
  

В. ХХХ! SYLWAN 1987 Nr 5 
  

Wspomnienie o mgr. inż. Franciszku Chruścielu 

Воспоминание о магистре инж. Франтишке Хрусьчеле 

Franciszek Chruściel, M, Sc. Obituary 

  
INS rudzony orędownik przyrody. Człowiek niezwykłej skromności 

i dobroci. Stwierdzenia takie powszechnie i szczerze wypowiadane 
przez licznych przyjaciół i znajomych zmarłego 13 maja 1986 r. magistra 
inżyniera—leśnika Franciszka Chruściela stanowią należny Mu najwyższy 
hołd. 

W kościele św. Mikołaja i na cmentarzu kom. w Chrzanowie żegnała 
Go Rodzina oraz setki leśników i drzewiarzy, zwłaszcza z Górnośląskie- 
go 1 Krakowskiego Makroregionu, a także oficjalne delegacje z OZLP. Ka- 
towice i Kraków oraz z Ligi Ochrony Przyrody i z instytucji społecznych 
w Chrzanowie, gdzie działał przez 41 lat z dużym pożytkiem dla gospo- 
darki leśnej i środowiska przyrodniczego. Szczególnie serdeczne i wzru- 
szające przemówienie pożegnalne wygłosił przedstawiciel OZLP w Kato- 
wicach mgr inż. Jan Kozyra, eksponując patriotyczne zasługi i przymioty 
Zmarłego, który w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej mu- 
siał z mozołem torować drogę — „wśród burz i naporów * — ku lepszemu 
jutru, skutecznie chroniąc administrowane lasy przed dewastacją. 
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F. Chruściel urodził się 21 listopada 1897 r. w Gniewczynie Łańcuckiej 
k. Jarosławia, w patriotycznej rodzinie rolniczej. Gimnazjum typu real- 

nego ukończył w Łańcucie, a Wyższą Szkołę Lasową we Lwowie, uzys- 

kując w 1921 r. dyplom inżyniera—leśnika. Studia Jego były przeplatane 
w 1920 r. walką o utrwalenie niepodległości Polski. 

W latach 1921—1944 pracował jako zarządca — nadleśniczy w lasach 
prywatnych Ordynacji Łańcuckiej. 

W okresie międzywojennym był działaczem społecznym w Lidze 
Ochrony Przyrody (od 1921 r.), a także w Polskim Towarzystwie Leśnym 

iw Przysposobieniu Wojskowym Leśników. 
W czasie okupacji niemieckiej współdziałał z oddziałami partyzancki- 

mi Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, mającymi swe bazy i schro- 
nienie w Puszczy Sandomierskiej. 

Na wiosnę 1945 r. przybył za frontem do Chrzanowa, gdzie powie- 

rzono Mu organizację tamtejszego nadleśnictwa, którym kierował przez 

20 lat, uzyskując uznanie jako dobry gospodarz, znakomity znawca lasu, 

wzorowy hodowca, zwłaszcza w zakresie przebudowy drzewostanów м ге- 

gionie dręczonym przez szkody przemysłowe. Był dobrym wychowawcą 
młodej kadry leśników. W latach 1964—1968 pełnił obowiązki starszego 

inspektora do spraw techniki w zakresie przebudowy drzewostanów. 
Po przejściu, w wieku 71 lat. na emeryturę nadal pracuje społecznie 

jako prezes Ligi Ochrony Przyrody w Chrzanowie oraz na miwie łowiec- 

kiej (był łowczym w Kole Łowieckim), a także w PTL oraz w, Stowa- 

rzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. 

Zmarły posiadał wiele odznaczeń państwowych, resortowych i reglo- 

nalnych, a wśród nich: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 

Złoty , Śrebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal X-lecia Polski Ludowej, 

Złotą Odznakę „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”, 

odznakę „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”, Złotą i Sre- 

brną Odznakę Ligi Ochrony Przyrody, odznakę „Zasłużony dla Ochrony 

Przyrody”, najwyższe wyróżnienie Polskiego Związku Łowieckiego 

„Złom”, odznakę „Zasłużony Działacz NOT”, a także został wpisany do 

„Księgi Ludzi 40-lecia PRL Miasta Chrzanowa . 

Wacław Ostrowski 
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