
Z żałobnej karty. 

Ś$. p. ERAZM CHMIELEWSKI. 

S.p. Erazm Chmielewski zmarł dnia 26 kwietnia 1938r. w Ka- 

mionce Strumiłowej, przeżywszy lat 74. 

Ś.p. Zmarły należał do wybitnych postaci w leśnictwie. Po 

zdaniu egzaminu dojrzałości w r. 1883 i dwuletnich studiach w Aka- 

demii Ziemiańskiej w Wiedniu, oraz po odbyciu praktyki w lasach 

brodzkich zdał w r. 1889 wyższy egzamin na samoistnego gospodarza 

lasowego z wynikiem bardzo dobrym. 

W latach 1890—1892 był nadleśniczym w lasach ks. Sapiehy 

w Olszanicy, w latach 1893—-1906 pełnomocnikiem majątku hr. Feya 

w Wyżnicy na Bukowinie, w latach 1907—1921 nadleśniczym lasów 

hr. Badeniego w Połonicznej, w latach 1922—1926 inspektorem leśnic- 

twa przy Małop. Tow. Rolniczym, zaś w latach 1927—1932 dyrektorem 

. Lrwowskiej Spółdzielni Leśników. 
Z przebiegu służby widać, że od wczesnych lat zajmował On ko- 

lejno kierownicze stanowiska w zawodzie leśnym. Dowodzi to, że 5. р. 
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Zmarły cieszył się powszechnym zaułaniem i opinią znakomitego 
leśnika. 

Ale obok szerokiej pracy zawodowej było Mu danym nader owoc- 
nie pracować także na niwie społecznej w leśnictwie. Pol. Tow. Leśne 
i Spółdzielnia Leśników we Lwowie, oto dwa główne posterunki jego 
społecznej działalności, którym był całą duszą i sercem oddany. 
W Tow. Leśnym był On długoletnim Qzłonkiem Wydziału i sekreta- 
rzem. Na szczególniejsze podkreślenie zasługuje Jego żywa współ- 
praca w okresie reorganizacji b. Małopolskiego Tow. Leśnego w Polskie 
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Tow. Leśne. Nie żałował On czasu, trudów i pieniędzy na szereg zwią- 
zanych z tym wyjazdów do Warszawy. 

Drugą placówką Jego działalności to Spółdzielnia Leśników, któ- 
rej był założycielem. Jako prezes Rady Nadzorczej Spółdzielni a na- 
stępnie jej dyrektor, pracował niestrudzenie i ofiarnie ńad jej roz- 
wojem, z troską o jej najwłaściwsze ramy organizacyjne. 

W czasie Swego pobytu w Wyżnicy na Bukowinie założył Tow. 
„Sokół i czytelnię TI. S. L. 

Cześć Jego pamięci ! 
  

1) Kliszę wypożyczono z „Aktualnych Wiadomości Leśniczych*'. Rok. X. Nr 10. 

  

 


