
Wspomnienie o mgr inż. Janie Wziątku 

W dniu 18 grudnia 1988 r. zmarł w Chojnowie mgr inż. Jan Wziątek, emerytowany 

inspektor obwodowy OZLP we Wrocławiu, zasłużony i ceniony leśnik, sekretarz 
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Leg- 
nicy, żołnierz wojny obronnej i Armii Krajo- 
wej. 

Na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie 
Zmarłego żegnali pogrążeni w głębokiej żało- 
bie członkowie Rodziny, przedstawiciele 
WZP w Legnicy, miejscowego nadleśnictwa i 
zespołu składnic oraz przyjaciele 1 znajomi. 
Ostatnie słowa pożegnania wygłosili: prezes 
WZP w Legnicy oraz bliski Mu — a zwłaszcza 
w czasach okupacji niemieckiej — dr inż. Sta- 

nisław Barański. 

Mgr inż. Jan Wziątek urodził się 23 marca 
1916 r. we wsi Korycizna koło Ożarowa (woj. 
kieleckie) w rodzinie chłopskiej. Po ukończe- 
niu ochotniczej służby wojskowej rozpoczął w 
1936 r. pracę w PKP w Czortkowie. W sierpniu 
1939 r. został zmobilizowany do Armu Pol- 

skiej i brał czynny udział w wielu walkach jako 
dowódca drużyny, najpierw w Grupie Operacyjnej gen. S. Skwarczyńskiego, a następnie 
w 43 PP ppłk. Warchoła. Po zakończeniu kampanii wrześniowej powrócił do rodzinnego 

domu. 

  
Działalność konspiracyjną w ZWZ AK rozpoczął w 1941 r. w Ożarowie, a później 
przeniósł się do pow. sandomierskiego, gdzie działał w podobwodzie AK Klimontów 
(kryp. "Czeremcha") pod pseudonimem "Jastrząb". W akcji "Burza" brał udział w 2 PP 
Leg. (II batalion) jako dowódca drużyny (kpr. pchor.). W bitwie pod Radkowem koło 
Włoszczowy, jaka się toczyła z Niemcami w dniu 26 września 1944 r., został ranny przy 
wynoszeniu z pola bitwy ranionego żołnierza z Jego drużyny. 

Maturę uzyskał w wyniku tajnego nauczania, a studia leśne ukończył w 1951 roku na 
Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Związek małżeński zawarł w 1945 r. z 
córką leśnika — Urszulą Nowak. 

Już w czasie studiów pracował w przedsiębiorstwie "Paged", a następnie w Przedsię- 
biorstwie Fotogrametrii i Kartografii w Poznaniu. Po uzyskaniu w 1951 roku dyplomu 
ukończenia studiów zatrudniony był do 1954 r. na stanowisku adiunkta leśnego w 
nadleśnictwie Samostrzel, a z kolei jako nadleśniczy w nadleśnictwach: Osiek Wielki, 
Zgorzelec, Wierzbowa i Chojnów. W związku z reorganizacją przeprowadzoną w 
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Lasach Państwowych w 1975 r. objął funkcję zastępcy kierownika Zespołu Składnic 
Lasów Państwowych w Chojnowie, a w 1977 r. przeniesiony został do OZLP we 
Wrocławiu na stanowisko inspektora obwodowego. Na emeryturę przeszedł w 1979 r. 

Wiedza zawodowa, jaką zdobył w swym życiu mgr inż. Jan Wziątek oraz życzliwość, 
koleżeńskość, patriotyzm i skromność, zjednały Mu wielu przyjaciół i znajomych wśród 
leśników i pszczelarzy. Cechowało Go pełne zaangażowanie zawodowe, a zwłaszcza w 
sprawach dotyczących techniki prac hodowlanych. Bolał niezmiernie nad zachodzącą 
degradacją środowiska przyrodniczego. 

Za działalność zawodową, społeczną i na polu walki o niepodległość państwa polskiego 
wyróżniony został wysokimi odznaczeniami państwowymi i Armii Krajowej oraz odzna- 
kami organizacji społecznych: Złotym Krzyżem Zasługi; Medalem "Za udział w wojnie 
obronnej 1939 r."'; Medalem Wojska po raz 1, 2 i 3; Krzyżem Armii Krajowej; Odznaką 
Zołnierzy AK 2 PP Legionów; Odznaką "Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzew- 
nego"; Brązowym Medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju”; Srebrną i Złotą Odzna- 
ką Honorową Polskiego Związku Pszczelarskiego. 

W pamięci wszystkich, którzy znali mgr inż. Jana Wziątka, zapisał się On jako człowiek 
szlachetny, skromny, pomagający innym oraz oddany leśnictwu polskiemu leśnik. 

STANISŁAW BARAŃSKI


