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Wspomnienie o mgr. inż. 
Władysławie Zygmuncie Antosiewiczu 

Воспоминание о‘магистре инж. Владиславе Зигмунте Антосевиче 

Zygmunt Antosiewicz, M. Sc. Eng. — Obituary note 

6 września 1980 r. zmarł po długotrwałej cho- 

robie Kol. mgr inż. Władysław Zygmunt 

Antosiewicz, długoletni członek PTL, były 

członek Zarządu Oddziału PTL w Lublinie. 

W. Z. Antosiewicz urodził się 16 maja 

1923 r. w Puławach. Tuż przed II wojną świa- 

tową rozpoczął naukę w gimnazjum, ale wy- 

buch wojny i okupacja hitlerowska nie pozwo- 

liły Mu na jego ukończenie. Mając 16 lat 

podjął pracę zarobkową w Nadleśnictwie Puła- 

wy,. początkowo jako robotnik leśny, potem 

praktykant. . = | 

as _ W 1944 'r. został wcielony do polskiego 

wojska. Walczył w szeregach I Warszawskiego Putku Pontonowo-Mo- 

stowego. Otrzymał wiele odznaczeń wojskowych. 
W latach 1948—1949 pracował w Państwowym Instytucie Gospodar- 

stwa Wiejskiego w Puławach i jednocześnie kontynuował przerwaną 

naukę w szkole średniej. W 1953 r. ukończył Wydział Leśny Szkoły Głów- 

nej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra in- 

żyniera leśnictwa. 
Dalsze lata swojego życia związał na stałe z lasami państwowymi. 

W latach 1954—1956 był adiunktem w Nadleśnictwie Susz. Od 1957 r. 

pracował nieprzerwanie w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych 

w Lublinie, gdzie przez ostatnie 22 lata pełnił funkcję naczelnika Wy- 

działu Użytkowania Lasu. 
Znajdował też czas na działalność społeczną w związka 

  

  

ch zawodowycli 

_ PTL i SITLiD. 
_. Był odznaczony m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką Zasłu- 

zony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

. a. człowiek prawy, dobry leśnik, wzorowy pracowni 

olega. 
4 września na cmentarzu w Puławach żegnało Go — obok Rodziny 

— liczne grono kolegów i przyjaciół, a wśród nich przedstawiciele Min. 

LiPD, Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego 

mL Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 1 OZLP w Lubli- 

ie, , 

k, 1 serdeczi\ 

Grzegorz Mazurel 
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