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Wspomnienie o inż. Adamie Oliwie 

Воспоминание о инж. Адаме Оливе 

Eng. Adam Oliwa, Obituary 

27 sierpnia 1985 r. zmarł — po długich i ciężkich cierpieniach — inż. 

Adam Oliwa, emerytowany długoletni pracownik OZLP Wrocław. 

A. Oliwa, syn Antoniego i Marii z Rybczyńskich, urodził sie 3 paz- 

dziernika 1909 r. w Dąbrowie pow. Łuck woj. wołyńskie w rodzinie ro- 

botniczo-chłopskiej. W r. 1916 w czasie I wojny światowej wraz z ro- 

dzicami został ewakuowany do Odessy, gdzie w 1917 r. rozpoczął naukę 

w szkole powszechnej, którą to naukę po powrocie do Polski w r. 1918 

kontynuował i ukończył. Do roku 1930 pozostawał przy rodzicach, któ- 

rym pomagał w ich gospodarstwie rolnym. 
W latach 1930—1931 odbywał bezpłatną leśną praktykę przedszkolną 

w Nadleśnictwie Siekierzyce (DLP Łuck), po ukończeniu której wstąpił 

do Państwowej Średniej Szkoły Rolniczej na Wydział Leśny w Biało- 

krynicy — Liceum Krzemienieckiego, którą ukończył w 1934 r., po czym 

odbył roczną praktykę poszkolną w lasach Liceum Krzemienieckiego w 

Nadleśnictwie Kniahinin, a następnie pełnił obowiązki leśniczego w Na- 

rajowie do 1938 r. 1 listopada 1938 r. na własną prośbę przeniósł się do 

Nadleśnictwa Siekierzyce, gdzie pracował jako leśniczy w Czernyżu do 

31 stycznia 1944 r., a od 1 lutego 1944 r. do maja 1945 r. w Leśnictwie 

Ławrów Łuckiego Lesochozu. W 1946 roku osiedlił się w Opolu. " 

Od 1 stycznia 1947 r. do 31 marca 1960 r. pracował w Biurze Zagos- 

podarowania Lasów Sekcji Urządzania Lasu w Brzegu (OZLP Wrocław), 

które w r. 1956 przemianowane zostało na „Biuro Urządzenia i Pomiaru 

Lasu w Brzegu” na stanowiskach: taksatora, podreferendarza, referen- 

darza, radcy, inspektora i inspektora kontroli technicznej. 

W grudniu 1957 r. złożył egzamin przed Komisją Weryfikacyjno-Egza- 

minacyjną przy Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu z wynikiem po- 

myślnym i uzyskał stopień inżyniera w zakresie ogólnoleśnym. 

W kwietniu 1968 r. został przeniesiony na własną prośbę do OZLP 

we Wrocławiu na stanowisko prow. st. inspektora w Wydziale Zagospo- 

darowania Lasu, a z dniem 1 października 1972 r. mianowany prowizo- 

rycznym specjalistą technicznym, na którym to stanowisku pozostał do 

przejścia na emeryturę 31 stycznia 1975 r. 

Za sumienną, ofiarną i wzorową pracę zawodową i społeczną został 

"odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką PTL, Odznaką 
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„Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”, Medalem XL-lecia 
Polski Ludowej. Był człowiekiem prawym, cichym, skromnym, koleżeń- 
skim, o kryształowym charakterze. 

Śpij spokojnie i niech Ci lekką będzie ta Opolska Ziemia, która za 
dni Twoich wróciła do Macierzy, a szum dolnośląskich borów i lasów 
niechaj Cię kołysze do snu wiecznego! 

Cześć Twojej 'Pamięci! 

Edward Bartol


