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Wspomnienie o mgr inż. Adamie Sytku 

Воспоминание о магистре инж. Адаме Сытке 

M. Sc. Eng. Adam Sytek. Obituary 

  
20 września 1988 r. pożegnano na cmentarzu komunalnym w Toruniu 

wybitnego leśnika, emerytowanego Dyrektora Oddziału Biura Urzą- 
dzania Lasu i Geodezji Leśnej w Toruniu mgr. inż. Adama Sytka. Na 
miejsce spoczynku obok najbliższej rodziny odprowadzało Go liczne grono 
leśników, przyjaciół, towarzyszy pracy i działalności zawodowo-społecz- 
nej. Całe zawodowe, niezwykle czynne i twórcze życie Zmarłego związa- 
ne było z leśnictwem. 

A. Sytek urodził się w Nakle nad Notecią 19 grudnia 1925 r., tutaj 
ukończył w 1939 r. szkołę powszechną. W 1940 r. rozpoczął pracę jako 
robotnik leśny w wieku 15 lat. Dalej była praca w zakładzie stolarskim 
i od sierpnia 1944 r. obóz pracy przymusowej. Po wyzwoleniu — gimna- 
zjum i liceum o przyspieszonym kursie, matura w r. 1949 i w tymże roku 
rozpoczęcie studiów na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. 

Już po pierwszym roku studiów A. Sytek rozpoczął pracę zawodowa 
w Sekcji Urządzania Lasu Okręgu Lasów Państwowych w Poznaniu, wią- 
żąc się w ten sposób na całe dalsze życie z tą służbą. 

Po ukończeniu studiów w 1953 r. mgr inż. Adam Sytek dostaje nakaz 
pracy do Sekcji Urządzania Lasu OZLP w Szczecinku, gdzie zaczyna pra- 

cować od razu jako taksator o pełnych kwalifikacjach zawodowych. Jego 

wiedza teoretyczna i przygotowanie praktyczne musiały uzyskać niezwy- 

kle wysoką ocenę, skoro już w 1954 r. zostaje przydzielony do zespołu 
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roboczego Komisji Ministerstwa Leśnictwa, którego zadaniem było opra- 
cowanie pierwszej instrukcji urządzania lasu w Polsce Ludowej. Z chwilą 
powołania w 1956 r. Biura Urządzania Lasu, A. Sytek pełni już obowiązki 
inspektora. W 195% r. jego przełożony, nauczyciel i przyjaciel dyrektor 
Józef Macichowski zostaje wybrany posłem na Sejm z oddelegowaniem 
do pracy poselskiej, a pełnienie jego obowiązków powierzono A. Sytkowi. 
W kwietniu 1959 r. został powołany na stanowisko dyrektora Oddziału 
Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa w Szczecinku. Jednocześnie 
działał aktywnie społecznie. Był radnym powiatowej rady narodowej, 
członkiem egzekutywy KP PZPR w Szczecinku, wybitnym znawcą pro- 
blemów Pomorza Zachodniego. 

W lutym 1969 r. przeniesiony zostaje do Warszawy, najpierw na sta- 
nowisko zastępcy dyrektora Zarządu BULiGL. Jeszcze w tym samym ro- 
ku zostaje dyrektorem przedsiębiorstwa. Równolegle pracuje ofiarnie spo- 
łecznie w SITLiD i PTL. W 1972 r. zostaje członkiem Zarządu Głównego 
i członkiem Prezydium ZG SITLiD. 

Pisze liczne artykuły, jest współautorem wielu opracowań studialnych 
w BUL i w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Współdziała w przygoto- 
wywaniu kolejnych instrukcji urządzania lasu i zasad hodowlanych w la- 
tach 1966—68 i 1979—81. Z chwilą wejścia BULiGL w skład organizacji 
gospodarczej Lasy Państwowe jest członkiem Kolegium LP i jego prezy- 
dium (w latach 1973—77). Z ramienia SITLiD powołany został do Komi- 
tetu Nauk Leśnych PAN, w kadencji 19750—77. 

Był członkiem Komitetu Ochrony Środowiska przy ZG NOT w latach 
1974—77, członkiem Komisji Urządzania Lasu PTL w latach 1972—77. 
Był wykładowcą na wielu kursach i szkoleniach, członkiem licznych ko- 
misji branżowych i międzyresortowych. 

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwo- 
wych, w tym Krzyż Oficerski i Kawalerski OOP, wiele odznaczeń bran- 
żowych i resortowych, odznak honorowych stowarzyszeń naukowo-tech- 
nicznych (w tym złote odznaki honorowe NOT, SITLiD i PTL) oraz odzna- 
czeń regionalnych. Sam był niezwykle skromny, skrupulatny i pracowity, 
dociekliwy aż do przesady. Takim też go zapamiętamy. Ostatni etap jego 
drogi to praca w Toruniu na stanowisku dyrektora Oddziału BULiGL, 
dokąd został przeniesiony na własną prośbę w 1977 r. Pod jego kierun- 
kiem Oddział uzyskiwał najwyższe noty w zakresie realizacji zadań rze- 
czowych i ekonomicznych, wychował grono zdolnych utalentowanych na- 
stępców. 

Postępująca od kilku lat choroba, z którą nie mógł się pogodzić do 
końca, wyłączyła go w początkach 1988 r. z czynnej pracy. 

Na emeryturę ,„przeszedł” 1 lipca 1988 r. 
Zmarł 15 września 1988 r. ... Spoczął na ziemi pomorsko-kujawskiej, 

z której się wywodził. 

Cześć Jego pamięci! 
Adam Szempliński 
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