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Wspomnienie o mgr. inż. Stanisławie Sowińskim 

Воспоминание о магистре инж. Станиславе Совинском 

M.Sc. Eng. Stanisław Sowiński, Obituary 

  
W Żywcu, gdzie prawie przez 40 lat działał dla dobra lasów i gospo- 

darki drzewnej, zmarł 18 listopada 1985 r., w wieku 81 lat mgr inż. 

Stanisław Sowiński, szlachetny człowiek, uczynny, nadzwyczaj pracowi- 

ty i uzdolniony, serdeczny przyjaciel młodzieży, niestrudzony pedagog. 

S. Sowiński urodził się 1 maja 1904 r. w Kałuszu, w woj. stanisła- 

wowskim, w rodzinie inteligenckiej. Szkołę średnią ukończył w Krako- 

wie, a studia wyższe na Wydziale Lasowym Politechniki Lwowskiej, 

uzyskując dyplom inżyniera leśnika-technologa drewna. Pracę zawodo- 

wą rozpoczął w 1929 r. w fabryce sklejek „OIKOS” w Brzuchowicach, 

gdzie był zastępcą kierownika. Od 1930 r. do r. 1940 pełnił obowiązki 

dyrektora Spółdzielni Leśników we Lwowie, a od 1935 r. do r. 1939 był 

równocześnie redaktorem czasopisma „Aktualne Wiadomości Leśnicze” 

we Lwowie. 

Był koryfeuszem Babiogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tu- 

rystyczno-Krajoznawczego, wieloletnim organizatorem turystyki krajo- 

znawczej, autorem wielu cennych publikacji — w tym także naukowych 
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— z zakresu leśnictwa i gospodarki drzewnej drukowanych już od 
1931 r. — aż do ostatnich lat Jego pracowitego i wielce pożytecznego ży- 
cia. A oto niektóre, ważniejsze, ogłoszone drukiem publikacje: 
— O przyszłość drzewostanów dotkniętych klęską mrozów. Lwów 1931. 
—- Podkłady kolejowe. Kalisz 1935. 
— Kleje używane w przemyśle płyt klejonych. Lwów: PTL 1935. 
— Sklejki i płyty klejone. Wyd. I. Lwów 1935; Wyd. II. Warszawa 1946. 
— Okręgi nasienne ważniejszych drzew leśnych w Polsce. Lwów: Spół- 

dzielnia Leśników 1936. 
— Źwyczaje handlowe obrotu nasionami leśnymi. Lwów: PTL 1937. 
— Chrońmy modrzew — ozdobę lasów Podhala. Nowy Targ 1938. 

W latach okupacji 1941 do 1945 pracował jako leśniczy w lasach pry- 
watnych majątku „Pisary Dubie”. Od 1945 r. do 1946 r. pełnił obowiązki 
kierownika Biura Użytkowania i Zbytu Drewna w Śląskiej Dyrekcji La- 
sów Państwowych w Bytomiu, a następnie w 1947 r. był dyrektorem 
Gimnazjum Leśnego w Brynku, a potem w latach 1948—1951 dyrekto- 
rem lechnikum Przemysłu Drzewnego w Żywcu. W latach 1951 — 1963 
był inspektorem w Rejonie Lasów Państwowych w Żywcu. W czasie od 
1957 do 1961 r. działał bardzo aktywnie jako poseł na sejm PRL, W latach 
1963—1971, tj. od czasu przejścia na emeryturę, pracował w Żywcu jako 
kierownik Zespołu Składnic Lasów Państwowych. | 

Działał w wielu organizacjach społecznych, a ze szczególnym zaan- 
gażowaniem — do ostatnich lat — w Polskim Towarzystwie Turystycz- 
no-Krajoznawczym. Od 1946 r. był członkiem Stronnictwa Demokratycz- 
nego. W 1952 r. był radnym Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu. 
W latach 1952—1961 — radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kra- 
kowie. Od 1956 r. był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Les- 
nego. Był autorem wielu przyjętych projektów wynalazczych i zareje- 
strowanych w Urzędzie Patentowym PRL wzorów użytkowych. 

W ostatnich latach przygotowywał obszerną publikację na temat Ży- 
wiecczyzny, lecz nie było Mu danym dokończyć tego dzieła. 

Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami: „Zasłużony dla Ziemi 
Krakowskiej”, „Zasłużony dla Ziemi Bielsko-Bialskiej”, „Zasłużony dla 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”, „Złotą Odznaką Polskiego Towarzys- 
twa Leśnego”, „Honorową Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Turys- 
tyczno-Krajoznawczego”, odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, ,„Me- 
dalem 40-lecia PRL” i wieloma innymi odznaczeniami. 

Odejście S$. Sowińskiego z grona przyrodników, leśników i drzewiarzy 
boleśnie odczuwa wraz z Jego synem i najbliższą rodziną nie tylko star- 
sze oraz gorąco kochające Go i szanujące młode pokolenie Ziemi Ży- 
wieckiej, lecz także liczni Jego przyjaciele i wychowankowie rozpro- 
szeni w różnych stronach kraju. Ogłoszenie żałobne wydrukowali i wzięli 
gremialny udział w pogrzebie — regionalni przywódcy organizacji poli- 
tycznych i społecznych, uczniowie i nauczyciele Technikum Przemysłu 
Drzewnego w Żywcu, pracownicy wielu zakładów przemysłu drzewnego 
i przedsiębiorstw Lasów Państwowych, członkowie Babiogórskiego Od- 
działu PTTK oraz wielu innych organizacji społecznych. 

Cześć Jego Świetlanej Pamięci! 

Wacław Ostrowski 

78


