mnie dowody. Inaczej bym się przecież nie 
przyznał.

Prokurator: – Czy oskarżony żałuje swych 
czynów?

Hramenko: – Nie.
Prok.: – Czy gdyby oskarżony był na wol-

ności, to i nadal dokonywałby zabójstw?
Hramenko: – Na pewno.
Przyznanie to, wypowiedziane stanow-

czym głosem, wywołuje wśród przysłuchują-
cej się publiczności zrozumiałe poruszenie.

Drugi oskarżony Józef Opacki (lat 25) 
przyznaje się do udziału w obu napadach 
rabunkowych. Był całkowicie pod wpływem 
Hramenki, który obiecywał w razie uzyskania 
dzięki napadom większej sumy, wywiezienie 
Opackiego i towarzyszy zagranicę.

– Hramenko – mówi dalej Opacki – wy-
dawał nam rozkazy i musieliśmy go ślepo słu-
chać. Przed napadem na biuro nadleśnictwa, 
nie wiedzieliśmy do ostatniej chwili, dokąd 
idziemy. Dopiero, gdy doszliśmy do biura, 

Hramenko powiedział: „to tu”, przyczem za-
groził, ze w razie nieposłuszeństwa, rozprawi 
się z nami.

Na pytanie przewodniczącego Opacki 
stwierdza, że w biurze nadleśnictwa strzelał  
z dwóch rewolwerów, a Chlabicz z jednego. 
Dalej przyznaje, że był członkiem partii ko-
munistycznej i sekretarzem jaczejki w Czar-
nej Wsi.

Następny oskarżony, 22 letni Mikołaj 
Chlabicz zeznaje m. in., że w biurze nadle-
śnictwa strzelał do kancelistki Karwowskiej  
i powiązał napadniętych drutem. Po napa-
dzie uczestnicy jego podzielili się w lesie łu-
pem. Każdy dostał od Hramenki po 30 zł., 
resztę zatrzymał sobie Hramenko, wyjaśnia-
jąc, że pozostałe pieniądze zostaną obrócone 
na zakup broni. Mikołaj Chlabicz również 
był członkiem jaczejki komunistycznej.

Oskarżony Szymon Romańczuk (lat 27), 
przyznaje się do udziału w napadzie na nad-
leśnictwo. Stał na czatach z granatem ręcznym  
w kieszeni, który miał użyć na rozkaż Hra-
menki, w razie jakiegoś niebezpieczeństwa.

Na zapytanie przewodniczącego, dlaczego 
uczestniczył w napadzie, odpowiada z akcen-
tem szczerości:

– Chciałem zostać bogatym. Przez całą 
zimę głodowałem, a że posiadam rewolwer 
„Nagan”, chciałem się zastrzelić. Kiedy się 
zwierzyłem z tego planu Opackiemu i Miko-
łajowi Chlabiczowi, powiedzieli: „poco sobie 
życie odbierać. Znajdzie się inny sposób na 
biedę”, Hramenko opowiadał, jak we Francji 
ludzie sobie dobrze żyją – może i mnie się los 
odmieni. Do „komórki” komunistycznej wcią-
gnął go Mikołaj Chlabicz, chociaż duchem 
partji nie wiele się przejmował.

Następny oskarżony Michał Chlabicz (lat 
30, żonaty) ślusarz i właściciel małego domku 
w Buksztelu, brat Mikołaja – do winy nie przy-
znaje się. Zapewnia, że nie wiedział o istnieniu 
bandy. Co twierdzili również inni oskarżeni, 
zaznaczając, że jako pijak, nie nadawał się do 
konspiracji, bo mógł się wygadać.

Michał Chlabicz pożyczył wprawdzie Hra-
mence 90 zł., ale był przekonany, że ten mu za 
te pieniądze zrobi meble.

Również ostatni oskarżony Feliks Wolski 
(lat 36), który w swoim czasie służył w ukraiń-
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skiej armii Petlury – nie przyznaje się do winy. 
Twierdzi, że nie wiedział o  istnieniu bandy. 
Hramenkę, którego znał jak solidnego stola-
rza i człowieka spokojnego, nie posądzał ni-
gdy by był zdolny do zbrodni. Jeżeli podjął się 
kupienia w Białymstoku dla Hramenki dwóch 
rewolwerów i naboi, to nie przypuszczał, by 
mogły być użyte przy morderstwie.

Na tem zakończono przesłuchanie oskar-
żonych. Pośród nich najwięcej zainteresowa-
nia wzbudził oczywiście Hramenko. Z odpo-
wiedzi jego na ogół jasnych i zwięzłych, wypo-
wiadanych śmiało i nieraz bardzo stanowczo, 
odnosiło się wrażenie, że jeszcze na sali są-
dowej odgrywa w dalszym ciągu rolę „przy-
wódcy”, odpowiedzialnego za wszystko, co 
się stało. W odpowiedzi p. prokuratorowi, że 
swych zbrodni nie żałuje i, że gdyby był wolny 
dopuszczałby się ich w dalszym ciągu – był nie 
tylko ohydny cynizm, ale również jakby jakieś 
przewrotne poczucie dumy…

Spokój herszta udzielił się pozostałym 
oskarżonym, z których Mikołaj Chlabicz, 
Opacki i Romańczuk w przerwach rozmawiali 
ze sobą swobodnie, śmiejąc się i dowcipkując. 
Natomiast Michał Chlabicz i Wolski zachowy-
wali się apatycznie.

Dzisiaj będą zeznawali świadkowie oskar-
żenia.

¿ 18 grudnia 1936 r., piątek 
Bandyci z Czarnej Wsi – przed Sądem

Wczoraj w drugim dniu procesu uczestni-
ków napadu na nadleśnictwo Złota Wieś i ple-
banję w Czarnej Wsi, przed przesłuchaniem 
świadków przewodniczący Sądu p. wiceprezes 
Kleszczyński zwrócił się do oskarżonego Hra-
menki o wyjaśnienie sprzeczności jego obec-
nych zeznań, dotyczących Michała Chlabicza 
i Wolskiego – z zeznaniem, które złożył przed 
2 miesiącami.

Teraz Hramenko zapewnia, że Michał 
Chlabicz nie wiedział nic o zamierzonych 
przez bandę Hramenki napadach, natomiast 
wówczas zeznał, że Michał Ch. Był poinfor-
mowany, na jaki cel pójdą pieniądze, a nawet 
z łupu, zdobytego w nadleśnictwie – otrzymał 
30 zł. Podobnie zeznał dawniej Hramenko, że 
Wolski, kupując dla bandy broń, znał jej wła-
ściwe przeznaczenie, obecnie zaś zapewnia, 

że Wolski nic o zamierzonym napadzie nie 
wiedział.

Hramenko: – To, co dawniej mówiłem – 
nie było prawdą. Mówiłem tak ze złości, bo 
miałem z Michałem Chlabiczem spór „perso-
nalny”, którego jednak nie mogę ujawnić.

Po tym charakterystycznym epizodzie na-
stąpiło zaprzysiężenie świadków i ich przesłu-
chiwanie.

Pierwszy zeznawał nadleśniczy inż. Jan Je-
mioła, który jak wiadomo, został ciężko ranny 
2-ma kulami przez bandytów w biurze nadle-
śnictwa Złota Wieś. Nader szczegółowych ze-
znań świadka nie przytaczamy wobec dokład-
nego opisu napadu, jaki podaliśmy w naszem 
piśmie w dn. 22 listopada. Tu tylko dodajemy, 
że według relacji inż. Jemioły – w kasie nadle-
śnictwa było nie 160 zł. jak twierdzi Hramen-
ko, lecz przeszło 200 zł.

Dla czytelników naszych znających dobrze 
przebieg napadu na nadleśnictwo, zeznania 
parobka Jana Rzeszutka nie wnoszą do spra-
wy prawie nic nowego. Z zeznań ciężko przez 
bandytów ranionej b.  kancelistki nadleśnic-
twa, Janiny Karwowskiej (2 kule nie zostały 
jeszcze dotychczas wyjęte) przytaczamy słowa, 
które wywarły na przysłuchującej się publicz-
ności bardzo silne wrażenie.

– Kiedy padłam ugodzona kulami na pod-
łogę, dostrzegłam w pewnym momencie but 
stojącego nademną napastnika i słyszałam 
trzykrotny trzask rewolweru, który się zaciął, 
a równocześnie czyjś rozkaz: – Wal w babę! 
Strzał jednak nie nastąpił.

Kilku następnych świadków nic szczegól-
nego do oświetlenia sprawy nie wniosło.

Zeznania urzędników służby śledczej Wi-
tolda Łukaszewicza i Adama Połtarzeckiego, 
którzy prowadzili dochodzenie w sprawie obu 
napadów, uwydatniły w pewnym stopniu sto-
sunek niektórych oskarżonych do organizacji 
komunistycznej i ich współudział w ruchu ro-
botniczym na terenie Czarnej Wsi, a pozatem 
wykazały, jakich uczestnicy napadu na nadle-
śnictwo używali sposobów, by zapewnić sobie 
„alibi” w razie ich aresztowania. W tej sprawie 
znamienne były zeznania świadka Piotrow-
skiego.

Zastępca naczelnika wydz. śledczego, kom. 
Skretowski, któremu Mikołaj Chlabicz wska-
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zał kryjówki w lesie, gdzie banda schowała po 
napadzie na nadleśnictwo rewolwer, ubrania  
i inne przybory – złożył m. in. ważne zeznanie, 
stwierdzające, że Hramenko podczas śledztwa 
traktował Michała Chlabicza i Wolskiego jako 
wtajemniczonych w działania bandy.

W sprawie napadu na plebanję w Czar-
nej Wsi i zabójstwa ks. Odlanickiego zezna-
wał Michalski, który, szukając osłony przed 
deszczem na ganku plebanji, zaświecił latarką 
elektryczną i mimowolnie spłoszył bandytów; 
po nim zeznawała służąca proboszcza Marja 
Ciesłowska i dwie jego siostrzenice Stetkiewi-
czówny – Zofja i 10-letnia Jadwiga. Zofja S. ze-
znała, że na biurku leżało tylko 11 zł., których 
napastnicy nie zabrali, mała Jadwisia wielce 
rezolutnie opowiadała, jak bandyci byli ucha-
rakteryzowani, poczem podszedłszy do ławy 
oskarżonych od razu rozpoznała uczestników 
napadu.

Zeznawali jeszcze inni świadkowie, m. in. 
plutonowy Mikołaj Syty, który pośredniczył  
w Białymstoku w kupnie rewolweru przez 
Wolskiego od niejakiego Trofimowicza. Wol-
ski oświadczył wówczas, że rewolwer jest mu 
potrzebny dla własnego bezpieczeństwa.

Wiktor Opacki, brat oskarżonego i Marja 
Opacka jego żona – odmówili zeznań, jako 
członkowie rodziny. Widok małżonki wywarł 
na Opackim pewne wrażenie, lecz nie trwało 
to długo. Kiedy bowiem przewodniczący – 
była godzina 1 popołudniu – zadał mu jakieś 
pytanie, odparł gniewnym, podniesionym 
głosem:

– Nic nie będę mówił, ja chcę jeść! Od  
7 rano jesteśmy tu bez jedzenia!

Tym znamiennym dla nastroju wśród 
oskarżonych okrzykiem zakończyło się wczo-
rajsze posiedzenie Sądu.

Dzisiaj zeznawać będą świadkowie obrony, 
powołani przeważnie przez Michała Chlabicza 
i Wolskiego, którzy jak wiadomo, nie przyzna-
ją się do winy.

Wyrok spodziewany jest jutro.

¿ 19 grudnia 1936 r., sobota 
Hramenko, Opacki i Mikołaj Chlabicz 
skazani na karę śmierci

Wczoraj w ostatnim dniu procesu zezna-
wali powołani przez Michała Chlabicza i Wol-

skiego świadkowie, którzy nie wnieśli na ogół 
do sprawy nic istotnego. Jedynie ostatni świa-
dek post. Wieczorek stwierdził, ze eskortując 
w swoim czasie z Czarnej Wsi do Białegostoku 
oskarżonych, posłyszał prowadzoną szeptem 
rozmowę, podczas której Hramenko odezwał 
się do jednego z członków bandy: – „Wolski 
wpadł niewinny”.

Po krótkiej przerwie nastąpiły przemówie-
nia stron.

Przemówienie oskarżyciela publicznego  
p. prokuratora Ojrzyńskiego siłą swej argu-
mentacji i rzeczowem ujęciem sprawy trzy-
mało w napięciu uwagę b. licznie zebranej 
publiczności oraz wielu przysłuchujących się 
rozprawie sędziów i członków palestry. P. pro-
kurator powiedział m. in.:

– Choć oskarżeni przyznali się do winy, 
choć stan faktyczny sprawy jest dla każdego  
z nas jasny, rola oskarżyciela nie jest tu tak łatwa 
i prosta jakby się to na pozór wydawało. Aby 
wydać sprawiedliwy wyrok, należy nietylko 
zbadać same czyny oskarżonych, ale wejrzeć  
w dusze tych ludzi, których tu sądzimy.

– Kim jest Hramenko, główny oskarżony 
i herszt krwawej szajki zbirów?

Ukrainiec, urodzony na Podolu rosyj-
skiem. Rodziców jego zamordowali bolszewi-
cy, przeciwko którym sam później przez kilka 
lat walczył. Długie lata Hramenko tuła się po 
świecie. Wszędzie – we Francji i w Niemczech 
– powodzi mu się źle i wreszcie przyjeżdża 
do Polski. Zamieszkuje w osadzie tartacznej 
Czarna Wieś, założonej przez Rząd Polski po 
wojnie jako miejsce osiedlenia dla wszelkiego 
rodzaju bezpaństwowców, azylantów, ucie-
kinierów z różnych armii, które walczyły na 
wschodzie.

Tu Hramenko zakłada warsztat stolarski, 
jako tako zarabia i może spokojnie pracować 
i żyć z rodziną. Ale co robi? Zamiast okazać 
wdzięczność władzom polskim, że go przy-
garnęły, łączy się tu, w Czarnej Wsi ze swoimi 
odwiecznymi wrogami, komunistami, aby 
przy ich pomocy dokonywać napadów terro-
rystycznych i mścić się – jak sam mówi – na 
Polakach za rzekome krzywdy, wyrządzone 
narodowi ukraińskiemu. Mści się za sprawców 
zabójstwa ś.p. ministra Pierackego, którzy ska-
zani zostali przez rząd polski.
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– Dlaczego Hramenko zabijał Polaków? 
Przecież myśmy mu rodziców nie mordowa-
li, nie konfiskowaliśmy jego majątku. Może 
dlatego, że go tak gościnnie przyjęliśmy, że 
daliśmy mu możność pracy i prowadzenia 
spokojnego trybu życia…

Przechodząc do charakterystyki pozosta-
łych oskarżonych prokurator stwierdza, że są 
to przeważnie ludzie bez jakichkolwiek szla-
chetniejszych uczuć, że popełniając ohyd-
ne zbrodnie, nie mieli żadnych skrupułów. 
Przecież w czasie napadu na biuro nadle-
śnictwa, oskarżony Mikołaj Chlabicz, wiążąc 
Karwowską, próbował flirtu ze swoją ofiarą, 
a w kilka minut potem on właśnie strzelał do 
niej, aby ją zabić.

Prokurator stwierdza dalej, że oba napa-
dy rabunkowe były najdokładniej i z całym 
wyrachowaniem przemyślane. Do plebanji 
w Czarnej Wsi mordercy chodzili 4 razy, aby 
wreszcie zastać księdza leżącego w łóżku i 
zabić go.

W konkluzji prokurator wnosi o karę 
śmierci dla Hramenki, Mikołaja Chlabicza  
i Opackiego, bezterminowego więzienia dla 
Romańczuka oraz ukarania Michała Chlabi-
cza i Wolskiego według uznania Sądu.

Następują przemówienia obrońców. Pier- 
wszy przemawia adw. Ziemiński, broniący 
braci Chlabiczów. Wskazuje on na prymityw-
ne warunki, w jakich wychowali się oskarże-
ni, na brak inteligencji, a przedewszystkim 
na sugestywny wpływ, jaki wywierał na nich 
Hramenko.

– Żyjemy w epoce wodzostwa – mówił 
obrońca – kiedy w niektórych krajach lu-
dzie, spełniając wolę wodza, dopuszczają się 
nieraz czynów, potępianych przez cały świat, 
jednak przez nich samych uważanych za 
bohaterstwo. Nie można się zbytnio dziwić, 
że ci niewychowani i  niewykształceni, sła-
bi charakterem chłopcy poszli za rozkazem 
swego wodza – Hramenki.

W obronie Michała Chlabicza pożycza-
jącego Hramence pieniądze, adw. Ziemiń-
ski udowadniał, że oskarżony nie wiedział, 
na jakie cele pieniądze te zostaną obrócone. 
Obrońca prosi o wymierzenie Mikołajowi 
Chlabiczowi mniejszej kary niż Hramence i o 
całkowite uniewinnienie Michała Chlabicza.

Również adw. Reinhardt, obrońca Opac-
kiego i Romańczuka prosi o wymierzenie im 
łagodniejszej kary, niż Hramence.

Wielce przekonywujące przemówienie 
wygłosił adw. Klementynowski, obrońca 
ostatniego oskarżonego – Feliksa Wolskiego, 
dowodząc, że Wolski nie mógł wiedzieć, do 
czego posłużą Hramence dostarczone mu re-
wolwery. Ponieważ wielu ludzi, przeważnie 
na wsi, posiada bez pozwolenia broń, więc  
i Wolski pozwolił sobie najwyżej na to wy-
kroczenie. Obrońca prosi o  uniewinnienie 
tego oskarżonego.

Hramenki nikt nie bronił, ponieważ zrzekł 
się on obrony. W ostatnim słowie Hramenko 
powiedział, że zupełnie rozumie pana proku-
ratora, który domaga się dla niego kary śmier-
ci. Na pytanie przewodniczącego, o co prosi 
Sąd, odpowiedział po dłuższym namyśle:

– N i c.
Tak samo odpowiada Opacki. Mikołaj 

Chlabicz i Szymon Romańczuk proszą o ła-
godny wymiar kary, a Michał Chlabicz i Feliks 
Wolski o uniewinnienie.

O godzinie 12-ej w południe Sąd udał się na 
dłuższą naradę, poczem o godz. 2-ej przewod-
niczący odczytał  w y r o k ,  s k a z u j ą -
c y  P a n t a l e j m o n a  H r a m e n k ę , 
J ó z e f a  O p a c k i e g o  i  M i k o ł a -
j a  C h l a b i c z a  n a  k a r ę  ś m i e r -
c i ,  S z y m o n a  R o m a ń c z u k a  n a 
d o ż y w o t n i e  w i ę z i e n i e .

M i c h a ł  C h l a b i c z  i  F e -
l i k s  W o l s k i  z o s t a l i  u n i e -
w i n n i e n i .

Podczas odczytywania wyroku Opacki 
przez cały czas silił się na uśmiech, jednak 
znać było na nim silne zdenerwowanie.

Hramenko i Mikołaj Chlabicz słuchali wy-
roku z kamiennym spokojem. Uniewinniony 
Michał Chlabicz – rozpłakał się.

Po odczytaniu wyroku Opacki, Mikołaj 
Chlabicz i Romańczuk zapowiedzieli apelację. 
Opacki chce jeszcze coś mówić, ale przewod-
niczący nie pozwala.

Gdy Sąd wychodził z Sali Opacki zaczyna 
głośno śpiewać „Czerwony Sztandar” i nie daje 
się wyprowadzić z Sali. Dopiero jeden z eskor-
tujących policjantów siłą wyciąga go z ławy 
oskarżonych.
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¿ 9 stycznia 1937 r., sobota 
Sąd Okręgowy przekazał akta sprawy 
Hramenki P. Prezydentowi Rzplitej

Wobec uprawomocnienia się wyroku  
w stosunku do Pantalejmona Hramenki, 
który – jak wiadomo – za napady bandyc-
kie na nadleśnictwo Złota Wieś i na plebenję  
w Czarnej Wsi został skazany na karę śmier-
ci i w ustawowym terminie nie zapowiedział 
złożenia apelacji, Sąd Okręgowy przed wy-
konaniem egzekucji przekazał wraz ze swą 
opinją akta P. Prezydentowi Rzplitej, gdyż 
wykonanie wyroku kary śmierci może nastą-
pić dopiero po decyzji P. Prezydenta.

W odniesieniu do pozostałych skazanych 
na karę śmierci, którzy apelowali, sprawa 
pójdzie zwykłym trybem.

¿ 20 stycznia 1937 r., środa 
Pantalejmon Hramenko będzie stracony
Egzekucja nastąpi prawdopodobnie jutro

Sąd Okręgowy otrzymał wczoraj z Mini-
sterstwa Sprawiedliwości zawiadomienie, iż 
reskryptem z dnia 15-go stycznia 1937 r. Pan 
Prezydent Rzplitej postanowił nie skorzystać 
z przysługującego mu prawa łaski względem 
36 letniego Pantalejmona Hramenki, skaza-
nego łącznie na karę śmierci, orzeczoną na 
mocy art. 225 § 1 w związku z art. 166 § 1 
K.K. wyrokiem Sądu Okręgowego w Białym-
stoku z dnia 18 grudnia 1936 r.

Skazany Hramenko w ustawowym termi-
nie nie zapowiedział złożenia apelacji, wobec 
czego wyrok uprawomocnił się. Jak wiado-
mo, towarzysze Hramenki – Józef Opacki  
i Mikołaj Chlabicz, których za napady na 
nadleśnictwo Złota Wieś i plebanję w Czar-
nej Wsi, Sąd Okr. również skazał na karę 
śmierci, złożyli w ustawowym terminie ape-
lację wobec czego sprawa ich pójdzie zwy-
kłym trybem.

Prawdopodobnie kat przybędzie do Bia-
łegostoku dzisiaj wieczorem i jutro rano na-
stąpi egzekucja.

¿ 21 stycznia 1937 r., czwartek 
Stracenie Pantalejmona Hramenki

Herszt szajki bandyckiej Pantalejmon 
Hramenko, skazany przez Sąd Okręgowy na 
karę śmierci, został wobec wcześniejszego 

przyjazdu kata Brauna już wczoraj powieszo-
ny na dziedzińcu więziennym.

Kiedy przed egzekucją do celi skazanego 
przybył duchowny prawosławny, Hramenko 
odmówił ostatniej pociechy religijnej.

Następnie napisał list pożegnalny do 
żony, poczem niebawem został zaprowa-
dzony na miejsce stracenia. Kroczył spo-
kojnie, z  podniesioną głową, nie okazując 
wzruszenia.

Po odczytaniu wyroku, prokurator Ma-
jewski oddał Hramenkę w ręce kata Brauna, 
który spełnił swoją czynność.

Sprawiedliwości stało się zadość. Lekarz 
więzienny dr. Pęski stwierdził śmierć. Zegar 
wskazywał godz. 7 min. 15.

¿ 3 sierpnia 1937 r., wtorek 
Dn. 23 września br. sprawa Opackiego 
i Chlabicza w Sądzie Najwyższym

Jak wiadomo, dnia 18 grudnia ub. roku Sąd 
Okręgowy w Białymstoku za napady rabun-
kowe na nadleśnictwo Złota Wieś i plebanję  
w Czarnej Wsi skazał mieszkańców Czarnej 
Wsi Pantalejmona Hramenkę, Józefa Opac-
kiego i Mikołaja Chlabicza na karę śmierci, 
zaś Szymona Romańczuka na dożywotnie 
więzienie. Wobec uprawomocnienia się wy-
roku w stosunku do Hramenki został on stra-
cony jeszcze przed apelacją na dziedzińcu 
więziennym w Białymstoku. Sąd Apelacyjny 
w Warszawie zatwierdził wyrok 1-ej instancji.

Na skutek złożonej kasacji sprawa ta bę-
dzie tematem rozprawy w Sądzie Najwyższym 
w dniu 23 września r. b. 

¿ 8 października 1937 r., piątek
Mordercy ks. Poczobutt-Odlanickiego 
proszą o ułaskawienie

Sprawa krwawych zbirów z Czarnej Wsi, 
Józefa Opackiego i Mikołaja Chlabicza, wcho-
dzi w ostateczne stadium.

Po zatwierdzeniu wyroku białostockie-
go Sądu Okręgowego przez Sąd Apelacyjny 
obrońca z urzędu zrezygnował ze składania 
skargi kasacyjnej, wobec czego wyrok omal 
nie uprawomocnił się. Wówczas sprawę ujął  
w swe ręce adw. Z. Hofmokl-Ostrowski (ojciec), 
który założył kasację, dążąc do zmiany wyroku  
w stosunku do młodocianego Chlabicza.
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Przed kilku dniami Sąd Najwyższy skargę 
kasacyjną oddalił, wobec czego wyrok śmierci 
w stosunku do obu bandytów stał się prawo-
mocny.

Obrońcy skazanych zwrócili się do p. Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z prośbą o łaskę.

¿ 15 października 1937 r., piątek 
M. Chlabicz i J. Opacki proszą 
o ułaskawienie

Sąd Okręgowy w Białymstoku otrzymał 
wczoraj z warszawskiego Sądu Apelacyjnego 
akta sprawy bandytów: Józefa Opackiego i Mi-
kołaja Chlabicza, skazanych w obu instancjach 
na karę śmierci, przy czym Sąd Najwyższy 
wyrok zatwierdził, oraz akta sprawy Szymona 
Romańczuka, skazanego na dożywotnie wię-
zienie.

Chlabicz i Opacki przebywający w więzie-
niu białostockim wystąpili za pośrednictwem 
Sądu Okręgowego do Pana Prezydenta z proś-
bą o ułaskawienie.

W najbliższych dniach Sąd Okręgowy 
przedłoży akta sprawy Opackiego i Chlabicza 
– Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej, gdyż 
wykonanie wyroku śmierci może nastąpić do-
piero po decyzji Pana Prezydenta, że nie sko-
rzysta z prawa łaski.

¿ 4 listopada 1937 r., czwartek 
Sprawiedliwości stało się zadość!
Mordercy ś.p. ks. Poczobut-Odlanickiego 
i Romualda Pianki zawiśli na szubienicy

Sąd Okręgowy w Białymstoku otrzymał 
wczoraj z Ministerstwa Sprawiedliwości zawia-
domienie, że Pan Prezydent Rzplitej postano-
wił nie skorzystać z przysługującego Mu prawa 
łaski w stosunku do Józefa Opackiego i Mikoła-
ja Chlabicza, skazanych łącznie na karę śmierci 
wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku  
z dnia 18 grudnia 1936 r., zatwierdzonym przez 
Sąd Apelacyjny w  Warszawie i utrzymanym  
w mocy przez Sąd Najwyższy.

W związku z tym p. prokurator niezwłocz-
nie wydał polecenie poczynienia odpowied-
nich przygotowań do egzekucji. Ministerstwo 
Sprawiedliwości wydelegowało do Białegosto-
ku kata Brauna, który przybył wraz ze swym 
pomocnikiem celem wykonania wyroku na 
dziedzińcu więzienia.

Kiedy pismo nasze dojdzie do rąk czytel-
ników, obaj skazańcy żyć już nie będą, gdyż 
wyrok zostanie wykonany dzisiaj o godz. 6.30 
rano.

*
Józef Opacki i Mikołaj Chlabicz, dwaj byli 

robotnicy tartaku państwowego w Czarnej 
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Wsi, należeli do bandy zbójeckiej straconego 
w swoim czasie w Białymstoku Pantalejmona 
Hramenki. Banda, do której poza wymienio-
nymi należał również Szymon Romańczuk, 
w dn. 11 maja 1936  r. dokonała napadu ra-
bunkowego na biuro nadleśnictwa Złota 
Wieś, podczas którego zabito sekretarza ś. p. 
Romualda Piankę i ciężko poraniono nadle-
śniczego Jana Jemiołę oraz kancelistkę Janinę 
Karwowską.

W dniu 7 września 1936 r. ta sama ban-
da bez odsługującego wówczas powinność 
wojskową Romańczuka, napadła na plebanię  
w Czarnej Wsi, gdzie herszt Hramenko za-
strzelił ś. p. ks. Poczobut-Odlanickiego.

Wkrótce po drugim napadzie bandyci zosta-
li ujęci i w dniu 18 listopada 1936 r. postawieni 
przed Sąd Okręgowy w Białymstoku, który wy-
dał wyrok, mocą którego Hramenko, Opacki  
i Chlabicz zostali skazani na karę śmierci przez 
powieszenie, Romańczuk zaś na karę dożywot-
niego więzienia.

Hramenko nie zapowiadał w ogóle apela-
cji, wobec czego wyrok w stosunku do niego 
uprawomocnił się. Hramenko został straco-
ny na dziedzińcu więzienia białostockiego  
w dniu 20 go stycznia 1937 r.

Dwaj pozostali skazani apelacje złoży-
li, jednak Sąd Apelacyjny wyrok pierwszej 
instancji zatwierdził. Obrońca Opackiego 
i Chlabicza nie złożył kasacji, uczynił to jed-
nak adwokat Hofmokl-Ostrowski, który do-
patrywał się w procesie obu bandytów pew-
nych możliwości złagodzenia kary.

Lecz i w tym wypadku Sąd Najwyższy wy-
rok kary śmierci zatwierdził, wobec czego po-
zostało tylko prawo łaski Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej.

Pan Prezydent z prawa nie skorzystał, wo-
bec czego sprawiedliwości stało się zadość.

Józef Opacki liczył w dniu stracenia lat 26, 
Mikołaj Chlabicz – lat 23.

¿ 6 listopada 1937 r., sobota 
Stracenie M. Chlabicza i J. Opackiego
Skazańcy odmówili przyjęcia pociechy 
religijnej

Z braku miejsca nie mogliśmy wczoraj po-
dać szczegółów stracenia morderców – Józefa 
Opackiego i Mikołaja Chlabicza.

We środę, dn. 3 bm. po otrzymaniu przez 
tutejszy Sąd Okręgowy z Ministerstwa Sprawie-
dliwości wiadomości, iż Pan Prezydent Rzplitej 
odrzucił prośby obu bandytów o ułaskawienie, 
prokurator niezwłocznie zawiadomił o tym 
wszystkich tych, którzy z urzędu powinni być 
obecni przy egzekucji. Tymczasem na podwó-
rzu więziennym przystąpiono niezwłocznie do 
ustawienia szubienicy.

Chlabicz i Opacki wciąż jeszcze mieli na-
dzieję na ułaskawienie, to też zachowywali się 
zupełnie spokojnie. We środę wieczorem zjedli 
posiłek, po czym zasnęli.

Nad ranem pod więzienie zaczęły zjeżdżać 
dorożki. Przybyli kolejno: prokurator, sekre-
tarz-protokulant, obrońca, ksiądz katolicki, du-
chowny prawosławny i lekarz. Wszyscy zebrali 
się w gabinecie naczelnika więzienia. Prawie 
jednocześnie przybył z Warszawy kat Braun 
z pomocnikiem, upoważniony przez Minister-
stwo Sprawiedliwości do wykonania wyroku.

Dozorcy obudzili skazańców. Zakomuni-
kowano im, że prośba o ułaskawienie zosta-
ła odrzucona i pozostała im jedynie ostatnia 
chwila dla pojednania się z Bogiem.

Obaj bandyci oświadczenie to przyjęli spo-
kojnie, jednak odmówili pociechy religijnej.

Najpierw na miejsce stracenia wyprowadzo-
no Chlabicza. Ręce miał skute kajdankami. Po-
nieważ się słaniał, podtrzymano go pod ramio-
na. Obok szubienicy prokurator odczytał wyrok. 
Skazaniec nie ujawnił żadnych życzeń. Oddany 
przez prokuratora do dyspozycji kata, stojąc już 
pod szubienicą chciał wznieść jakiś okrzyk, lecz 
zaledwie zawołał: Niech!… w tymże momencie 
kat z tyłu poderwał mostek i skazaniec zawisł na 
stryczku. Lekarz po chwili stwierdził zgon, po 
czym zwłoki złożono do przygotowanej trumny 
i przewieziono na cmentarz.

Z kolei wyprowadzono na miejsce strace-
nia Opackiego. Był spokojny. Prokurator od-
czytuje mu wyrok i, zawiadamiając, że będzie 
on za chwilę wykonany, zapytuje skazańca  
o ostatnie życzenie. Opacki pragnie się po-
żegnać z jednym z krewnych, odsiadujących 
karę w więzieniu. Życzenia tego ze względu 
na trudności techniczne nie uwzględniono. 
Odbywa się egzekucja.

– Panie prokuratorze – melduje kat – wy-
rok wykonałem.
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Lekarz stwierdził zgon.
Prokurator żegna się z obecnymi – dziedzi-

niec więzienny pustoszeje.

¿ 12 września 1938 r., poniedziałek 
Po 9 latach wykryto zbrodnię
Mordercę skazano na 12 lat

Przed 9 laty w styczniu 1929 roku pod Haj-
nówką w puszczy Białowieskiej rozegrał się po-
nury dramat.

Dnia 11 stycznia 1929 roku gajowi pusz-
czy znaleźli koło miejscowości Narewka trupa 
przedsiębiorcy drzewnego, Piotra Mikiciuka. 
Morderca zadał ofierze straszny cios w głowę, 
miażdżąc mu czaszkę, zrabował 1000 zł., po 
czym ukrył zwłoki w zaroślach.

Śledztwo wykazało, iż Mikiciuk zawarł 
umowę z dyrekcją Puszczy Białowieskiej na 
eksploatację poręb osiki i do nadzorowania 
robót zaangażował brakarza Bronisława Stoc-

kiego. Ponieważ nadzorca wywiązywał się źle 
ze swego zadania, leśnictwo odebrało mu pra-
wo dalszego wyrębu.

Stocki zataił ten fakt przed swoim chle-
bodawcą, natomiast wysłał list z Hajnówki, 
w którym wzywał go do przyjazdu i przy-
wiezienia możliwie dużej sumy pieniędzy, w 
celu eksploatacji dalszych poręb. Mikiciuk 
przybył na to wezwanie przywożąc z sobą 
1000 zł. w dwóch banknotach 500-złoto-
wych. Stocki oczekiwał go na stacji, poczym 
obaj udali się do Narewki. Stamtąd udali się 
pieszo do lasu.

Wieczorem tego samego dnia zjawił się 
spowrotem w Hajnówce Stocki, był bardzo 
zdenerwowany i prosił bufetowego na stacji 
o zmianę banknotu 500-złotowego. Ponieważ 
bufetowy nie miał dość pieniędzy do zmiany, 
Stocki udał się do piekarza i zmienił u nie-
go banknot. Następnie udał się na libację, po 
czym późno w nocy budził swych wierzycieli, 
oddając im długi. Od tego czasu obaj zagi-
nęli bez śladu i  dopiero na wiosnę wykryto  
w puszczy zwłoki Mikiciuka, które rozpozna-
no dzięki temu, że kupiec był garbaty.

W styczniu r. b. policji udało się przypad-
kowo aresztować Stockiego, który ukrywał 
się przez cały ten czas w lasach. Sąd Okręgo-
wy w Białymstoku skazał mordercę na 12 lat 
więzienia. Od wyroku skazującego odwołał 
się prokurator i obrona.

Sąd Apelacyjny zatwierdził wyrok na 12 lat.

¿ 30 kwietnia 1938 r., sobota 
Kat – jubilat po 100 straceniu

Osobliwy jubileusz obchodził ostatnio wy-
konawca wyroków śmierci kat Braun. Wyko-
nał on setny wyrok śmierci straciwszy bandy-
tę, mordercę policjanta na Pomorzu.

ZBRODNIA I KARA

Ksiądz Jerzy Poczobutt-Odlanicki przed 
kościołem Matki Boskiej Anielskiej (1936 r.)
Zdjęcie i opis ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego
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Suplement
Depresja kata

Depresja kata – czyli kat na 
urzędzie do wszystkiego może się 
przyzwyczaić.

Prezes Sądu Okręgowego w Rze- 
szowie od rana czekał w swoim 
gabinecie na wiadomość z War-
szawy. Poprzedniego dnia, 30 
kwietnia 1926 roku, sąd w postę-
powaniu doraźnym skazał na karę 
śmierci bandytę Marcina Panka. 
Egzekucja musiała się odbyć w cią-
gu 24 godzin. 

Prezes zwrócił się do dowódcy 
rzeszowskiego garnizonu o wy-
znaczenie plutonu egzekucyjnego. 
Dowódca odmówił. Od 1926 roku 
cywile skazani przez sądy doraźne 
musieli być wieszani. W Rzeszo-
wie nikt nie chciał powiesić Panka, 
więc prezes wysłał do Ministerstwa 
Sprawiedliwości telegram, prosząc 
o kata.

Godziny oczekiwania przerwa-
ło prezesowi pukanie do drzwi 
gabinetu.  Wszedł niski mężczy-
zna ubrany w czarne palto, lakierki  
i czarny sztywny kapelusz. Wyglą-
dał jak elegant wracający z noc-
nego lokalu. Bez słowa podał za-
pieczętowana kopertę. Było w niej 
pismo od ministra sprawiedliwości 
„delegujące pracownika kontrak-
towego IX stopnia pana Stefana 
Maciejewskiego do wykonania 
wyroku w sprawie doraźnej”.  Męż-
czyzna zażądał pomocnika. Razem 
z nim zmontował prymitywną szu-
bienicę na więziennym podwórzu. 
Kat wyjął z walizki pętlę i powiesił 
Panka na oczach szlochającej ro-
dziny i jego kochanki.

Kasa sądu wypłaciła Maciejew-
skiemu 100 złotych, z których poło-
wę wręczył pomocnikowi. Zażądał 
taksówki oraz uzbrojonego straż-
nika i pojechał na dworzec.  Był to 
pierwszy występ kata i pierwsza 
szubienica w Polsce po odzyskaniu 
niepodległości. Zarazem był to de-

Podobizna kata Maciejewskiego (autor: Daniel Rudnicki)
Źródło: Andrzej Gass, 2007, Maciejewski budzi trwogę, 
[w:] Focus Historia. Wydanie specjalne, nr 1, kwiecień, 2007
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biut Maciejewskiego w roli wykonawcy wyroków. Od tej pory jeździł po Polsce i wieszał skaza-
nych, co skwapliwie opisywały gazety. 

Życiorys kata, który – jakbyśmy dziś powiedzieli – szybko stał się gwiazdą medialną, pozostawał 
tajemnicą. Prasa sensacyjna, której nie zawsze można wierzyć, twierdziła, że pochodzi z Poznańskiego 
i rzemiosła nauczył się podczas wojny. I że tak naprawdę nazywał się Alfred Kalt albo Kalb.

Kata Maciejewskiego sportretowało wileńskie „Słowo”:
„Młody człowiek, lat trzydziestu pięciu. Wzrost średni, włosy ciemne, na twarzy przyjemny 

uśmiech. Świetnie skrojony jasny garnitur, elegancki kapelusz, w ręku skórzana walizka (…). Ten czło-
wiek wywiera wrażenie wytwornego turysty” – ocenił reporter.

Stefan Maciejewski był przed wojną postacią znaną. Krążyły o nim legendy, które on sam rozpo-
wszechniał, był bowiem człowiekiem żądnym sławy i uwielbienia. Kariera Stefana Maciejewskiego za-
łamała się w 1932 roku. Miał on bowiem zwyczaj popisywać się swoim stanowiskiem i możliwościami, 
czynił to najchętniej po spożyciu dużych ilości alkoholu. Awantury, których był sprawcą i bohaterem, 
kończyły się w sądzie. Informował o tym „Kurier Poranny” w wydaniu z 6 sierpnia 1929 roku. Gazeta 
ujawniła również, że Maciejewski dostawał 400 zł miesięcznie „uzupełniane premiami”, w wysokości 
100 zł „od sztuki”. Były to spore pieniądze: posterunkowy policji miał 180 zł, nauczyciel 150, wyższy 
oficer wojska 700 zł. „Kurier Poranny” twierdził, że kat jest w depresji z „powodu zastoju w interesie”. 
Wyroków śmierci było coraz mniej, dochody się zmniejszyły. Coraz częściej egzekucji dokonywał któ-
ryś z jego pomocników. 

Nowy kat znany jako Braun (podobno nosił jedno z popularniejszych polskich nazwisk i mieszkał 
w podwarszawskiej Jabłonnie) zadebiutował w Warszawie w nocy z 12 na 13 marca 1932 roku, kiedy 
w więzieniu na Pawiaku powiesił 18-letniego Jana Zaleskiego. 

W październiku 1932 roku „w związku z oddaleniem”, dziś powiedzielibyśmy – odwołaniem, pismo 
„Tajny Detektyw” pożegnało kata Maciejewskiego, publikując wspomnienie o jego pierwszej egzekucji.

Od tej pory w sprawozdaniach z  wykonania wyroków śmierci wymieniane jest nazwisko kata 
Brauna. „Jest to mężczyzna w sile wieku, mały, krępy, ubrany bardzo starannie. Wbrew wszelkim przy-
puszczeniom, robi on wrażenie niezwykle ujmujące” – prezentował nowego kata „Tajny Detektyw”. 

Na czole miał bliznę, jak twierdził, od cięcia szablą na froncie bolszewickim. Mówił z kresowym ak-
centem. Na pytanie, czy jest zadowolony ze swojego zawodu, Braun powiedział: „Trudno, trzeba jakoś 
żyć. Dla chleba wiele się robi, zresztą do wszystkiego można się przyzwyczaić”. 

W latach 1932–1938 kat Braun wykonał 100 egzekucji, czyli średnio 16–17 rocznie. Zatem w owym 
czasie w jednym roku kat Braun pracował co najmniej raz w miesiącu.

Bohater piosenki 
W przedwojennej balladzie Stanisława Grzesiuka zatytułowanej „Bal na Gnojnej” jest opisana 

w słowach rozbudzających wyobraźnię rozróba, która dokonała się podczas cosobotniej popi-
jawy w lokalu u żydowskiego szynkarza Grubego Joska na ulicy Gnojnej w Warszawie. Były to 
porachunki o kobietę, a ich głównym bohaterem był niejaki Antoś.  Pieśń zaczyna się tak, jak dziś 
już nic się nie zaczyna, więc warto ten początek zacytować w całości:

Nieprzespanej nocy znojnej 
Jeszcze mam na ustach smak 
U Grubego Joska na ulicy Gnojnej 
Zebrał się ferajny kwiat… 
 
Koniec ballady jest już mniej obiecujący: 

…a kat Maciejewski, tam pod szubienicą  
na Antosia czeka już.

Na podstawie:
1. Andrzej Gass, 2007, Maciejewski budzi trwogę, [w:] Focus Historia. Wydanie specjalne, nr 1, kwiecień, 2007. 
2. Zasoby Internetu (http://www.makbet.pl/artykul/852/zawod-kat).
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ZIELONE GRĄDY 
I CZARNE BORY
¿ 7 grudnia 1919 r., niedziela 
„Cudze znać dobrze, – swoje należy”
Białowieża i Żubry

Szkice
i. Puszcza Białowieska
Jako wspaniały zabytek odwiecznych lasów 

dziewiczych, gajów świętych, niedostępnych 
głuszy leśnych oraz zapadłych ustępów staro-
żytnej Litwy, do dziś dnia jeszcze, nawet w tym 
opłakanym stanie, w jakim jest ona, niestety, 
obecnie, p u s z c z a  B i a ł o w i e s k a  godniej 
i  wspanialej reprezentuje piękność ich i ma-
jestat, niż wiele, wiele innych lasów w Polsce, 
Litwie i Białorusi.

Puszcza Białowieska leży niemal w samym 
środku b. gub. Grodzieńskiej, zajmując połu-
dniową część Wołkowyskiego oraz zachodnią 
połać Prużańskiego powiatu ziemi grodzień-
skiej. Przestrzeń jej niegdyś była olbrzymią, 
przenoszącą 22 mile kwadratowe, z  których 
las właściwy tylko zajmował około 89 tysięcy 
dziesięcin. W stuleciu XiV zaś puszcza Bia-

łowieska była o wielekroć większą jeszcze 
i zajmowała jak to znać z aktów Wielkiego 
księstwa Litewskiego, obszar, stanowiący 
do niedawna powiaty: Białostocki, Brzeski, 
Próżański, Sokolski i Wołkowyski. znana 
hojność wszakże osób panujących w Polsce, 
wraz ze zgubnym zwyczajem rozdawania 
za te lub inne zasługi ziemi i  lasów, pusz-
cza Białowieska zaś, jak większość z dawien 
dawna była własnością królewską, – jak też 
wydzierżawienia takowych na długie lata, za 
błahe czynsze, pod sianokosy, hodowlę ryb, 
zakładanie pasiek i  t.p. stały się przyczyną, 
iż przestrzeń puszczy, tego jednego z naj-
obszerniejszych pod owe czasy królestw le-
śnych, zmalała znacznie bardzo.

Hojną dłonią, jakem rzekł, rozdarowy-
wano więc tedy puszczę Białowieską na lewo 
i prawo, że wymienię tu tylko taką darowiznę 
jaką, w r. 1550, obdarzony został przez kró-
la zygmunta i starosta Żmudzki Hieronim 
chodkiewicz, a która wynosiła ani mniej ani 
więcej jak 25 tysięcy dziesięcin lasu, leżące-
go po prawym brzegu Narwi. Skoro zaś, na 
mocy pierwszego rozdziału Polski, w 1772 
roku, Litwa znalazła się pod hegemonią ca-
rycy katarzyny ii, ta ostatnia rozdała po-
między swych faworytów wprost lwią część 
puszczy Białowieskiej. i tak, między innymi, 
20 tys. dziesięcin najlepszego lasu dostało się 
Ferzenowi i Siwersowi, osadę Białowież, le-
żącą w samym wnętrzu puszczy wraz z wsią 
Narewka-Skopowo, otrzymał w dzierżawę 
na lat 50 hr. krabuzow, i t.d. i t.d. bez końca.

Taka iście, wandalska, gospodarka leśna 
w puszczy, trwała aż do roku 1820, w którym, 
ktoś z moskiewskich biurokratów praw-
dopodobnie jakiś głębszy zamysł jednego  
z ministrów, Niemca, podszepnął koniecz-
ność zmiany systemu rabunkowej gospodar-
ki. Wyrąb więc drzew w puszczy wzbroniony 
został zupełnie. z czasem, w 1833 r. zapro-
wadzono też i racjonalną gospodarkę leśną 
i puszczę podzielono na 540 dwuwiorstwo-
wych kwartałów oraz naznaczono 180-letni 
termin wyrębu, dzieląc go na sześć 30-let-
nich okresów.

Trwało to jednak niestety zbyt krótko. Na 
długo jeszcze bowiem przed wojną ostatnią, 
tajemniczość dziewiczego lasu, okrywająca 
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od wieków puszczę Białowieską, legendy  
o niej wytworzone zaczęły znikać i boleśnie 
smutna rzeczywistość, stanęła przed nami.

Puszcza, która od roku 1889 zaliczona 
została do liczby dóbr apanażowych jękła 
pod razami siekier. Wszystkie najbardziej 
niedostępne nawet, błotniste, miejsca, po-
dzielono na rewiry, przecięto pasami i pod-
jazdowymi drogami, na których poczęły hu-
czeć naładowane budulcem pociągi, mknąc 
wiozące panów kupców automobile.

Nadszedł wreszcie r. 1915. Panami sytu-
acji stali się Niemcy. Rzucili się tedy na pusz-
czę jak zgłodniałe wilczyska na żer i… za-
częli ją eksploatować po swojemu. z ogólnej 
pod ten czas przestrzeni 250 tysięcy morgów, 
wycięto 9000 morgów lasu, a nie oszczędzo-
no ani wspaniałego modrzewia ani stulet-
nich dębów, niebotycznych sosen, jaworów 
świerków, lip, jesionów, ani też niebywałej 
grubości jełowców, orzechów, i cisów, które 
puszcza posiadała również w obfitości.

Wartość puszczy obliczana była w tym 
czasie, mniej więcej na 900 miljonów marek, 
przybliżoną zaś wartość dotychczas skon-
statowanych szkód rzeczoznawcy oceniają 
na 30 miljonów marek. W samej puszczy, 
przeważnie na stacji Hajnówka, pobudo-
wano sześć tartaków, destylarnie spirytusa 
drzewnego, smolarnie, stolarnie, fabryki 
pantofli drewnianych, masy drzewnej oraz 
tak zwanej wełny drzewnej, czyli trocin, któ-
re według twierdzeń samychże Niemców, 
wywożono do Niemiec, gdzie w zamian za 
nie jako materiał do wypychania poduszek 
i  sienników, otrzymywano – jako produkt 
zamienny wełnę owczą.

Niemcy więc, jak widzimy wywieźli 
z  puszczy Białowieskiej miliony, a przez to 
o tyle zubożyli Polskę. Obok tego wszak-
że i zwierzostan puszczański zniszczyć nie 
omieszkali doszczętnie. zginęły łosie, jele-
nie, a niestety wraz z niemi padły również 
ofiarą, z europy całej, ba na całej niemal kuli 
ziemskiej, li tylko w Puszczy Białowieskiej 
przechowujące się dotąd jeszcze wspaniałe 
na wymarcie przez nielitościwe prawa przy-
rody skazane, Żubry.

O nich jednak w jednym z szkiców na-
stępnych.

¿ 18 stycznia 1920 r., niedziela 
„Cudze znać dobrze, – swoje należy”
Białowieża i Żubry 

Szkice
ii. W Puszczy

„któż zbadał puszcz litewskich przepastne 
krainy
Aż do samego środka, do jądra gęstwiny?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wieść tylko, albo bajka, wie, co się w nich 
dzieje...”

Badacze puszczy Białowieskiej gubiąc się 
w domysłach i przypuszczeniach przeróżnych, 
pochodzenie nazwy Białowieża tłumaczą roz-
maicie. Długosz jednak i Bielski, kronikarze 
nasi, zgodnie rzecz tę w ten sposób tłumaczą. 
Gdy w r. 1426 Polskę i Litwę spustoszyła moro-
wa zaraza, Władysław Jagiełło wraz z księciem 
Litewskim Witoldem w teraźniejszej puszczy 
Białowieskiej pono szukać postanowili byli 
schronienia i  dłuższy czas tam, z licznym 
pocztem dworzan i bojowników, przebywali. 
Tej to chwili przeto przypisują oni pojawienie 
się w puszczy pierwszych osad, miejscem zaś 
ich powstania miała być, niby obecna miejsco-
wość, gdzie leży tak zwana „Stara Białowieża”, 
a w odległości dwóch wiorst od której znajduje 
się ostęp „zamczysko”, ze śladami już dziś tyl-
ko budowy oraz kupa olbrzymich głazów.

„Wieki przeszły nad tą ruiną” powiada 
Sienkiewicz „i dziesiąte pokolenie drzew na 
niej wyrasta. Tylko baśń jak nić pajęcza, cze-
pia się gruzów”.

Te to „zamczysko” właśnie, ten to pałacyk 
myśliwski, czyli zamek z „białymi wieżami”  
nadać miał puszczy, jak mniemają kronikarze 
nazwę „Białowieży”.

Tu jednak, zanim przejdę do pobieżnego, 
chociażby tylko skreślenia etnografii, fauny  
i flory Białowieskiej, ośmielam się uprzedzić 
czytelników, iż odnosząc powstanie pierw-
szych osad w puszczy do wieku XV, mam na 
myśli li tylko epokę historyczną. Pewną jest 
niemal rzeczą bowiem, iż na długo przedtem 
jeszcze puszcza była już zamieszkana. Dowo-
dem tego najlepszym służą wykopaliska prze-
różne, jak krzemienne narzędzia na przykład, 
jak też mogiły, czas powstania takowych od-
nieść trzeba do bardzo i bardzo odległej epo-
ki nieraz, a przytem niepodlega najmniejszej 
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wątpliwości, iż owe tak wojownicze, a dla hi-
storyka tak ciekawe, niemal zagadkowe ple-
mię Jadźwingów podczas krwawych wycie-
czek swych na sąsiednie ziemie, tu mianowicie 
ukrywali się od mszczących się za mordy i po-
żogi Litwinów i Polaków i wodami i brzegami 
Narwi czynili ciągłe najścia na Mazowsze.

Mieszkańcy Białowieży to jest ludność, za-
mieszkująca 36 w obrębie puszczy rozsianych 
wiosek, są przeważnie Białorusini. Mazurów 
sprowadzonych przed wiekami do wytapia-
nia smoły i terpentyny, spotykamy tylko we 
wsiach: Budy, Pogorzelce, Orzechowo Narew-
ka, Taszelma i Seremiczy, w kolonji, zaś Szoły, 
w pobliżu wsi Masiewo leżącej, do roku 1914 
mieszkało kilkanaście rodzin szwabskich.

Sienkiewicz twierdzi, iż „puszcza lub ina-
czej mówiąc, jednakże warunki bytu, wyro-
dziły w mieszkańcach wsi i kolonji Białowie-
skich i cechy jednakie, tak, że nie różnią się oni 
miedzy sobą ni ubiorem, ni sposobem życia, 
ni typem twarzy. Prawie wszyscy mają ciem-
no bląd włosy i wielkie, zamyślone niebieskie 
oczy. Lud to trzeźwy, gościnny i nadzwyczaj 
pobożny”.

Właściwy puszczy Białowieskiej klimat, 
surowszy niż gdzieindziej w kraju, oraz nad-
zwyczaj urozmaicona gleba, stały się przyczy-
ną tego bogactwa i różnorodności roślin, tej 
niezwykłej wysokości i grubości drzew, tego, 
na koniec, bogactwa łąk i pastwisk, z powo-
du którego, nawiasem mówiąc, przebywa tutaj 
mnogość taka i rozmaitość zwierząt trawożer-
czych przeróżnych.

Białowieskie, idealnie proste, wysmu-
kłe i gładkie sosny, olbrzymie dęby i jesiony,  
w Anglii noszą miano najlepszego z europy 
całej materiału leśnego. Jak różnorodną zaś 
jest tutaj roślinność, najlepszym dowodem 
służyć może sprawozdanie z ekskursji do Bia-
łowieży uczonych naturalistów: Błońskiego, 
Drymmara i ejsmonta, z którego dowiaduje-
my się, iż w puszczy rośnie aż 308 rodzajów 
grzybów, 121 mchów, 10 paproci i t.d., ogółem 
1337 rodzajów roślin wszelakich.

Takąż samą prawie rozmaitość, jak w pań-
stwie flory, konstatujemy i w królestwie zwie-
rząt. Ptaki rzecz jasna, najwięcej mają tu swych 
przedstawicieli: z liczby takich zaś, których 
gdzieindziej nie spotka się wcale lub bardzo 

mało i to w niewielu tylko miejscowościach, 
wymienić tu muszę i czarnego bociana, oraz 
wspaniałego, olbrzymiego, a rzadkiego dziś 
już bardzo „Orła cesarskiego”.

zwierzostan wszakże puszczański w ogóle, 
tak do niedawna jeszcze obfity i  różnorodny, 
niestety, za czas wojny w zupełności niemal 
zniszczony został. Poginęły więc: jelenie, ło-
sie, dziki, łanie, sarny. co nie wybili Niemcy, 
wybili kłusownicy. W ten sposób zaginął nie-
mal doszczętnie i żubrów majestatyczny, żywy 
zabytek prastarych naszych kniei, którym na 
całej kuli ziemskiej jedynie li tylko Puszcza 
Białowieska poszczycić się dziś już może.

„Bo nowy człowiek, pisze z. Bartkiewicz 
utalentowany autor tak poczytnych powieści  
i nowel, jak: „Psie dusze”, „Słabe serca” i inne, 
mocno kocha wyrazy, choć słabe ma ręce, za-
wsze burzyć ochotne, na co tysiące rozumów, 
serc tkliwych tysiące składało się, przez wieki. 
z jakąż to lubością, gdy tylko wolę mu dać to-
pora by się jął, pień w pień dawne knieje wy-
rąbał, wydarł resztki i spalił, a na żyzne, wypo-
częte rozłogi rzucił świeże wczorajsze posiewy. 
i z dumą światu ogłosił, że za jego to sprawą, 
na miejscu, gdzie odwieczna dzika puszcza 
szumiała, urodził się… owies”.

ileż to w Polsce, a w latach ostatnich, padło 
takich posiewów. cieniów chat podleśnych 
dosięgły, legły na dusze jasne, od wieków, uro-
czą rzewnością wezbrane, rozmodlone, śpiew-
ne, a przyjdzie chwila szumne jak bór”.

¿ 25 lutego 1926 r., czwartek 
Puszcza Jodłowa zaszumi imieniem 
swego piewcy ś. p. Stefana Żeromskiego

[druga strona gazety]

celem uczczenia pamięci ś. p. Stefana Że-
romskiego, postanowiło ministerstwo rolnic-
twa puszczę Jodłową w górach Świętokrzy-
skich, nazwać „puszczą Stefana Żeromskiego”. 

Jest to niewątpliwie piękne i trwałe uczcze-
nie pamięci wielkiego pisarza, który tak bar-
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dzo ukochał góry i lasy Świętokrzyskie i tylo-
krotnie opiewał je w swych nieśmiertelnych 
dziełach.

¿ 20 lutego 1939 r., poniedziałek 
Piękno polskich lasów 
na wystawie światowej w Nowym Jorku

[druga strona gazety]
W nowojorskiej wystawie światowej we-

zmą również udział polskie lasy państwowe, 
których pawilon jest już gotów i znajduje się 
obecnie w gmachu Dyrekcji Lasów przy ul. 
Wawelskiej w Warszawie. Wkrótce rozmon-
towany i ułożony w wielkich skrzyniach, po-
wędruje do Gdyni, a stamtąd za ocean.

W oryginalny sposób według projektu 
inż. Bogusławskiego zbudowano ten pawilon. 
chociaż niewielki, o średnicy 8 metrów i ra-
czej skromny, reprezentuje on należycie dzia-
łalność państwowego gospodarstwa leśnego  
i w efektowny sposób uwydatnia bogactwo 
polskiego drzewostanu.

Ściany okrągłego hallu wyłożono boaze-
rią jesionową, dobraną w misterny sposób. 
Jasny odcień ścian harmonizuje z nieco 
ciemniejszą barwą drzewa, z którego zbu-
dowane są okrągłe kolumienki, stanowią-
ce naturalną ozdobę pawilonu. Nad bo-
azerią znajduje się fryz, składający się z 22 
odcinków. Malowany na białym jaworze,  
w sposób prosty, zrozumiały, a zarazem arty-
styczny, obrazuje historię drzewa w polskiej 
gospodarce leśnej.Oto zalesienie terenów, 
oto strząsanie szkodników, oto barwna gru-
pa Hucułów przy wyrębie. Praca w tartaku, 
transport do Gdyni i statek wiozący polskie 
drzewo do dalekich portów. Nie zapomnia-
no o zwierzynie: niedźwiedź, łoś, ryś i dzik 
reprezentują mieszkańców naszych puszcz. 
złocony napis w języku angielskim pod ko-
pułą informuje o rozmiarach polskiej gospo-
darki leśnej.

Dwie liczby: 3 miliony ha lasu, 350 mi-
lionów stóp sześć. rocznej produkcji wy-
mownie świadczą o bogactwie leśnym Polski.

kopuła Sali, podzielona na 70 odcin-
ków, połączonych oryginalnymi wiązania-
mi, a wykonana w białym jaworze, przyno-
si chlubę polskim rzemieślnikom. chociaż 
posiada niepospolity wdzięk i  dowodzi, ile 

piękna potrafi wydobyć z prostego zdawało-
by się, drzewa ręka artysty.

Wewnątrz sali umieszczony będzie tylko 
wielki polichromowany globus na podstawie 
z drzewa gruszkowego, modrzewia i czarne-
go dębu. Globus posłuży do zobrazowania 
zasięgu eksportu lasów państwowych, obej-
mującego już około 40 krajów na całej kuli 
ziemskiej.

Sala lasów państwowych będzie służyła 
na wystawie nowojorskiej jako hall pawilonu 
polskiego. Naturalna, pozbawiona sztucz-
nych ozdób, harmonijna – spełni należycie 
swe zadanie, wytwarzając już u progu nastrój 
odpowiadający wielkości i bogactwu polskiej 
przyrody.

¿ 23 czerwca 1939 r., piątek 
Skarby jezior i lasów Augustowskich
Wyleczyliśmy rany zadane toporem okupanta

AUGUSTÓW, w czerwcu
zza szmaragdowej ściany lasu wyszedł, 

ciężko sapiąc dzik. Spojrzał gapiowato i jakby 
porozumiewawczo na ludzi. Stęknął i przesa-
dził tor kolejki w śmiesznym galopku konia na 
biegunach. Pozostała po nim smuga ostrego 
zapachu.

Dzik nie boi się dzisiejszych ludzi, gospo-
darzy Puszczy. Dziadek jego, jeśli żyje, pamięta 
inne czasy – kiedy Puszczę trawił ogień pożogi 
wojennej, kiedy rozbójnicza siekiera okupan-
tów z hukiem spadała na jęczące z bólu pnie 
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tyłem) rozmawia z naczelnym dyrektorem 
Lasów Państwowych p. Loretem (w środku 
z prawej)
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sosen i dębów, kiedy tyraliery okupantów wy-
bijały do nogi wszystko, co żyło w lesie i dało 
przerobić się na konserwy.

Niszczycielski topór
W owych czasach dzikiego chaosu i zamę-

tu zniszczono 20.000 ha drzewostanu Pusz-
czy Augustowskiej na ogólną powierzchnię 
116.000 ha. Więcej niż 6-tą część! Wynisz-
czono by więcej, ale Puszcza broniła się sama. 
Otoczyła się jeziorami, dębowym murem 
dzikiej kniei.

Nowy gospodarz – rząd polski – pieczo-
łowicie zajął się leczeniem ran wojny i rabun-
ku. zadrzewiono miejsca zniszczone, wpro-
wadzono ostrożny i planowy wyrąb. Najpo-
ważniejsze bogactwo Puszczy – drzewo – nie 
idzie już, jak dawniej za czasów zaborczych 
za granicę jako surowiec. Dziś przerabia się ją 
na miejscu, zatrudniając przy przeróbce wła-
snych robotników, uzyskując za tarcicę wyż-
sze ceny na rynkach zagranicznych. Podnosi 
się stan ekonomiczny miejscowej ludności. 
zakłady Dyrekcji Lasów wypłacają rocznie 
ok. 3 mil. zł. robotnikom tartacznym, leśnym 
i wolnym, zatrudnionym w Puszczy.

z roku na rok gospodarka leśna podnosi 
się na wyższy poziom – informuje nas inż. 
zygmunt Girajtis, nadleśniczy z  Augustowa, 
nie tylko w zakresie eksploatacji i przeróbki 
drewna. Obejmujemy coraz to nowe działy: 
hodowlę rybną, eksploatację owoców leśnych. 
Obecnie nad jeziorem krechowieckim istnie-
je suszarnia nasion sosny i świerka, a przy niej 
powstać ma suszarnia jagód i grzybów.

Bogactwo jezior
– Jak wygląda stan zarybienia jezior Au-

gustowskich?
– Okupanci w swej rabunkowej wojennej 

gospodarce nie oszczędzili i jezior. Obecnie 
jeziora są już zarybione w sposób dostatecz-
ny. Jeden z zeszłorocznych połowów np. dał 
po jednym zanurzeniu niewodu ok. 4 ton 
ryby.

Na jeziorze Wigry mamy, na europejską 
skalę zorganizowaną hodowle narybku, który 
idzie w wielkich ilościach również na eksport. 
W jeziorach Augustowskich wyhodowaliśmy 
sandacza.

– czy z suszarni jagód i grzybów przewi-
duje się poważniejsze zyski?

– Skup i eksport czarnych jagód z naszych 
terenów, pozostający dotychczas w rekach 
prywatnych pośredników, jest jedną z naj-
zyskowniejszych gałęzi handlu. Szczególnie 
chłonny jest rynek angielski, gdzie cena ki-
lograma czarnych jagód, które stanowią tam 
wielką rzadkość, wynosi w niektórych okre-
sach dolara.

inne jeszcze bogactwa puszczy pozostały 
niewyzyskane – jej piękno, wartości estetycz-
ne i turystyczne – choć tu w ostatnich latach 
następuje przełom.

Ziemia nietknięta
coraz większe masy turystów przyjeżdża-

ją, by podziwiać surowe i dzikie piękno kniei 
Augustowskiej. Dużo jeszcze tajemnic kryje 
Puszcza nie tylko przed turystą, ale nawet 
przed człowiekiem lasu. Są w niej ostępy, któ-
rych nie tknęła stopa ludzka.

Turyści – zwłaszcza młodzi turyści, któ-
rzy wiodą w Puszczy życie obozowe, którzy 
by chcieli uczyć się od niej i chłonąć jej pięk-
no powinni tu mieć tanie schroniska, szlaki 
turystyczne.

Najpiękniejszy w Polsce rezerwat pusz-
czański, najbardziej dogodny dla żeglarza  
i wioślarza szlak wodny winien być bardziej 
dostępny.  J.K.
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Inż. Zygmunt Girajtis, z którym 
przeprowadzono wywiad
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¿ 17 lipca 1939 r., poniedziałek 
Do odwiecznej Puszczy Białowieskiej 
wracają jej dawni mieszkańcy

za mało znamy Puszczę Białowieską. Na-
wet my ze stolicy województwa, w  którym 
puszcza ta jest najpiękniejszym i  najbogat-
szym rezerwatem przyrody, nie wiemy co się 
w niej dzieje.

Dziś, kiedy Białowieska Dyrekcja Lasów 
Państwowych objęła w swą administrację 
wszystkie rządowe Lasy naszego wojewódz-
twa, Puszcza stała się jak gdyby bliższa  
i bardziej związana z Białymstokiem. To też  
z radością powitaliśmy inicjatywę Dyrekcji za-
proszenia paru białostockich dziennikarzy do 
Białowieży celem pokazania im tych cudów 
natury.

Gościliśmy w Puszczy półtora dnia, zwie-
dzając pod kierownictwem pp. dyr. Nejmana, 
inspektora Doubrawskiego i  leśniczego Par-
ku Narodowego inż. Jasińskiego wszystko, co 
było najgodniejsze widzenia.

Podziwialiśmy przede wszystkim samą od-
wieczną, majestatyczną puszczę w  całym jej 
uroku. Oglądaliśmy fragmenty Parku Narodo-
wego. zapuszczaliśmy się w knieje myśliwskie 
i rezerwaty ochronne, docierając do ogrodzo-
nych przestrzeni leśnych, w których hoduje się 
dzikie zwierzęta, dawne Puszczy Białowieskiej 
imperatory.

Hodowla zwierząt puszczańskich nie jest 
normalnie dostępna dla zwiedzających i dla-
tego właśnie głównie o niej chcę pisać, pomi-
jając znane i popularne żubry, tak często oglą-
dane przez zwiedzającą puszczę publiczność.

inspektor Doubrawski daje nam ogólny za-
rys historii zwierzostanu puszczańskiego.

Puszcza Białowieska była w europie Środ-
kowej ostatnim schronieniem dla wypieranych 
przez cywilizację gatunków dzikich zwierząt. 
Do bezpowrotnie przypadłych dla naszej kul-
tury łowieckiej należy zaliczyć przede wszyst-
kim tura i rosomaka. Tur został wszędzie 
wytępiony, natomiast rosomak wyniszczony  
w Puszczy w ubiegłym wieku wraz z niedźwie-
dziem, rysiem, wilkiem i bobrami – istnieje 
jeszcze w innych strefach kuli ziemskiej.

Podczas wojny światowej ubyły jeszcze  
z Puszczy – żubr i łoś, a nieco wcześniej tar-
pan leśny.

Administracja Lasów Państwowych posta-
wiła sobie za zadanie odrodzenie w  Puszczy  
o ile możności wszystkich gatunków zwierzy-
ny, które kiedyś w niej żyły.

Ryś i wilk powróciły drogą normalnej 
wędrówki z sąsiednich lasów. Rosomak, jako 
zwierzę nie interesujące nikogo pod wzglę-
dem myśliwskim i zbyteczne, nie jest brany 
pod uwagę.

Dyrekcja Lasów zajęła się więc hodowlą 
żubrów, niedźwiedzi, łosi i leśnych koników 
typu tarpana. W najbliższym czasie projek-
towane jest założenie w Puszczy hodowli bo-
brów.

Hodowla zwierząt prowadzona jest w ten 
sposób, że na razie są one pod ścisłą opieką. 
W miarę jednak rozmnażania się będą wy-
puszczane z ogrodzeń na wolność, by mogły 
zupełnie zdziczeć.

Regeneracja żubra i stan jego hodowli jest 
powszechnie znany. Tu zaznaczymy tylko, że 
drugi ośrodek hodowli żubrów Dyrekcja 
L. P. założyła w pobliżu Białegostoku w lasach 
Puszczy knyszyńsko-Białostockiej, gdzie będą 
hodowane żubro-bizony, sprowadzone z lasów 
spalskich.

co się tyczy niedźwiedzi, to zastosowano 
w Białowieży dwa sposoby zaaklimatyzowania 
w Puszczy. Więc naprzód wypuszczono zaku-
pione w Rosji młode oraz rozpoczęto hodow-
lę pary starych okazów w zamknięciu, celem 
produkowania nowej generacji w  warunkach 
jak najbardziej sprzyjających ich asymilacji.

Pierwszy sposób prawie całkowicie za-
wiódł. Okazało się bowiem, że młody niedź-
wiedź, hodowany przez człowieka bezpośred-
nio, oswaja się do tego stopnia, iż nie może już 
zdziczeć. z kilku wypuszczonych z zamknię-
cia w ubiegłym roku niedźwiedzi pozostał  
w lasach tylko jeden, natomiast inne zostały 
wyniszczone przez okoliczną ludność, która 
bała się zbliżających się często do zagród mło-
dych misiów, zwłaszcza kiedy, nieraz w do-
kuczliwy, a nawet drapieżny sposób domagały 
się pożywienia.

znacznie lepszą okazała się metoda dru-
ga. Polegała ona na trzymaniu w klatce wśród 
Puszczy ciężarnej niedźwiedzicy, której pierw-
szy pomiot ze stycznia 1938 roku wychował 
się na wolności, mając możność wychodze-
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nia z klatki miedzy prętami. W  kwietniu b.r. 
matka oraz ojciec zostały umieszczone w innej 
partii Puszczy celem zupełnego odosobnienia 
młodych i pozostawienia ich samym sobie.

Jak dotychczas, eksperyment ten należy 
uważać za udany. Młode niedźwiadki „Jaś”  
i „Małgosia” wędrują po różnych partiach 
Puszczy, gdzie mają pod dostatkiem żeru. Nie 
zdradzają one żadnej chęci podchodzenia do 
osad i ludzi, wobec czego mała jest obawa ich 
zabicia.

Para starych niedźwiedzi przebyła w tym 
roku okres rui, wobec czego spodziewane jest 
drugie potomstwo, które będzie hodowane  
w identycznych warunkach, co pierwszy pomiot.

O łosiach i tarpanach napisze następnym 
razem.

¿ 20 lipca 1939 r., czwartek 
Łosie i tarpany w Puszczy Białowieskiej
Konsekwentne zabiegi Dyrekcji Lasów 
Państwowych o regenerację dawnej 
puszczańskiej zwierzyny

W numerze poniedziałkowym (dn. 17 
b.m.) „Dziennika Białostockiego”, omawia-
jąc historie zwierzostanu Puszczy Biało-
wieskiej, wspomniałem, w jaki sposób ad-
ministracja Lasów Państwowych dąży do 
odrodzenia dawnych mieszkańców Puszczy 
– żubrów i niedźwiedzi.

Podczas pobytu w Białowieży, po zwie-
dzenie w towarzystwie p. insp. Dubrawskiego 
zwierzyńca z żubrami oraz zacienionego ustro-
nia, gdzie w dużych, żelaznych klatkach siedzą: 
bury, kosmaty, rosyjski niedźwiedź „Jakub”  
i jego szwedzka małżonka „Lola” – udaliśmy się 
piękną myśliwską drogą, jadąc miedzy niebo-
tycznymi drzewami do siedliska łosi.

Przed drucianymi wrotami ogrodzenia spo-
tkał nas „pielęgniarz” zwierząt, w  długim far-
tuchu, który zameldował, że trzy małe łosięta, 
sprowadzone poprzedniego dnia z lasów pole-
skich, już dziś zaczęły pić mleko przez smoczek.

Przyjrzeliśmy się tym kilkudniowym stwo-
rzeniom. Długonogie, niezgrabne i  bardzo 
chude.

– Poprawia się, urosną i wyzgrabnieją – po-
ciesza nas ich opiekun. Tamte były takie same 
przed dwoma laty, a teraz… Proszę tylko popa-
trzeć.

Podeszliśmy do ogrodzenia z żerdzi, za 
którym słychać było z daleka tętent stada do-
rosłych łosi.

Wkrótce podbiegło do nas dziewięć pięk-
nych, smukłych zwierząt. Były to wyhodowane 
w 8 hektarowym ogrodzeniu: dwa samce i sie-
dem klemp.

Żmudna hodowla wymagała bardzo staran-
nej opieki. karmiono je początkowo ze smocz-
ka, a potem z butelki, a następnie przez dwa 
lata dobierano pokarm bardzo troskliwie, by  
w końcu doczekać się tak pięknych okazów, ja-
kie widzieliśmy przed sobą.

– czy nie piękne w swej brzydocie? – zapy-
tał p. Dubrawski.

Potwierdziliśmy to trafne określenie, bo 
łosie, wyższe i zgrabniejsze od koni, miały  
w swej urodzie kilka rażących kontrastów. 
Przede wszystkim jakby opuchnięte nozdrza, nie 
harmonizujące z kształtną głową. A następnie  
u młodych samców rogi, wyrastające tuż nad 
oczami.

Łosie odbyły już pierwsza ruję. Jesienią będą 
wypuszczone z ogrodzenia na wolność. W dzi-
kich kniejach puszczańskich doczekają się po-
tomstwa. Wkrótce zdziczeją, a ich przychówek 
zrodzony z dala od ludzi, będzie już zupełnie 
dzikim, a więc taki, jakiego Puszcza Białowie-
ska potrzebuje.

Po upływie pół godziny opuściliśmy zwie-
rzyniec łosi i znowu malowniczymi drogami, 
którymi z trudem przeciskało się nasze auto, 
pojechaliśmy do tarpanów leśnych.

W nowym kilkuhektarowym okolu, po-
dzielonym na szereg oddzielnych zagród, 
ujrzeliśmy kilka stad małych dorodnych ko-
ników, żywo uganiających [się] wśród zarośli  
i wysokich traw.

To konie typu tarpana.
W puszczy wyginęły już w XViii wieku. 

Lecz blisko po 200 latach zachowały się jesz-
cze w nieco zdegenerowanej formie jako konie 
użytkowe, wykazujące największą wytrzyma-
łość ze wszystkich ras końskich i bardzo małe 
wymagania pod względem pożywienia i pielę-
gnacji.

koniki te odkryto w gospodarstwach wło-
ściańskich powiatu biłgorajskiego w  woj. lu-
belskim, gdzie ostatnie tarpany puszczańskie 
przyjęły tryb życia oswojonego zwierzęcia użyt-
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kowego. koniki te posiadają jednak dużo cech, 
znamionujących zwierzęta dzikie. Posiadają 
więc w zależności od pory roku zmienne ubar-
wienie, pręgowane grzbiety, maści myszatej,  
a więc cechy, jakie miały dzikie tarpany.

Administracja Lasów Państwowych w  Bia-
łowieży w 1936 roku zakupiła w  powiecie bił-
gorajskim kilka takich koników, nabywając, 
jednocześnie parę typowych okazów tarpanów 
od Akademii Umiejętności, która również inte-
resuje się tą sprawą. Również sporo materiału 
hodowlanego dostarczyła wojskowa komisja 
remontowa.

Hodowla koników typu tarpana leśnego 
w Białowieży ma na celu:
1) odrodzenie tarpana w celu pozyskania dla 
Puszczy jeszcze jednego rodzaju rodzimej fau-
ny i 2) wyprodukowanie typu konia użytko-
wego, odpowiadającego naszym warunkom  
gospodarczym.

Obecnie w zwierzyńcu białowieskim hoduje 
się 35 koników, z czego 20 pochodzi z własnego 
przychówku, który wykazuje już jednolity typ, 
posiadający coraz więcej cech dzikich tarpanów. 
co roku odbywa się eliminowanie z hodowli 
nieodpowiednich okazów.

kierownictwo fachowe hodowli koników 
typu tarpana leśnego spoczywa w rekach pro-
fesora Uniwersytetu Poznańskiego T. Vetulia-
niego.

*
zwiedziliśmy z insp. Dubrawskim wszyst-

kie zwierzyńce puszczańskie, a następnego 

dnia Park Narodowy i piękne Muzeum, po 
których oprowadzał nas p. inż. Jasiński, czło-
wiek zakochany w Puszczy. Słuchając jego 
opowiadań, miałem wrażenie, że poza lasem, 
poza gnijącymi w parku wykrotami, poza florą 
i fauna puszczańską – nic dlań na świecie nie 
istnieje.

Puszcza ma w sobie nie tylko potęgę uro-
ku, lecz również nieodpartą siłę jednania sobie 
serc ludzkich.

ZWIERZYNA STORY
Bóbr

 
¿ 8 czerwca 1929 r., sobota
Rzadki okaz na terenie Województwa 
Białostockiego

kilka dni temu nauczycielka szkoły po-
wszechnej z pod Łunny p. Rejnhardówna za-
wiadomiła zarząd T-wa Miłośników przyro-
dy w Grodnie, że w okolicy Łunny błąka się 
bóbr i jak zaobserwowała, widocznie ranny. 
z ramienia T-wa Miłośników przyrody udał 
się na wskazane miejsce profesor J.  kocha-
nowski i po długich wysiłkach odnalazł i po-
chwycił piękny okaz bobra.

O niezwykłym wypadku ukazania się  
i schwytania bobra zostały powiadomione 
władze wojewódzkie.

¿ 14 listopada 1932 r., poniedziałek
Bóbr – felieton

Nie o tym bobrze zamierzam pisać, co to 
żyje w puszczach kanady lub bagnach Pole-
sia i znany jest jako najznakomitszy architekt 

ZWIERZYNA STORY

Minister Juliusz Poniatowski otwiera wystawę 
„Nasze Lasy” w Warszawie (kwiecień 1937 r.) 
Zdjęcie i opis ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego
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wśród czworonogów i czworonóg wśród ar-
chitektów. Nie o nim – choć sezon jego wła-
śnie nastał i my wszyscy, jak przystało na 
zamożnych obywateli, wybieramy właśnie  
u kuśnierzy odpowiednie skórki bobrowe na 
wspaniałe futra, w których paradować bę-
dziemy w zimie.

Pisać będę o innym bobrze, słowo bóbr 
oznacza bowiem i co innego, mianowicie 
brodacza.

Odkąd nastała moda, że wszyscy męż-
czyźni upodabniają oblicza swoje do oblicza 
boskiego Apolla i golą zarost, ci nieliczni, 
którzy z uporem trwają przy swoich brodach 
zwani są bobrami. Wśród młodzieży powsta-
ła nawet specjalna zabawa „w bobra”. Polega 
ona na tem, że dwoje młodych ludzi, idąc na 
spacer w Aleje, lub na pół czarnej do kawiar-
ni zakłada się, które z nich pierwsze naliczy 
dziesięciu brodaczy, czyli bobrów. zakład 
jest oczywiście a discretion i tem trudniejszy 
do wygrania, że w razie fałszywego alarmu, 
t.  j. jeśli ktoś krzyknął „bóbr”, a okazało się, 
że mu się brodacz tylko przywidział – traci 
natychmiast wszystkich bobrów, których już 
zdążył naliczyć!

Bardzo interesująca i hazardowa zabawa!
Niedawno byłem właśnie świadkiem ta-

kiego turnieju. Panienka musiała przypusz-
czać, że jej partner wygrawszy zakład zażąda 
prawa pocałowania jej – to choć miała do-
bre oczy, z rozmysłem przegrywała zakład  
i dostrzegała brody tam, gdzie ich wcale nie 
było.

Takie to perfidne są te kobiety!
Obserwacja tej płochej zabawy nasunęła 

mi jednak myśli poważne, przepojone zacną 
troską obywatelską.

Oto mimo wszechwładztwa mody miljo-
ny obywateli wyłamują się jeszcze z pod jej 
nakazu i bezkarnie rosną jeszcze w Polsce 
miljony bród, z których państwo, ani społe-
czeństwo nie ma żadnej korzyści.

A w skarbie pustki! Budżet wpływa do 
Sejmu niezrównoważony i tu dopiero trzeba 
będzie się biedzić nad usunięciem deficytu. 
Historja jest mistrzynią życia – mówi przy-
słowie – zajrzyjmy więc do historji, czy nie 
znajdziemy w niej związku miedzy brodami 
obywateli, a budżetem państw.

Jest związek!
Trudności budżetowe państw nie są zja-

wiskiem Nowem, znane były w przeszłości, 
tej zwłaszcza, kiedy absolutny monarcha 
uważał skarb państwa nieomal za swoją wła-
sność i dowolnie nim rozporządzał.

zdarzyło się Franciszkowi i, królowi 
francuskiemu, że w pewnej chwili zajrzał do 
skarbca – i zobaczył puste dno. cóż uczynił 
tedy monarcha? czy bezradnie załamał ręce, 
czy małodusznie zwątpił w swój geniusz wy-
nalazczy?

Nie, sięgnął do bród swych poddanych  
i obłożył je wysokim podatkiem. A potem po 
prostu upaństwowił zabawę w bobra, mia-
nował specjalnych urzędników, którzy cho-
dzili po państwie i wyłapywali brodaczy. Jeśli 
brodacz nie mógł się wykazać kwitem zapła-
conego podatku, to takiego bobra jako anty-
państwowca natychmiast posyłano na galery. 
Niech powiosłuje kilka lat, to wyrobi sobie 
muskuły i odejdzie mu ochota nosić brodę, 
nie uiściwszy za nią podatku!

Mądry król Franciszek wyrobił sobie na-
wet pozwolenie papieskie opodatkowania 
bród duchowieństwa – w  tych czasach bo-
wiem księża nosili jeszcze przeważnie zarost.

Drugi przykład w historji dał car Piotr 
Wielki. Obłożył on brody swoich bojarów 
podatkiem stu rubli rocznie. kto zapłacił 
sto rubli, mógł nosić brodę, ale jednocze-
śnie musiał nosić na piersi wielki miedziany 
medal, wyobrażający sam nos z wąsami. Pio-
trowi Wielkiemu chodziło bowiem nietylko  
o dochód skarbu, ale i  o  propagandę gole-
nia bród, dla zeuropeizowania swych naogół 
dzikich poddanych.

Historia uczy nas więc, że brody mogą 
stać się kopalnią złota. Tak niewiele pozosta-
ło jeszcze niewyzyskanych źródeł dochodu, 
że nie można się wahać i zwlekać z decyzją. 
Nie lekceważmy nauki historji! Fiskus musi 
wyciągnąć władczą rękę do bród obywateli. 
A gdyby byli tak przebiegli i nielojalni, że 
zgoliliby brody wtedy powinna wyjść usta-
wa: kto nie może wykazać się brodą po pas 
– płaci podatek. Nim brody wyrosną – kasy 
zapełnią się!

Jest okazja dobra,
zabawić się w bobra!

ZWIERZYNA STORY
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¿ 28 stycznia 1939 r., sobota
Szukamy bobrów!
W Polsce jest ich tylko 60

W całej Polsce wykryto dotychczas zaled-
wie 60 bobrów: pobudowały one swoje dom-
ki nad rzeką Szczarą, w pobliżu Lidy, pod 
Mołodecznem i w Dawidgródku.

Specjalny wysłannik Dyrekcji Lasów 
Państwowych dr Gustaw Dehnel jeździ już 
od roku po całym kraju, szukając na rzecz-
kach zbudowanych tam domków, splecio-
nych z gałęzi i liści – nieomylnego znaku go-
spodarstwa tych inteligentnych i zmyślnych 
zwierzątek.

Bobry, unikając zbyt bliskiego sąsiedz-
twa ludzi: gdy tylko zjawi się ktoś w pobliżu 
ich wodnego gospodarstwa i tam zamiesz-
ka – opuszczają swój domek i wędrują dalej  
w głusz. Pod tym względem polskie bobry 
niewiele się różnią od swoich kanadyjskich 
braci, które uciekały gnane lękiem przed 
ludźmi, uzbrojonymi w pułapki i strzelby.

Nielicznej gromadce polskich bobrów 
nic nie grozi. Przeciwnie, czyni się obecnie 
wszystko, aby uchronić je przed wyginięciem 
i eksmisją.

Ostatnio fabryka celulozy w pow. gro-
dzieńskim musiała ustąpić przed bobrami. 
Na gruntach fabrycznych wykryto ich sie-
dlisko i oto został wydzielony 3-hektarowy 
rezerwat, aby nie zakłócać bobrzej sielanki. 
Mamy wprawdzie na Wołyniu istniejący już 
od dawna rezerwat, ale hodowane są tam 
wyłącznie bobry kanadyjskie.

Wartość bobra kanadyjskiego i norwe-
skiego oceniana jest obecnie na 750 zł. Tyle 
też wart jest mniej więcej „jedynak” naszego 
zoo i ulubieniec dr. Żabińskiego. Warszaw-
ski bóbr zbudował sobie na zimę wcale pięk-
ny domek i z rzadka tylko wychodzi z niego 
na spacer.

¿ 17 marca 1939 r., piątek
„O mój miły bobrze, chowajże się dobrze”!
Bobry w Polsce – zwierzyną łowną 

Roiło się kiedyś w Polsce od bobrów. Woj-
na, kłusownicy, a może jeszcze bardziej roz-
wój kultury, przetrzebiły te pracowite i cenne 
zwierzątka. Bóbr żyć może bowiem i rozmna-
żać się tylko w zupełnym spokoju, nie niepo-
kojony przez człowieka.

i niewątpliwie bóbr znikłby zupełnie z na-
szych rzek i jezior, gdyby wczas nie pośpieszyli 
mu z pomocą miłośnicy przyrody, w pierw-
szym rzędzie zaś myśliwi. Nad bobrzą rodzi-
ną roztacza od roku opiekę sekcja ochrony 
bobra przy Polskim związku Łowieckim. Od 
przewodniczącego tej sekcji, p. prof. Gieyszto-
ra, otrzymaliśmy garść ciekawych informacji  
o stanie ilościowym i  rozmieszczeniu bo-
brzych ostoi w Polsce.

Bobrze rodziny
W lasach państwowych bobry w większych 

zespołach żyją w czterech miejscowościach: 
pierwszy to Niemen i  jego dopływy, z głów-
nym rezerwatem liczącym ponad 25 sztuk  
w pobliżu wsi Rybaki.

z rezerwatu w Rybakach bobry wędrują 
co roku w górę i w dół Niemna. z takich bo-
brów-wędrowców powstały 4 kolonie: koło 
wsi kruszewo na Niemnie (8 sztuk), w maj. 
Ławna (6 sztuk), koło Nowosiółek (4 sztuki)  
i na czarnej Hańczy (6 sztuk).

Drugą ostoją bobrów jest rzeka Berezyna. 
założony tam rezerwat w puszczy Nalibodzkiej 
liczy 40–50 sztuk. Trzecią – rzeka Szczawa na 
terenie Rzepichowa (40 sztuk). czwartą – nad-
leśnictwo Wrado (6–8 sztuk).

Razem w lasach państwowych żyje więc od 
130–150 sztuk. ilość bobrów w lasach prywatnych 
zostanie dopiero ustalona na podstawie ankiety 
przeprowadzonej przez Polski związek Łowiecki. 
Jest ich prawdopodobnie również około 150.

ZWIERZYNA STORY
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„Przybysze z Kanady”
Oprócz bobrów rodzimych, „z dziada pra-

dziada” żyjących w Polsce, w  korczynie na 
Wołyniu jest z górą 50 bobrów-cudzoziem-
ców. Pochodzą one z 8 sztuk bobrów kanadyj-
skich otrzymanych w r. 1928 przez p. W. Jantę 
Połczyńskiego od rządu norweskiego. Ponie-
waż skórki ich mniej wartościowe uznano za 
niepożądane krzyżowanie bobrów kanadyj-
skich z bobrami krajowymi. Dlatego też re-
zerwat w korczynie ogrodzono w taki sposób, 
by przybysze z kanady nie mogły się z niego 
wydostać.

*
W tych dniach w Polskim związku Łowiec-

kim odbyło się zebranie poświęcone specjal-
nie sprawie ochrony bobrów. Postanowiono 
na nim przyznawanie nagród pieniężnych za 
ujawnione żeremia bobrowe i za ich ochronę. 
Nagrody otrzymywać będą również i te osoby, 
które przyczynią się do ujawnienia winnego 
ubicia bobra czy potajemnego handlu skórka-
mi bobrowymi.

Wreszcie uznano za konieczne ustawowe 
uznanie bobra za zwierzynę łowną z prawem 
odstrzału jej w okresie 10 dni w  listopadzie. 
Pobudzi to niewątpliwie właścicieli ostoi bo-
browych do otoczenia ich opieką, jak to się 
stało np. w stosunku do łosi.

Dzik
¿ 4 kwietnia 1927 r., poniedziałek 
Wielkie stada dzików pod Grudziądzem

W lasach tucholskich na Pomorzu poja-
wiły się liczne stada dzików i pustoszą za-
siewy pól okolicznych. Włościanie zwrócili 
się do władz o pomoc i odszkodowanie za 
poniesione szkody.

Spodziewane jest zarządzenie obławy na 
dziki na szeroką skalę. W roku ub. wynikiem 
podobnej obławy było zabicie 400 sztuk.

¿ 19 października 1933 r., czwartek 
Zastrzelenie dzika na lotnisku 
mokotowskiem

[pierwsza strona gazety]
Na lotnisku mokotowskiem, niedaleko 

hangarów pojawił się ogromny dzik. Skąd się 

tam wziął – niewiadomo. Dzika zastrzelono 
w pobliżu cywilnego parku lotniczego.

Mięso zostało przekazane Pogotowiu 
opiekuńczemu dla dzieci przy ul. Wawel-
skiej Nr. 1

¿ 10 marca 1936 r., wtorek 
Dziki w okolicach Pucka

W okolicach Pucka pokazały się w ubie-
głym tygodniu większe ilości dzików. W 
czasie polowania zorganizowanego przez 
mjr. Szkutę, dyr. Lulińskiego i p. czesława 
krajewskiego – zabito ogółem 9 olbrzymich 
dzików. Dzik zabity przez p. krajewskiego 
ważył 189 kilogramów. Dzik dostał 4 kule  
i zdążył ulecieć przeszło 3 kilometry w głąb 
lasu. zdobycz znaleziono dopiero następ-
nego dnia, po śladach krwi. Dzik jeszcze żył 
i gotował się do skoku na napastników. celny 
strzał w serce pozbawił go wreszcie życia.

¿ 19 października 1936 r., poniedziałek 
Dzik na ulicach Częstochowy zabity 
widłami i strzałami rewolwerowymi

[pierwsza strona gazety]
Do częstochowy nadbiegł w biały dzień 

od strony cmentarza kule zmęczony duży 
dzik leśny o szaro czarnej szczecinie, długo-
ści ponad 1 metr i wysokości 80 cm. został 
on zaatakowany przez przygodnych myśli-
wych na ul. Wały Dwernickiego.

Robotnicy walcujący ulicę, rzucili się 
z widłami, a maszynista prowadzący walec 
drogowy dał do niego 4 strzały rewolwero-
we. Gdy ranny dzik padł na ziemię robot-
nicy dobili go widłami. Dzik został na razie 
umieszczony w budce na narzędzia robot-
nicze.

Niezwykle polowanie na ulicach poru-
szyło całą dzielnicę i stało się tematem roz-
mów licznych mieszkańców.

ZWIERZYNA STORY
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Jeleń
¿ 12 czerwca 1926 r., sobota 
Rogacz wspaniały

Przyroda ozdabia głowę jelenia co rok no-
wym garniturem rogów. cała ozdoba wyrasta 
w ciągu kilku miesięcy – rośnie zaś w pewne-
go rodzaju futerale ze skóry, porośniętej mięk-
kim, wełnistym włosem. W miarę twardnienia 
rogu – futerał opada. im jeleń jest starszy – 
tem rogi jego mają więcej konarów.

¿ 1 stycznia 1929 r., wtorek 
W obliczu białej śmierci

¿ 25 stycznia 1932 r., poniedziałek 
Jeleń, sarna i wilczyca powędrują 
z Białegostoku do Grodna

W wyniku pertraktacyj Muzeum zoo-
logicznego w Grodnie z prezydjum naszego 
miasta w poniedziałek przybędzie tu autobus 
ciężarowy dla zabrania jelenia i sarny z letnie-
go parku w zwierzyńcu i  wilczycy z Rzeźni 
Miejskiej.

¿ 10 września 1935 r., wtorek 
Pociąg zabił jelenia

Konik polski
¿ 14 lutego 1936 r., piątek 
Hodowla konika leśnego

W tych dniach sprowadzono do specjalnie 
urządzonego rezerwatu w puszczy Białowie-
skiej sześć typowych i dziko umaszczonych 
okazów tarpana (konika polskiego), które na 
terenie powiatu biłgorajskiego wybrał z pośród 
licznego pogłowia prof. T. Vetulani w obecno-
ści wybitnego zoologa wiedeńskiego prof. dr. 
O.  Antomusa. koniki umieszczone w  rezer-
wacie posłużą za materjał do regeneracji zagi-
nionego w europie tarpana leśnego, który się 
przechował jedynie w pow. biłgorajskim.

Łoś
¿ 28 kwietnia 1926 r., środa 
Łoś, potentat puszczy pod opieką Rządu 
i myśliwych uniknął zagłady i znów jest
 ozdobą lasów polskich

[druga strona gazety]
Gdy dziki zwierz ginąć począł w pusz-

czach, niszczony przez kłusowników, pań-
stwo roztaczało nad niem swoje opiekuńcze 

ZWIERZYNA STORY

Jeleń i sarny nie widzą piękności zaśnieżonych 
pól górskich. Widzą jedynie, że twarda 
zmarznięta skorupa zamknęła im wszelki dostęp 
do źdźbła trawy, że czeka ich może śmierć 
głodowa [Błąd redakcji: na zdjęciu są łanie, 
a nie sarny – przyp. J.K.]
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skrzydła: ochrona przyrody chroniła go przed 
zagładą. Ochrona taka czasami bywała spóź-
niona. i dlatego na ziemiach naszych wyginęły 
tury, dzikie konie, rosomaki, bystre suchaki 
[być może chodzi tu o suhaki (Saiga tatarica 
– ssak z  rodziny krętorogich Bovidae), które 
można spotkać w stepach Azji Środkowej; do 
XVI w. rzeka Bug stanowiła zachodnią granicę 
ich występowania – przyp. red.], a w naszych 
oczach – żubry.

Wojna, która zadała żubrom śmiertelny 
cios, przetrzebiła srodze bogaty zwierzostan 
łosi. zdawało się, iż i tego królewskiego po-
tentata puszczy skazano na śmierć. Niedobitki 
łosi ocalały jedynie w najniedostępniejszych 
ostępach Polesia, Wołynia i Wileńszczyzny.

Wówczas towarzystwa łowieckie podały 
rękę władzom, by wspólnemi siłami ocalić 
ginącego łosia.

zrozumiano to nie tylko u nas.
Bolszewicy roztoczyli nad łosiem rów-

nież baczną i czujną opiekę, karząc za jego 
zabicie rokiem przymusowych robót, lub 
500 złotemi [chyba rublami – przyp. J.K.] 
grzywny.

Łoś w Prusach Wschodnich znajduje się 
też pod opieką państwa.

Stan ginącego zwierza począł się powoli 
poprawiać. Rosochate olbrzymy mnożyć się 
zaczęły w naszych puszczach, mimo kłu-
sownictwa i zbytniej łagodności kar. Dziś 
mamy w lasach państwowych Polski około 
pięćdziesięciu łosi, w lasach prywatnych – 
około 25. z nich w dyrekcji lasów państw. 
Białowieża przebywa 20 sztuk (ndl. Wia-
dotupickie, kossowskie i kartuz Berezkie),  
w dyrekcji wileńskiej – 15 sztuk (ndl. Bern-
towskie i Rudnickie), w dyrekcji Siedleckiej 
– 10 sztuk (ndl. Pomorskie, krasne, Hańcza 
i Rajgród), oraz w dyrekcji łuckiej – 6 sztuk 
(ndl. Styr i Szack).

Na łosie w Polsce polować dziś nie wol-
no. Miejmy więc nadzieję, iż uda się ochro-
nić od zagłady tego rzadkiego zwierza.

¿ 24 stycznia 1932 r., niedziela 
Ostatnie okazy zwierza królewskiego
Zimowisko łosi na „Czerwonym Bagnie”

Łosie należą w chwili obecnej w Polsce do 
rzadkich i bezwzględnie chronionych zwierząt.

Do nielicznych okolic, gdzie zachowały 
się jeszcze łosie, należy nadleśnictwo Rajgród 
w woj. Białostockiem, a w szczególności jego 
część bagnista, t. zw. czerwone Bagno, gdzie 
zazwyczaj łosie ściągają na zimę z okolicznych 
lasów. W ciągu ubiegłej zimy stwierdzono tam  
5 sztuk.

Łosie żerują przeważnie na sośninie, przy-
czem dla dostania się do młodych pędów, 
łamią drzewka nawet kilkumetrowej wyso-
kości. Dla ochrony łosi wydano w nadleśnic-
twie Rajgród odezwę do miejscowej ludno-
ści, wzywającą do zaniechania polowania na 
łosie, a nawet wyznaczono nagrodę 15 zł. za 
wytropienie kłusowników, którzyby polowali 
na łosie.

Poza Rajgrodem łosie spotyka się jeszcze 
w dawnej puszczy Bersztowskiej na północ od 
Białegostoku, gdzie ma być dla nich utworzo-
ny rezerwat o powierzchni 450 ha.

¿ 14 lutego 1932 r., niedziela 
Bestjalskie zamordowanie łosia

W ubiegły piątek miłośnicy przyrody byli 
poruszeni wiadomością o zamordowaniu 
drągami półtorarocznego łosia pod Berszta-
mi w pow. grodzieńskim.

W sobotę łoś został przewieziony do Grod-
na i przekazany do Miejskiego Muzeum Przy-
rodniczego w Grodnie. Biorąc pod uwagę, że 
ilość żyjących łosi na terenie woj. białostoc-
kiego nie przekracza 17–18 sztuk i dla 4–5 
łosi, w pow. grodzieńskim został utworzony 
specjalny rezerwat (450 h.), ten fakt bestjal-
stwa kłusowniczego zasługuje na najdalej 
idące napiętnowanie.

O zamordowaniu łosia został powiado-
miony delegat Ministerstwa W. R. i O. P. do 
spraw ochrony przyrody w Polsce p. prof. 
W.  Szafer w krakowie.

¿ 24 stycznia 1935 r., czwartek 
Cztery łosie w puszczy Hołubickiej

Szeroko niegdyś na kresach wschodnich 
rozpowszechniony łoś wyginął doszczętnie 
podczas wojny.

Dzięki surowej ochronie i umiejętnym za-
biegom hodowlanym udało się tego najwspa-
nialszego reprezentanta naszej fauny dla Pol-
ski ocalić, a nawet rozmnożyć.

ZWIERZYNA STORY
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Wielka zasługa w zachowaniu łosia 
przypada przedewszystkiem Państwowej 
dyrekcji lasów, oraz niektórym właścicie-
lom prywatnym z ordynatem dawidgródec-
kim ks. Radziwiłłem na czele.

Łosie pojawiają się coraz częściej.  Obec-
nie oddział towarzystwa krajoznawczego w 
Głębokiem zawiadomił tamtejsze staro-
stwo, że na terenach puszczy hołubickiej 
ukazały się 4 łosie. zostały one spostrze-
żone przez gajowych i  okolicznych miesz-
kańców. Niepokojone przez kłusowników 
dwa łosie uciekły na teren zSRR. Jeden  
z dwu pozostałych uciekł do lasu w gminie 
porchlickiej, drugi zaś zabity został przez 
kłusowników.

Starostwo wydało natychmiast odpo-
wiednie zarządzenia celem szybkiego wy-
krycia sprawców nielegalnego polowania 
na ten rzadki okaz zwierzostanu polskiego.

¿ 22 sierpnia 1935 r., czwartek 
Łosie w Polsce

Podług danych sekcji ochrony łosia przy 
Polskim związku Stowarzyszeń Łowieckich w 
Warszawie stwierdzono, że na obszarze Polski 
stan łosi znacznie się podniósł.

Roczny przyrost wynosi 20 proc. Obecnie 
w całym naszym kraju znajduje się około 1000 
sztuk łosi. W lasach państwowych ilość ich 
wynosi 202 sztuki.

zmniejszyła się ona skutkiem epidemji 
i  kłusownictwa w porównaniu z r.  z. badania 
przeprowadzone w Warszawie nie ustaliły ro-
dzaju epidemji. Przed wojną wśród łosi pano-
wała jedynie choroba racic i pyska – pryszczyca.

Rozmnażające się łosie rozchodzą się i gdy 
opuszczą bezpieczne ostoje, tropione są i wy-
bijane przez kłusowników; uchwalono więc 
wzmocnić sankcje za kłusownictwo i zrównać 
je z karami ustanowionemi za zabicie żubra.

W rezerwatach państwowych postano-
wiono robić 2–3 letnie przerwy w eksploata-
cji drzewostanów, by jak najmniej niepokoić 
zwierzynę.

¿ 14 grudnia 1938 r., środa 
8 łosi poleskich dla Puszczy Białowieskiej

kontynuując rozpoczęte w ubiegłym roku 
próby zaaklimatyzowania w Puszczy Biało-

wieskiej łosi poleskich, których największy 
w Polsce rezerwat znajduje się w ordynacji 
Dawidgródeckiej, dyrekcja Lasów Państwo-
wych przetransportowała do specjalnego 
zwierzyńca w Puszczy 8 łosi, ofiarowanych 
przez ks. karola Radziwiłła ordynata dawid-
gródeckiego.

Ryś
¿ 26 marca 1926 r., piątek 
Ryś – król drapieżników

W POLSKICH LASACH
Eksponat przeznaczony na wystawę 
leśną w Mediolanie.

Sarna
¿ 30 lipca 1923 r., poniedziałek 
Ludzie, macie litość w sercu?
Czemuż więc więzicie w klatce dwie 
biedne sarenki?!

Obok głównego dworca, na terenie kole-
jowym, stoi w ogródku klatka, a z poza krat 
patrzą na przechodnia dwie pary smutnych, 
załzawionych oczu. To uwięzione sarenki 
skarżą się niemem spojrzeniem na barba-
rzyństwo ludzkie, nie znające skrupułów  
w swem zblazowanem okrucieństwie.

czyja to własność? kto śmiał skazać te 
dwie wolne, a nikomu zła nie wyrządzające 
mieszkanki lasu na śmierć niechybną choć 
ociągliwą w ciasnem zamknięciu. Bo wszak 
wiadomo, że sarna poza lasem zapada ry-
chło na gruźlicę. czy Towarzystwo Ochro-
ny zwierzyny łownej nic nie wie o owych 
brankach? Może p. Wojewoda jako myśliwy 
zechce wziąć je pod opiekę.

ZWIERZYNA STORY
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¿ 6 stycznia 1938 r., czwartek 
Podróż sarn na krze lodowej

W śródmieściu królewca wydarzył się 
w  tych dniach niecodzienny wypadek. Na 
krze lodowej, spływającej rzeką Pregołą, 
znajdowała się sarna, której przechodnie 
pomogli wydostać się na brzeg. Sarnę od-
stawiono do komisariatu policji, gdzie nie-
bawem sprowadzono jeszcze inną sarnę, 
uratowaną w podobny sposób. Obie sarny 
umieszczone zostały w  zwierzyńcu miej-
skim.

ŻYWOTY  
ŻUBRÓW
¿ 27 lipca 1923 r., wtorek 
Ostatnie żubry z puszczy Białowieskiej

W zwierzyńcu budapeszteńskim znajdu-
je się kilka żubrów z puszczy Białowieskiej, 
przedstawiających olbrzymią wartość, po-
nieważ Niemcy i Austryjacy wszystkie żubry 
na Litwie w czasie wojny wystrzelali.

Ponieważ zwierzęta te w klatkach się nie 
rozmnażały, przeto przewieziono je w tych 
dniach z Budapesztu do lasów wyszegradz-
kich, gdzie urządzono na 12 morgach spe-
cjalny park z silnem ogrodzeniem.

Specjalnie sprowadzony cowboy schwy-
tał je przy pomocy lassa, poczem je wsadzo-
no do klatek i na ciężarowych samochodach 
przewieziono do Wyszegradu.

Operatorzy kinowi uwiecznili te chwilę 
na zdjęciach.

¿ 11 czerwca 1924 r., środa 
Narodziny żubra w poznańskim 
ogrodzie zoologicznym 

Para żubrów, która 11 maja zawitała do 
zwierzyńca Poznańskiego pomnożyła się 
o jedną sztukę. W niedzielę dnia 1 czerwca 
urodził się żubr (samiec), którego uszczę-
śliwiona matka otacza bardzo troskliwą 
opieką. Młody żubr jest wesoły, żwawy  
i miły.

¿ 7 stycznia 1926 r., czwartek 
Dawniejszy król puszcz, dziś 
rzadkość zwierzyńców

Ongiś czworonożny król nieprzebytych 
puszcz słowiańskich, wspaniały żubr, jest 
dziś w świecie zwierzęcym prawdziwą rzad-
kością.

Przed wojną spotkać go było można 
żyjącego w stanie dzikim, w puszczy Bia-
łowieskiej, gdzie wówczas już rzadki ten 
okaz pod troskliwą opieką władz rozmnażał 
się zwolna i tworzył stado liczące przeszło 
1000 głów. [Według stanu na 31.12.2007 r. 
stan żubrów w Puszczy Białowieskiej wy-
nosi 486 szt. – przyp. J.K.]. kłusownictwo  
i wandalizm okupantów niemieckich w cią-
gu kilku lat wojny wytępiły to piękne zwierzę 
niemal do nogi. Dziś tylko parę tuzinów żu-
brów, uratowanych z pogromu, tuła się jesz-
cze po różnych zwierzyńcach europejskich.

kilka okazów posiada w swoim zwie-
rzyńcu prywatnym magnat górnośląski 
książę Pszczyński, czyniąc wszelkie wysiłki, 
aby tę wspaniałą rasę zwierzęcą uchronić 
przed ostateczną zagładą.

zdjęcie nasze przedstawia fragment 
zwierzyńca Pszczyńskiego z małem stad-
kiem żubrów.

¿ 22 kwietnia 1926 r., czwartek 
Czy są jeszcze i gdzie żubry, 
króle puszcz polskich

Powojenna anarchja szalejąca na kresach 
wschodnich, przyczyniła się do zupełne-
go wytępienia tego mocarza puszcz w jego 
prastarej białowieskiej ostoi. Tępiono go bez 
miłosierdzia: to, czego nie wywieźli ustę-
pujący okupanci – wybiło do nogi ciemne 
chłopstwo. Na ziemiach, w puszczach od-

ŻYWOTY ŻUBRÓW
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wiecznych, daremnie byśmy szukali żubra. 
Wyginął doszczętnie. Wyginął również  
w zwierzyńcach śląskich ks. Pless, gdzie go 
wytępiono podczas powstania górnośląskie-
go. Ocalały tam jednak nieliczne niedobit-
ki. Przebywają w  zwierzyńcu pszczyńskim 
i czują się dobrze. Może doczekają szczęśli-
wych czasów, gdy będzie je można puścić 
do puszczy Białowieskiej, do ostoi dzikiej 
i wolnej? Lecz na to trzeba wpierw poskro-
mić groźne kłusownictwo, by nie narażać 
na śmierć wspaniałego zwierza z dawnych 
czasów.

Trzy żubry znajdują się w zwierzyńcu po-
znańskim. Sprowadzono je z Niemiec byka  
i krowę: cielę urodziło się już na ziemi pol-
skiej. Jest to uważane przez myśliwych za 
szczęśliwą zapowiedź. Żubry w zwierzyńcu 
poznańskim mają obszerne i wygodne ogro-
dzenie, a wzgląd, iż dalsza progenitura ma 
szanse dostania się do Białowieży, powinien 
zachęcić je do szybkiego rozmnażania się 
w wielkopolskiej hodowli.

Jednem z najczęstszych pytań, jakie my, 
myśliwi od nie myśliwych słyszymy, jest 
zapytanie, czy są dziś jeszcze na ziemiach 
polskich żubry. Są – ale w zwierzyńcach. Da 
Bóg doczekamy jednak chwili, gdy je będzie 
można puścić do Białowieskich kniej – któ-
rych były dumą i ozdobą.

¿ 30 stycznia 1927 r., niedziela 
Bizony w Tatrach
Uciekły ze zwierzyńca ks. Hohenlohego 
i wałęsają się po górach

[druga strona gazety]
W ostatnich czasach ukazały się w szere-

gu pism wiadomości o pojawieniu się żubrów  
w Tatrach po stronie czeskiej i polskiej. 
Ażeby wiadomości te zbadać ministerstwo 
rolnictwa i D. P. [D.P. – prawdopodobnie 
Departament Przyrody – przyp. J.K.] pro-
siło prof. S. Sokołowskiego o wyświetlenie 
całej sprawy na miejscu. Obecność żubrów 
w Tatrach zdawała się bowiem całkowicie 
nieprawdopodobna.

Jak się okazało w trakcie badania na miej-
scu na polskiej stronie Tatr pojawił się jeden 
okaz bizona ze zwierzyńca ks. Hohenlohego 
w Jaworzynie. Po czeskiej stronie skonstato-

wano obecność kilku bizonów. Bizony zatem 
wzięto za żubry.

zwierzyniec ks. Hohenlohego został 
w  ostatnich czasach do tego stopnia zanie-
dbany, iż zwierzyna poczęła rozchodzić się 
po okolicy. Temu zapewne zawdzięczać rów-
nież należy pojawienie się w polskich Ta-
trach egzotycznego gościa z dalekiej Amery-
ki: Bizona.

Żubry mamy dziś w Polsce jedynie na 
Śląsku w Pszczynie i w ogrodzie zoologicz-
nym w Poznaniu. Ministerstwo Rolnictwa 
i D.  P. poczyniło już jednak pewne kroki  
w ostatnich czasach celem dostarczenia do 
Białowieży tego wspaniałego potentata na-
szych puszcz, wygubionego przez wojnę,  
a stanowiącego ginący pomnik przyrody. 

¿ 15 lipca 1928 r., niedziela 
Pomnik żubra w Spale

¿ 24 września 1928 r., poniedziałek 
Król ostępów białowieskich

ŻYWOTY ŻUBRÓW

Wspaniały odlew z brązu wytrzebionego 
niemal doszczętnie króla puszczy Białowieskiej

Wspaniały żubr, jeden z epigonów tej rodziny 
na ziemiach polskich w ogrodzie zoologicznym 
w Poznaniu
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¿ 21 kwietnia 1929 r., niedziela 
Ostatni Mohikanie Puszczy Białowieskiej

¿ 14 marca 1930 r., piątek 
Żubry w Białowieży

¿ 4 lipca 1934 r., środa 
Strojny minister w rezerwacie żubrów

Żubry są na wymarciu. Jest ich w euro-
pie około 150 sztuk, rozsianych na wschodzie 
Niemiec, na Litwie i w Polsce.

Minister niemiecki, Goering, postanowił 
niedawno gwoli zachowaniu wymierającego 
gatunku, osadzić kilka okazów w państwowej 
posiadłości, Schorfheide, lesistej miejscowo-
ści, położonej na północ od Berlina. Sprowa-
dzono tam sześć żubrów. z okazji tej minister 
Goering zaprosił korpus dyplomatyczny na 
otwarcie żubrowego rezerwatu.

Minister Goering znany jest ze swego za-
miłowania do kostiumów i barwnych unifor-

mów. Do Schorfheide przybył w stroju staro-
germańskim z lancą w ręku.

Po zwiedzeniu rezerwatu, minister zapro-
wadził gości na grób swej żony, karin Go-
ering, z pochodzenia Szwedki, zmarłej w swej 
północnej ojczyźnie, zwłoki jej przewieziono 
z woli męża do Schorfheide, gdzie Goering 
wzniósł jej kosztowne mauzoleum. Przed uda-
niem się na grób małżonki, minister zmienił 
ubiór, przywdziewając wojskowy uniform.

Na bankiet zjawił się w innym stroju: wi-
zytowym. Dyplomaci byli stropieni, że nie po-
myśleli o zaopatrzeniu się w kilka ubiorów.

¿ 24 października 1934 r., środa 
Druga hodowla żubrów w świecie
Polska posiada 27 wspaniałych okazów

z okazji ofiarowania przez Polonję amery-
kańską Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej 
czterech bizonic, dyrektor instytutu badaw-
czego lasów państwowych, inż. J. Hausbrandt, 
udzielił następujących wyjaśnień:

– Hodowla żubrów w Polsce rozwija 
się pomyślnie. Stado w Białowieży z 5-ciu 
sztuk zakupionych przez administrację la-
sów państwowych w r.  1930-ym, wzrosło do 
15-tu sztuk, licząc w tem byka przeniesione-
go do ogrodu zoologicznego w Warszawie.  
W Pszczynie straty spowodowane ubytkiem 
dwóch sztuk w roku ubiegłym, padłych wsku-
tek wypadku, wyrównały się z przychówkiem 
tak, że stado liczy znowu 9 sztuk. W ogrodach 
zoologicznych w Warszawie i Poznaniu są ra-
zem 3 sztuki, ogólna więc ilość żubrów w Pol-
sce sięga liczby 27 sztuk. Biorąc pod uwagę, że 
ogólna ilość żubrów na świecie wynosi około 
140-tu sztuk, polską hodowlę umieścić można 
na drugiem miejscu. Najwięcej, bo około 60 
sztuk żubrów jest w Anglji.

Aby jednak mieć właściwe pojęcie o stanie 
hodowli żubrów w Polsce i na świecie, trzeba 
zdać sobie sprawę, że spośród liczby 140-tu 
sztuk rezerwy światowej tylko połowa pocho-
dzi wyłącznie i całkowicie od żubrów, które do 
czasów wojny żyły w Białowieży i na kaukazie. 
Reszta – są to mieszańce polskiego gatunku 
z  amerykańskim bizonem. Bezpośrednio po 
wojnie, kiedy po żubrach białowieskich i kau-
kaskich zostały tylko niedobitki, sięgnięto do 
domieszki tej bliskiej krwi dla uzyskania gwa-

ŻYWOTY ŻUBRÓW

W warszawskim Ogrodzie Zoologicznym

Pod troskliwą opieką dyrekcji 
lasów państwowych

ksiazkacz5iikORekTA.indd   364 2011-02-23   15:14:26



365

rancji utrzymania bodaj w ten sposób resztek 
żubra, tembardziej, że mieszańce obydwóch 
gatunków rozmnażają się dobrze i łatwo. Po 
przyjęciu zasady łączenia krów mieszańców 
tylko z czystej krwi żubrami, otrzymuje się 
już w drugiem pokoleniu potomstwo, które 
niejednokrotnie jest nie do odróżnienia od 
żubrów czystej krwi.

Spośród żubrów hodowanych w Polsce, 
całkowicie czystej krwi jest stado pszczyńskie, 
ze stada białowieskiego 9 sztuk. Pozostałe  
5 krów w Białowieży i trzy byczki w ogrodach 
zoologicznych w  Poznaniu i w Warszawie są 
krwi mieszanej i przeważnie w trzeciem lub 
czwartem pokoleniu pochodzą od bizonicy. 
Ponieważ wszystkie byki krwi nieczystej są 
usuwane z hodowli (służą w ogrodach zoo-
logicznych do celów pokazowych), jest pełna 
gwarancja, że potomstwo krów krwi czystej, 
nawet tam gdzie pozostają one wspólnie z żu-
bro-bizonicami, np. w Białowieży, nie ma żad-
nej domieszki krwi obcej.

Aby jednak w przyszłości przy powięk-
szaniu się hodowli nie zachodziła możliwość 
wzięcia krowy-bizonicy za żubrzycę (co ze 
względu na brak różnic morfologicznych by-
łoby łatwe), administracja lasów państwowych 
założyła nowy zwierzyniec w miejscowości 
książ, w nadleśnictwie Smardzewice nad 
Pilicą, gdzie umieszczone zostaną wkrótce 
wszystkie żubro-bizonice z Białowieży wraz 
z jednym bykiem czystej krwi, tworząc nowy 
ośrodek hodowlany. W tym samym zwierzyń-
cu umieszczone zostaną cztery bizonice ofia-
rowane Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej 
przez Polonję amerykańską. Do celów dalszej 
hodowli będzie zatrzymywane tylko potom-
stwo żeńskie, byki zaś mieszańce będą ze zwie-
rzyńca usuwane.

¿ 23 listopada 1934 r., piątek 
Bizony z Kanady przybyły do Gdyni

[pierwsza strona gazety]
W środę przybył z New Yorku do Gdyni 

polski statek transatlantycki „kościuszko”, na 
pokładzie którego znajdowały się cztery bi-
zony ofiarowane przez Polonję amerykańską 
Prezydentowi Rzeczypospolitej.

Bizony te zostaną umieszczone w rezerwa-
cie Puszczy Białowieskiej.

¿ 17 grudnia 1934 r., poniedziałek 
Podpis pod zdjęciem
(niestety, zdjęcie nieczytelne):

W lasach pod Spałą delegaci Polonji 
z Kanady wręczyli Panu Prezydentowi 
akt darowizny bizonów amerykańskich 
i album pamiątkowy

¿ 31 maja 1935 r., piątek 
Nowe żubry w Białowieży 

W Białowieży narodziły się trzy cielęta żu-
brze, jałówki, z których dwa są czystej krwi. 
Stado białowieskie liczy więc obecnie 17 sztuk.

¿ 11 czerwca 1935 r., wtorek 
Zielone Święta w Puszczy
Wizyta u polskich żubrów

BiAŁOWieŻA, w czerwcu
Rokrocznie w dni zielono-Świąteczne 

Białowieża napełnia się gwarem ludzkich 
głosów. ciszę borów wielowiekowych płoszą 
tłumy wycieczkowiczów. Najpiękniejsza i je-
dyna puszcza w europie ściąga stęsknionych 
cudów wolnej przyrody ludzi ze wszystkich 
zakątków kraju, a nierzadko – w gwarze ogól-
nej słyszeć się dają nawoływania w cudzo-
ziemskim języku.

W tym roku zielone Święta rozpoczynały 
się pod złemi auspicjami. kończąca się „ofi-
cjalnie” w dn. 21 czerwca wiosna tegoroczna 
jest chmurna i ciepłych słonecznych dni nie-
wiele miała ludziom do rozdania.

W Białowieży nie spodziewano się więc 
w  tym roku znaczniejszego napływu wycie-
czek i turystów. Tydzień poprzedzający świą-
teczną niedzielę był mocno „przekropiony”, 
a poranek niedzielny wstał zachmurzony, 
gniewny. Nad Białowieżą przeciągały czarne 
chmury, z których na wilgotną, nadmiernie  
w tym roku ku rozpaczy rolników zraszaną 
deszczami ziemię, spadały potoki majowej ule-
wy. Nad lasami do południa huczały grzmoty. 
Lecz pomimo tak od samego niedzielnego 
ranka wojowniczo usposobionej aury tradycji 
zielonych Świąt w Białowieży, stało się zadość. 

Wycieczkowicze i tym razem nie zawie-
dli. Jak gdyby w przeczuciu, że gniew Niebios 
przeminie szybko ułagodzony miłością czło-
wieka do dzieła Bożego – cudów leśnej, pusz-
czańskiej przyrody, napływały już od soboty 
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popołudniu liczne wycieczki, śród których rej 
wodziły gromadki młodzieży szkolnej i harce-
rzy z dalszych okolic kraju.

W ciągu niedzielnego przedpołudnia 
wzmógł się znacznie napływ wycieczkowi-
czów z bliższych okolic, którzy przyjeżdża-
li autobusami, samochodami prywatnemi,  
a nawet pomimo deszczu odkrytemi cięża-
rowemi autami.

Przyjeżdżały wycieczki P. W. [P. W. – Przy-
sposobienie Wojskowe – przyp. J.K.], wśród 
których wyróżniała się nowiuteńkiemi, a moc-
no przemoczonemi mundurami i dobrym hu-
morem wycieczka P. W. pocztowego z Bielska 
Podlaskiego, podoficerskie i rozmaitych orga-
nizacyj młodzieżowych z okolicznych miast. 

Już we wczesnych godzinach rannych za-
trzymywały się liczne umajone zielenią samo-
chody, motocykle, ciężarówki na szosie Haj-
nówka–Białowieża, w miejscu gdzie widnieje 
tablica z napisem „zwierzyniec”.

co kilka minut z głębi lasu rozlegał się me-
talowy dźwięk szyny, w którą uderzały uzbro-
jone w zakopiańskie „ciupagi”, w  laski, lub  
w zwyczajne kije ręce, złaknionych żubrze-
go widoku turystów. Szyna wisi przy wejściu 
do zwierzyńca, a na jej odgłos usłużni gajo-
wi wpuszczają wycieczkowiczów do tego raju 
króla puszczy białowieskiej – żubra!

Żubry w dniu święta były wyjątkowo łaska-
we dla turystów. Malowniczemi gromadkami 
spacerowały w pobliżu trybuny dla zwiedzają-
cych, ustawionej na obszernej polanie w „sercu 
kniei”. Największy jednak zachwyt wzbudzał 
stary potężny żubr, patron całej dynastji, któ-
ry obojętnie wytrzymywał ogień całej baterji 
„kodaków”. każdy z wycieczkowiczów chciał 
zabrać z sobą cenną pamiątkę z puszczy – wi-
zerunek jej najwspanialszego dziecka. Usłużni 
i grzeczni leśnicy nie bez dumy objaśniali, że 
dzięki wytrwałej pracy i pieczołowitej opiece 
z trzech powojennych niedobitków żubrzego 
rodu udało się im już wyhodować 17 sztuk,  
a w tym roku spodziewają się powiększenia 
stada do trzydziestu okazów.

Syci widoku żubrów śpieszyli turyści do 
Białowieży, chroniąc się w Parku Narodo-
wym przed atakami deszczu. To też niedziel-
ne przekropne przedpołudnie spędzano chęt-
nie w muzeum, mieszczącem się w pałacu, 

podziwiając wspaniałe zbiory białowieskiej 
fauny i flory.

Od chwili, w której powstało muzeum 
w Białowieży, największe zainteresowanie bu-
dzą wspaniałe spreparowane okazy żubrów, 
łosi, wilków, rysiów i innych drapieżców, na 
których i dziś jeszcze może natknąć się po-
dróżny w rezerwacie. cudzoziemcy podobno 
całemi godzinami wystają przed temi chro-
powatemi – okazami polskiej przyrody pusz-
czańskiej. Wielki również podziw wzbudzają 
piękne zbiory ptactwa, które są poglądową 
lekcją zoologji, pouczającą o nieprzeliczonem 
bogactwie odmian pierzastych mieszkańców 
naszych lasów. Gablotki z rozmaitego rodzaju 
owadami przestrzegają przed zamiarami dłuż-
szego pobytu w puszczy, siedliska groźnych ko-
marów i złośliwych bąków.

Po zwiedzeniu muzeum wycieczkowicze 
wobec tego, że niebo długo dnia tego było 
zachmurzone, najchętniej kierowali się do 
schroniska zw. Leśników, gdzie wielkiem po-
wodzeniem cieszyła się – żubrówka. Niebo 
jednak zlitowało się nad miłośnikami żubrów 
i… żubrówki. Niedzielne popołudnie i cały 
poniedziałek słońce pracowicie rozpędziwszy 
chmurki chętnie towarzyszyło wycieczkowi-
czom w  ich wędrówkach po Parku Narodo-
wym i po rezerwacie. Stary bór rozdzwonił się 
głosami ludzkiemi, a czworonożni mieszkańcy 
puszczy niechętnie kryli się przed ciekawymi 
turystami w nieprzebyte ostępy, dokąd usłużni 
leśnicy nie mogli już zaprowadzić wycieczko-
wiczów. Białowieża przez dwa dni była oblę-
żona. Opuszczano ją z żalem, obiecując sobie 
powrót do tego królestwa drzew i zwierząt. 
Tradycji zielonoświątecznej stało się zadość.

 L. R-ch.

¿ 22 lutego 1936 r., sobota 
Walka żubrów w Białowieży

Jak podaje jedno z pism wileńskich  
– w Białowieży zdarzył się wypadek cięż-
kiego poranienia żubra przez swego rywala. 
Szczegóły są następujące: Niedawno sprowa-
dzono ze Szwecji czystej rasy żubra. egzem-
plarz ten, jedyny w swoim rodzaju ma służyć 
do rozpłodu. Gdy wprowadzono żubra do 
stada krów, pasących się w Białowieży, dru-
gi żubr – samiec, mieszany z bizonem ame-
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rykańskim, rzucił się na swego konkurenta. 
Rozpoczęła się zawzięta walka. Nie pomogło 
oblanie rozjuszonych byków zimną wodą, 
ani straszenie ogniem. Byk szwedzki został 
ciężko poraniony przez swego rywala.

¿ 18 lutego 1937 r., czwartek 
Żubry i niedźwiedzie w Białowieży

z rezerwatu w Białowieży wywieziono 
ostatnie dwie sztuki żubrów mieszańców, tak, 
że obecnie znajduje się tam tylko 11 sztuk żu-
brów czystej krwi.

Żubry mieszańce znajdują się obecnie 
w zwierzyńcu nadleśnictwa Smardzewice (po-
wiat rawsko-mazowiecki). Jest ich tam 10 sztuk 
oraz 7 sztuk bizonów.

W roku bież. jesienią zostanie ukończona 
budowa zwierzyńca w Puszczy Niepołomickiej, 
do którego przybędą żubry – mieszańce z nad-
leśnictwa Smardzewice.

Latem zostaną przewiezione do Puszczy 
Białowieskiej pierwsze trzy niedźwiedzie po-
chodzenia poleskiego. Służyć one będą jako 
materjał dla restytucji tego gatunku poleskiego, 
który został wytępiony w Puszczy Białowieskiej 
w roku 1880.

¿ 16 września 1937 r., czwartek 
Odstrzał sędziwego żubra 
w lasach pszczyńskich

kATOWice. 15.9.
Wczoraj został odstrzelony w lasach 

pszczyńskich najstarszy żubr ze stada pszczyń-
skiego, liczący około 30 lat. Odstrzału dokona-
no zgodnie z opinią komisji, która stwierdziła, 
że żubr ten nie nadaje się do dalszej hodowli. 
Szczątki żubra przekazano Muzeum Śląskie-
mu i Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w kra-
kowie, celem dokonania badań naukowych. 
Odstrzału żubra dokonał miejscowy łowczy. 
Stado żubrów w lasach pszczyńskich rozwija 
się pomyślnie i liczy obecnie 12 żubrów starych  
i jedno cielę tegoroczne.

¿ 26 września 1937 r., niedziela 
O żubrach i bizonach
Rozmowa z dr Elną Mohr delegatką 
Tow. Ochrony żubra i bizona

kto by się spodziewał, ze orędowniczką żu-
brów i bizonów całego świata jest młoda, sym-

patyczna niewiasta? Mówimy o znakomitej 
przyrodniczce, dr elnie Mohr, która przybyła 
do Polski, jako delegatka Międzynarodowego 
Tow. Ochrony Żubra i przedstawicielka Ame-
rykańskiego Tow. Ochrono Bizona kanadyj-
skiego.

Pani Mohr od lat kilkunastu pełni funk-
cję kustosza muzeum zoologicznego w Ham-
burgu. W Polsce bawi po raz trzeci, przyjazd 
jej tym razem ma na celu nie tylko żubry: 
interesuje się gryzoniami tatrzańskimi, chce 
zboczyć do zakopanego dla studiów nad świ-
stakiem.

Polską szczególnie się interesuje, ponieważ 
tylko tu odnajduje zupełnie czysty typ żubra 
rasy białowieskiej. W innych krajach żubry 
mają mniejszy lub większy nalot krwi kauka-
skiej. Jest też w Polsce odgałęzienie rasy bia-
łowieskiej – rasa pszczyńska, która również 
bardzo jest ciekawa.

– Od jak dawna żubr znajduje się pod 
ochroną?

– Od r. 1923, kiedy podróżnik polski Jan 
Stolzman rzucił na zjeździe zoologów w  Pa-
ryżu hasło opieki nad tym wymierającym 
okazem puszczy. założono wówczas Między-
narodowe Tow. Ochrony Żubra, w skład któ-
rego weszło 14 państw. Żubry są hodowane  
w chwili obecnej w  Polsce, Niemczech, Ho-
landii, Szwecji, Szwajcarii, na Węgrzech, Rosji 
Sowieckiej, Austrii, Anglii i italii. znalazły się 
pod ochroną wcześniej niż bizony.

Ojczyzną ich są stepy amerykańskie, 
w  których wyrzynano je bez litości. Jesz-
cze w latach 1870–1880 polował na nie kto 
chciał. Jechało się koleją w step, wysiadało 
na pierwszej lepszej stacji i  z  takiego polo-
wania przywoziło 200–300 bizonów. Wy-
mordowano w ten sposób 5 milionów sztuk. 
Dopiero, kiedy pozostały żałosne resztki, 
wzięto bizony w ogrodzenie, zaczęto młode 
oddzielać od matek i podkarmiać. Dziś pół-
nocna Ameryka ma 10.000 bizonów. cztery 
piękne okazy tego zwierzęcia oglądać można 
w letniej rezydencji P. Prezydenta Rzeczypo-
spolitej w Spale.

– czym się różni w wyglądzie żubr od bi-
zona?

– Bizon jest dużo większy od żubra, ma 
bardziej krępą budowę i kwadratowy łeb. 
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Łeb i szyja są czarne, podczas gdy u żubra – 
ciemnobrunatne. W stepach bizon odżywiał 
się trawą, żubr zaś stworzenie leśne – korą  
i liśćmi. W rezerwacie żubr i bizon dostają to 
samo: buraki, żołędzie i owies gnieciony, jako 
„sałatkę” zaś – gałęzie i liście osiczyny.

¿ 21 maja 1939 r., niedziela 
W Białowieskiej Puszczy
Żubry i tarpany
(Reportaż specjalnego wysłannika)

Żubry siedzą w twierdzy ogrodzonej dwu-
metrowym płotem z grubych bali. Wiedzie do 
nich środkiem puszczy bity gościniec, którym 
suną samochody i pędzą motocykle. Przed 
bramą żubrzego przybytku należy obuwie 
umoczyć w rozczynie karbolu, następnie sta-
rannie wytrzeć o słomiankę nasyconą środ-
kiem odkażającym, później zaś nie dotykać 
przedmiotów gołymi rękami. Te wszystkie 
środki ostrożności mają na celu ochronę żu-
brów przed pryszczycą.

Żubr białowieski jest oczkiem w głowie wy-
działu łowiectwa. Aby go oglądać, trzeba mieć 
nie tylko zezwolenie, ale i  szczęście. Myśmy 
je mieli. Po odkażeniu obuwia, zaprowadzo-
no nas na pas izolacyjny ogrodzony z jednej 
i drugiej strony dwumetrowym płotem. zza 
płotów słychać było wyraźne pochrząkiwa-
nie… domowych świń. Nieco rozczarowani 
weszliśmy na wysoką trybunę. Tuż za płotem 
stało z zadartymi łbami troje żubrzątek. One 
to wydawały dźwięki zgoła nie pasujące do gło-
su „puszcz imperatora”. Mimo roku życia, mia-
ły już potężne karki i gęste brody. Patrzyły na 
nas wypukłymi oczami. Nagle zadarłszy ogony, 
runęły cwałem w gęstwinę młodych sosenek. 

Po chwili doszły nas stamtąd pochrząkiwa-
nia i jakiś chrapliwy bas. Oprowadzający nas 
leśnik zaczął wołać: – Plisz! Booo!… Booo!…  
Plisz! Boooo!… 

z gęstwy wyjrzał kudłaty łeb uzbrojony w 
zakrzywione rogi. za łbem wyłoniła się  góra 
mięsa – żubrzy kark.

Powoli, krokiem pełnym dostojeństwa, 
zbliżał się do nas żubr „Plisch”. za nim,  
w podskokach, biegły żubrzątka, na końcu szła 
żubrzyca nie mniej potężna od „Plischa”. całe 
stadko zatrzymało się w  pewnym oddaleniu. 
Mieliśmy szczęście oglądać żubrzą rodzinę – 

pięć sztuk czystej białowieskiej krwi – chlubę 
wydziału łowiectwa. 

Leśnik wabił: – Booo… booo!… „Plisz” 
jednak stał w miejscu wielki i ciężki jak bryła 
brązu. Wówczas przez płot poleciała przynęta, 
gałąź wierzby iwy, żubrzy przysmak.

„Plisz” uległ pokusie. z opuszczonym łbem 
podszedł do gałęzi i z zadziwiającą dla tego 
olbrzyma zręcznością jął obłuskiwać gałązki 
z łyka. za chwilę całe stadko raczyło się przy-
smakiem.

Po drugiej stronie pasa izolacyjnego prze-
bywa inna rodzina żubrów: byk „Borus” jesz-
cze potężniejszy od „Plisza” i jego stadko. Ale 
pomimo wabień leśnika, „Borus” się nie poka-
zał. Pasł się gdzieś w  puszczy, w swojej dwu-
nastohektarowej zagrodzie i nic go nie mogło 
skłonić do pokazania się naszym oczom. Ani 
smaczne gałęzie iwy, ani tak wypróbowany 
środek, jakim jest kołatanie furtką, przez którą 
żubrom podaje się karmę.

W trzeciej zagrodzie buszowały dwie młode 
jałówki, przyszłość żubrzego rodu. W  czwar-
tej odpoczywała stara matka rodu, żubrzyca, 
urodzona przed wojną w  Białowieży, zabrana 
do zOO w  Sztokholmie, stamtąd wykupiona 
i sprowadzona z powrotem.

Leśnik smutnie wspomina, że przed wojną 
światową było w puszczy około 730 żubrów.

Wojna wymiotła doszczętnie z Białowie- 
ży „puszcz imperatorów”. Dopiero w 1929 r. 
Administracja Lasów Państwowych wznowiła  
w puszczy hodowlę żubrów. ich stan ilościo-
wy i jakościowy stale rośnie. Obecnie w Biało-
wieży przebywa 13 żubrów czystej białowie-
skiej krwi – leśnik cytuje z pamięci rodowód 
wszystkich żubrów, opowiada o nich wesołe 
historyjki, widać, że jest fanatykiem żubra, że 
żubr, to jego „konik”, na którym mógłby je-
chać aż do zmęczenia słuchacza

„konikiem” leśnika – łowcy jest żubr, na-
tomiast „konikiem” grupy osób z prof. Vetu-
lanim na czele jest… konik tzw. tarpan, leśne 
zwierzę, wielkości kucyka, maści myszatej, 
albo wilczatej, z ciemną pręgą wzdłuż grzbietu.

Ten rzadki gatunek konia wyłowiono 
wśród chłopskich szkapin w okolicy Biłgoraja 
i sprowadzono do Puszczy, z której kiedyś, kie-
dyś wyszedł. Tutaj, w warunkach pradziadów, 
tarpan żyje i rozmnaża się. Wśród przychówka 
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czyni się surową selekcję. Wybiera się i pozo-
stawia tylko okazy najbardziej zbliżone do ide-
ału tarpana konika o stu zaletach.

Tarpan-ideał, to koń z żelaza. Żre byle 
co. Nie potrzebna mu stajnia, okrągły rok żyje 
pod gołym niebem. Wytrzymały jest na skwar 
i mrozy. Niestrudzony w  marszach. Posiada 
sierść barwy… ochronnej. Na zimę bieleje. Że 
tarpanem zainteresowało się wojsko jest rzeczą 
zupełnie zrozumiałą.

Następna faza hodowli tarpanów będzie 
polegała na wyprodukowaniu drogą krzyżo-
wań typu konika, najbardziej odpowiadającego 
naszym rodzimym warunkom.

Nie chciano mi pokazać tarpanów.
– Po co to panu? – pytano. – kopią, gry-

zą… zwłaszcza do dziennikarzy czują specjal-
ną awersję.

– za co?!
Opowiedziano mi za co. Otóż w ubiegłym 

roku bawiła w Białowieży wycieczka dzienni-
karzy z zagranicy. Pokazano im żubry, niedź-
wiedzie… Pokazano również tarpany. Po 
kilkunastu dniach o tarpanie tak pisał jeden  
z dziennikarzy zagranicznych:

„koń wzrostu kota można go wziąć na ko-
lana. zjada z apetytem sandwicze”.

A drugi:
„Ogromnie miły czworonóg z gatunku ko-

nia leśnego. Żywi się jagodami i korzonkami. 
Niestety nie nadaje się pod wierzch. chciałem 
jednego dosiąść, ale uciekł mi z pomiędzy ły-
dek i skrył się w trawie”

Tarpanów nie oglądałem.
*

W powrotnej drodze z żubrowiska zmieni-
ło się niebo i zmieniła się puszcza. Od zachodu 
nadciągnęły ciemne chmury, zaczął siać gęsty 
deszczyk. Puszcza okryła się welonem mgły. 
za tą zasłoną stały drzewa – zwidy, olbrzymy 
kryjące wierzchy w niskich chmurach, a pnie 
w  mrokach poszycia. Umilkły chóry ptasie. 
Szumiały tylko drzewa, biorąc w liście życio-
dajną wilgoć.

¿ 28 czerwca 1939 r., środa 
Nowy ośrodek hodowli żubrów 
powstaje koło Białegostoku

Regeneracja żubra w Polsce i stan jego ho-
dowli jest powszechnie znany.

Jednym z największych ośrodków tej ho-
dowli w świecie jest Puszcza Białowieska,  
w której w obecnej chwili, po wyelimino-
waniu okazów rasy mieszanej, jest 15 sztuk 
żubrów czystej krwi białowieskiej, wliczając  
w tę liczbę cielęta tegorocznego przychówku 
– półtora-tygodniową jałoszkę i 3 dniowego 
byczka. Prawdopodobnie jeszcze w tym ty-
godniu przybędzie Puszczy 16-ty okaz, gdyż 
jedna z żubrzyc jest na ocieleniu.

O hodowli żubrów białowieskich wkrót-
ce zamieścimy specjalny reportaż, oparty na 
bezpośrednich informacjach, otrzymanych 
w tych dniach przez naszą redakcję, od pp.: 
dyrektora Lasów Państwowych w Białowie-
ży inż. Nejmana i od inspektora Łowiectwa 
tejże Dyrekcji inż. Dubrawskiego. Prócz tego 
na łamach „Dziennika” w czerwcu i w lipcu 
ukażą się inne reportaże z Białowieży, oma-
wiające bardzo ciekawe szczegóły z prac nad 
regeneracją w Puszczy jej rodzimej zwierzy-
ny, a więc: niedźwiedzi, koników typu tarpa-
na i łosi.

Białowieska Dyrekcja Lasów Państwowych 
w wyniku ogólnopolskiej ankiety leśnej otrzy-
mała obecnie możność założenia na terenie 
administrowanych przez siebie obszarów le-
śnych – drugiego ośrodka hodowli żubrów. 
Ośrodek ten został już przygotowany w lasach 
Puszczy knyszyńsko-Białostockiej w odległo-
ści 10–11 kilometrów od Białegostoku, a mia-
nowicie w okolicach wsi Studzianki w lasach 
nadleśnictwa złota Wieś w  pobliżu granicy 
nadleśnictwa Supraśl.

zwierzyniec został już urządzony przez 
ogrodzenie 120 ha lasu, do którego w pierw-
szych dniach przyszłego miesiąca będą wpusz-
czone pierwsze okazy żubrów.

W tym nowym ośrodku żubry będą hodo-
wane inaczej niż w Białowieży, bardziej dziko. 
Nie będą one nigdy widziały człowieka, ponie-
waż zwiedzać zwierzyńca nikomu nie będzie 
można. Tego rodzaju system hodowli ma na 
celu przystosowanie obecnych na pół oswojo-
nych żubrów do warunków najbardziej sprzy-
jających ich zdziczeniu.

Do zwierzyńca złoto-wiejskiego będą 
wpuszczone żubry, które obecnie hoduje się  
w lasach spalskich. 3 lub 4 lipca r. b. przyjedzie 
pociągiem 6 sztuk – 5 krów cielnych i 1 byk.

ŻYWOTY ŻUBRÓW
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Wpuszczenie ich do nowego ośrodka ho-
dowlanego odbędzie się z pewnym ceremo-
niałem i ze spisaniem odpowiedniego aktu, 
gdyż fakt ten, dla historii łowiectwa polskiego 
będzie miał ogromne znaczenie, jako pierwszy 
krok przy regeneracji żubra w Puszczy kny-
szyńsko-Białostockiej.

¿ 29 lipca 1939 r., sobota 
Żubry białowieskie w filmie 
na Węgrzech 

Na Węgrzech cieszą się ogromnym powo-
dzeniem wyświetlane filmy krótkometrażowe 
produkcji lasów państwowych o puszczy bia-
łowieskiej i  żubrach. Filmy będą jeszcze wy-
świetlane na posiedzeniu królewsko-węgier-
skiego towarzystwa przyrodniczego w  Buda-
peszcie i na kongresie krajowego związku le-
śnego w Debreczynie. Węgierskie koła leśnicze 
z uznaniem podkreślają wysoki poziom ochrony 
przyrody w Polsce i wyrażają gotowość współ-
pracy na tym polu.

istnieje projekt utworzenie na granicy pol-
sko-węgierskiej parku narodowego na Hower-
li, któryby przytykał do rezerwatu polskiego 
na czarnohorze.

¿ 29 lipca 1939 r., sobota 
Żubro-bizony w Puszczy 
Białostocko-Knyszyńskiej

Przed paru tygodniami donosiliśmy, że 
w początkach lipca do 120 hektarowego oko-
la w lasach nadleśnictwa złota Wieś będą 
wpuszczone żubro-bizony, sprowadzone tu  
z lasów spalskich. Termin wpuszczenia żu-
brów uległ jednak zwłoce, a to z powodu 
panujących do niedawna upałów, a tym sa-
mym uciążliwego dla zwierząt transportu. 
Wobec tego, że w ostatnich dniach nastąpiło 
znaczne obniżenie temperatury, żubry spal-
skie przyjechały wczoraj koleją do Białego-
stoku, skąd późnym wieczorem zostały od-
transportowane do czarnej-Wsi, skąd będą 
przewiezione wąskotorówką i  końmi do 
ogrodzenia w pobliżu wsi Studzianki.

Dziś o godz. 6-ej rano żubro-bizony spal-
skie (na razie 4 cielne krowy) będą wpusz-
czone do swego nowego rezerwatu. W naj-
bliższych dniach będzie przywieziony z la-
sów spalskich żubro-bizon byk.

¿ 30 lipca 1939 r., niedziela 
Restytucja żubra w Puszczy 
Białostocko-Knyszyńskiej

Przed kilkuset laty rozbrzmiewała nieraz 
Puszcza Białostocko-knyszyńska zgiełkiem 
myśliwskiej obławy. Ujadały sfory ogarów, 
wśród odwiecznych dębów i sosen rozlega-
ły się donośne dźwięki trąb i  rogów przez 
gąszcze leśne przedzierali się na spienionych 
rumakach łowcy z drużyny królewskiej. Pod 
ciosem oszczepu zygmunta Augusta, a póź-
niej Stefana Batorego, padł niejeden łoś, je-
leń, odyniec i puszcz polsko-litewskich prze-
możny imperator – żubr brodaty.

Wiek XVii pełen wrzawy wojennej i na-
jazdów nieprzyjaciół, nie sprzyjał łowom. 
Szlachta oszczep i kordelas myśliwski zamie-
niła na miecz i kopię, huk wystrzałów wy-
płaszał grubszą zwierzynę, która ze szlaków 
wojennych cofała się w najcichsze i najdzik-
sze ostepy Puszczy Białowieskiej.

W wieku 18-ym żubr w okolicach Białe-
gostoku i knyszyna staje się rzadkością, het-
man klemens Branicki ochrania w słynnym 
zwierzyńcu sarny, jelenie i modne wówczas 
daniele.

W wieku 19-tym żubry stają się osobli-
wością Puszczy Białowieskiej i  rozmnażają 
tu dzięki ochronie rządowej, aż ulegną do-
szczętnemu wytępieniu podczas wielkiej 
wojny światowej.

Ludzie z najstarszego pokolenie nie pa-
miętają śladu żubrów w okolicy Białegosto-
ku, aż dopiero wczoraj nastąpiła restytucja 
tego szlachetnego, królewskiego zwierza  
w dawnej Puszczy Białostocko-knyszyńskiej.

Jak już donosiliśmy, cztery żubro-bizo-
ny (krowy) dojechały szczęśliwie ze Spały 
do Białegostoku, skąd w nocy przewiezio-
no je na pogranicze nadleśnictwa złota 
Wieś i nadleśnictwa Supraśl. zwierzęta wy-
puszczono z klatek do ogrodzenia (120 ha) 
na terenie leśnictwa Budzisk. Po długiej 
podróży, którą zniosły dobrze, napojono 
je i pozostawiono na wolności. Przy in-
stalacji żubrów byli obecni: inspektor Ło-
wiectwa z Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Białowieży p. Dubrawski oraz pp. inż. Ru-
fiński, nadleśniczy ze złotej Wsi oraz inż. 
Barbulant, nadleśniczy z Supraśla.
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Żubro-bizony będą pozostawione w  re-
zerwacie poniekąd własnemu przemysłowi. 
Nikt ich karmić nie będzie, bo rezerwat ob-
fituje we właściwe im pożywienie: trawy i ja-
godniki oraz krzewy i drzewa, jak iwa, lipa, 
kruszyny, maliny i  t.p. Wody dostarczy im 
struga, przepływająca przez rezerwat.

Żubry mają się chować i pomnażać 
w stanie dzikim i dlatego konieczna jest ich 
zupełna izolacja od ludzi. Nawet dozorcy 
będą je kontrolować z ukrycia.

Na razie brak żubrzycom naturalnego 
przewodnika, lecz już za kilka tygodni otrzy-
mają go w postaci dorodnego, silnego sam- 

ca, który będzie przywieziony również z la- 
sów spalskich.

Jeżeli żubry w Puszczy Białostocko-
-knyszyńskiej mają żyć w zupełnym od-
osobnieniu, zdala od ciekawych przed-
stawicieli rodu ludzkiego, to tym bardziej 
muszą być zabezpieczone od złoczyńcy – 
kłusownika.

Jak wiadomo, za zabicie żubra czeka win-
nego ciężka kara. Lecz od groźby odpowie-
dzialności prawnej będzie chyba skutecz-
niejsza świadomość, że cywilizowane społe-
czeństwo potrafi uszanować skarby rodzimej 
przyrody – uszanować i je przysparzać.

ŻYWOTY ŻUBRÓW

Żubry (Bison bonasus), hodowane w poznańskim ogrodzie, przeznaczone do wypuszczenia w Puszczy 
Białowieskiej (marzec 1931 r.)
Zdjęcie i opis ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Szukając ilustracji do zebranych notatek z gazety „Dziennik Białostocki”, przeglądałem Kalendarz 
Leśny Informacyjny na 1928 rok. Na jednej ze stron, zatytułowanej „Najważniejsze notatki”, odkryłem 
odręczny zapisek, skreślony – mam przeświadczenie – ręką leśnika: „Zapytać się o 30 zł przysłanych  
z Nowojelni”. 

Mój nieznany, starszy kolega po fachu prawdopodobnie pracował w Nadleśnictwie Nowogródek, 
niedaleko Nowojelni1 i był skrupulatnym pracownikiem administracji Lasów Państwowych. Zapisał 
więc informację o tej niebagatelnej na ówczesne czasy kwocie, której przeznaczenie lub wysokość 
pragnął wyjaśnić. Przyglądając się dłuższą chwilę temu intrygującemu zapisowi sprzed 80 lat, zasta-
nawiałem się, czy leśnik uzyskał odpowiedź na pytanie tak ważne, że zasługiwało na umieszczenie 
na specjalnej stronie podręcznego kalendarza? Pomyślałem o naszych codziennych mniej ważnych, 
ważnych i najważniejszych leśnych notatkach (pismach!). Czy przetrwają dłużej niż pół wieku? Noo… 
powinny. Duża ich część zapisywana jest elektronicznie (sic!). Czy w przyszłości wystarczy komuś za-
pału, żeby (chcieć) je odczytać? 

Co mogło się stać z tymi 30 zł? Takie pytanie postawione dziś tylko z pozoru jest nieważne. Po-
dobnie jak odkrycie wśród rękopisów Leonarda da Vinci niezwykle osobistego zdania na karcie 
z notatkami geometrycznymi. Biografowie Mistrza nazwali te zapisy „Ostatnim twierdzeniem Leonar-
da”, na dodatek kończą się one rzuconą od niechcenia wzmianką (być może żartem) o konieczności 
zjedzenia kolacji, której znaczenie usiłują wyjaśnić współcześni historycy.

Wszelkie notatki robimy po to, aby nie zapomnieć rzeczy ważnych – wydarzeń zwykłych i niezwy-
kłych, takich jak zapiski prasowe przedstawione w niniejszym zbiorze.

Szanowny Czytelniku, może znajdziesz odpowiedź na zapisane pytanie o 30 zł i… stworzysz po-
czątek całkiem nowej historii, którą ktoś odkryje za sto lat.

1 Nowojelnia (biał. Наваельня) – niewielka miejscowość przy linii kolejowej Lida – Baranowicze, obecnie w granicach Białorusi. 
Liczy blisko 3,5 tys. mieszkańców. W Polsce przedwojennej prawdopodobnie znajdowała się w Nadleśnictwie Nowogródek 
(Okręgowa Dyrekcja Lasów w Białowieży).

Kartka z Kalendarza Leśnego Informacyjnego na 1928 rok
Źródło: Biblioteka IBL, Sękocin Las

Odręczna notatka z 1928 roku
„Zapytać się o 30 zł przysłanych z Nowojelni”
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