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Wspomnienie o Stanisławie Dzierżanowskim 

Воспоминание о Станислове JIJEpZKAHOBCKOM - 

Stanisław Dzierżanowski. Obituary 

2] X 1986 r. w wieku 74 lat zmarł w Opolu wieloletni zasłużony pra- 
cownik Lasów Państwowych — mgr inż. Stanisław Dzierżanowski. 

S. Dzierżanowski urodził się 20 I 1913 r. w Zielonej w pow. Skałat, 
w woj. tarnopolskim, w rodzinie inteligenckiej. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej i gimnazjum we Lwowie studiował w Politechnice Lwow- 
skiej na Wydziale Rolno-Leśnym, Oddział Lasowy. Studia leśne ukończył 
w 1937 r., uzyskując dyplom inżyniera. 
„ Od 1 III 1937 r. do 31 VII 1938 r. pracował w Izbie Skarbowej we 
Lwowie jako mierniczy, a następnie do czerwca 1941 r. jako starszy asy- 
stent w Katedrze Inżynierii Lasowej Politechniki Lwowskiej. 

Od grudnia 1941 r. do października 1944 r. pracował w lasach pry- 
watnych majątku Tarnowiec na stanowisku zarządcy leśnego. Natomiast 
po wyzwoleniu, od października 1944 r. do sierpnia 1945 r. na stanowisku 
mierniczego w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w Przeworsku. 

Po przybyciu na Opolszczyznę 22 VIII 1945 r. zostaje przyjęty do 
służby w Lasach Państwowych na stanowisko adiunkta w Nadleśnictwie 
Kielcza (DPL w Bytomiu). 1 XI 1947 r. mianowany zostaje nadleśniczym 
Nadleśnictwa Grudzice k. Opola, na którym to stanowisku pracuje do 
końca 1949 r. 

W latach 1950—55 zajmuje stanowisko kierownika Wydziału Plano- 
wania w'Opolskim Okręgu Lasów Państwowych i kierownika technicz- 
„nego w Rejonie Lasów Państwowych w Opolu. 

l X 1955 r. zostaje mianowany kierownikiem Wydziału Użytkowania 
Lasu w Opolskim Okręgu Lasów Państwowych i na tym stanowisku pra- 
cuje do 30 VI 1975 r., tj. do likwidacji OZLP w Opolu. s 

1 VII 1975 r. na własną prośbę zostaje przeniesiony do Nadleśnictwa 
Krasiejów na stanowisko nadleśniczego terenowego. Na tym stanowisku 
pracuje do chwili przejścia na emeryturę, tj. do 31 I 1978 r. W ciągu 
33 lat pracy w Lasach Państwowych dał się poznać jako dobry leśnik, 
dobry kierownik i organizator, bardzo sumienny pracownik, niezwykle 
uczciwy, życzliwy i pogodny człowiek. | e 

Pasją jego życia poza leśnictwem było łowiectwo. Był S. Dzierzanow- 
ski organizatorem łowiectwa polskiego na Opolszczyźnie, niezwykle za- 
angażowanym w działalność Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Opolu, 
w której przez wiele lat pełnił funkcje sekretarza, przewodniczącego Ko- 
misji Oceny Trofeów Łowieckich, członka Komisji Hodowlanej i Komisji 
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Egzaminacyjnej. Był wychowawcą i nauczycielem młodego pokolenia 
myśliwych na Opolszczyźnie. 

Za zasługi łowieckie został odznaczony Brązowym, Srebrnym i Zło- 
tym Medalem za Zasługi dla Łowiectwa oraz najwyższym odznaczeniem 
łowieckim „ZŁOM”. 

5. Dzierżanowski z dużym zaangażowaniem udzielał się w Polskim 
Towarzystwie Leśnym, Lidze Ochrony Przyrody i Stowarzyszeniu Inży- 
nierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Należał do Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego. 

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwo- 
wych, regionalnych i branżowych — mi.in. Srebrny i Złoty Krzyż Za- 
sługi, Krzyż Kawalerski OOP, Medal 30-lecia Polski Ludowej oraz 40-le- 
cia PRL, Odznakę „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”, 
Odznakę ,„„Zasłużonemu Opolszczyźnie”, Złotą Odznakę LOP. 

Nasze szeregi opuścił na zawsze wspaniały człowiek, zasłużony leś- 
nik, etyczny myśliwy, serdeczny przyjaciel i kolega. 

Z głębokim smutkiem i żalem pożegnała Go na cmentarzu w Opolu 
(23 X 1986 r.) rodzina oraz liczne grono przyjaciół, kolegów i współpra- 
cowników. 

Cześć Jego pamięci! 

Jan Potocki 

Tylko prenumeraia gwarantuje 
otrzymywanie „Sylwana” 
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