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Stanislaw Gurbiel (1915—1981) 

Станислав Гурбель (1915—1981) 

Stanistaw Gurbiel (1915—1981) — Obituary 

11 sierpnia 1981 r. zmarł nadleśniczy z Milicza 
(OZLP Wrocław) inż. Stanisław Gurbiel. 

. St Gurbiel urodził się 6 sierpnia 1915 r. w Za- 
/górzycach, woj. kieleckie. W 1936 r. otrzymał świa- 
 dectwo dojrzałości gimnazjum matematyczno-przy- 

/ rodniczego w Krakowie. W 1937r. powołany został 
~ do szkoły podchorążych lotnictwa w Dęblinie. Bra? 
Ba. udział w kampanii wrześniowej. Po rocznej niewoli 

B zbiegł w czasie transportu jeńców wojennych do 

e Niemiec. W latach 1940—1943 pracował na wsi jako 
© rolnik. Pod koniec wojny w 1944 r. pracując jako 

BE robotnik leśny współdziałał z Batalionami Chłop- 
skimi. 

Po wyzwoleniu w maju 1945 r. rozpoczął pracę 
jako praktykant leśny w Nadl. Łobodno k. Częstochowy, gdzie pracował 
do listopada 1945 r. Po przybyciu na Ziemie Odzyskane, w listopadzie 
1945 r. został przyjęty do pracy w charakterze sekretarza w Nadl. Swid- 
nica (DLP Wrocław). 

W 1947 r. objął stanowisko leśniczego w Nadl. Żmigród (DLP Wroc- 
ław), na którym pozostał do 1950 r. 

W 1951 r. został mianowany nadleśniczym w Młocinach (DLP Wroc. 
ław), obecnie Nadl. Milicz, gdzie pracował nieprzerwanie aż do ostat- 
nich chwil życia. Stale podnosił wiedzę fachową, uzyskując m.in. na 

SGGW w Warszawie dyplom inżyniera leśnika. 

Kol. St. Gurbiel, długoletni nadleśniczy, dał się poznać jako wzoro- 
wy leśnik, który całe swoje życie oddał dobru lasu. Był inicjatorem i or- 
ganizatorem postępowych metod pracy w leśnictwie. Wyniki gospodarki 
leśnej we wszystkich dziedzinach osiągnięte pod jego kierunkiem były 
widoczne i wysoko oceniane przez przełożonych oraz uczestników mię- 
dzynarodowych i krajowych konferencji naukowo-technicznych organi- 
zowanych w Nadl. Milicz. 

Jako wieloletni opiekun oraz wykładowca Technikum Leśnego w Mi- 
liczu przyczynił się do wychowania młodego pokolenia leśników, które 
w czasie edukacji zdobywało wiedzę fachową opierając się na wzorcach 
Nadl. Milicz. Pozostawił po sobie trwały pomnik w postaci bardzo dob- 
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rze zagospodarowanych lasów milickich, wnoszac petna_ poswiecenia 
i ofiarności pracą ogromny wkład w rozwój leśnictwa na Dolnym Śląsku. 

Wraz z odejściem kol. St. Gurbiela leśnictwo dolnośląskie poniosło 
niepowetowaną stratę. Był pracownikiem obowiązkowym, bardzo wy- 
magajacym tak od siebie jak i od innych; cieszył się dużą sympatią i za- 
ufaniem współpracowników, kolegów i przełożonych. 

Inż. St. Gurbiel brał czynny udział w pracach społecznych jako dzia- 
łacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Polskiego *Towa- 
rzystwa Leśnego. Za aktywną pracę zawodową i społeczną został odzna- 
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Sre- 
brnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką resortową „Zasłużony dla Leś- 
nictwa i Przemysłu Drzewnego . 

Gustaw Bochenek 

„Sylwan” przyjemnym upominkiem za granicę, m.in. dla mieszka- 

jących tam rodaków. Pomyśl o tym. Warunki prenumeraty dla 

mieszkających za granicą na ostatniej stronie okładki.


