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Wspomnienie pośmiertne o mgrze Eugeniuszu Stankiewiczu 

Посмертное воспоминание о магистре Евгении Станкевиче 

Eugeniusz Stankiewicz, M. Scz — Obituary 

30 grudnia 1973 r. zmarł w Warszawie człowiek zaj- 
mujący ostatnio, przed przejściem na emeryturę, skrom- 
ne stanowisko radcy prawnego Naczelnego Zarządu 
Lasów Państwowych. Jest nim mgr Eugeniusz Stankie- 
wicz. Ale z nazwiskiem tym wiąże się cała historia 
leśnictwa okresu międzywojennego oraz Polski Lu- 

dowej. 

Mgr Eugeniusz Stankiewicz urodził się dnia 20 wrze- 

śnia 1901 r. w Odessie. Po powrocie do kraju Zmarły 

rozpoczął pracę w 1921 r. w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, 

najpierw jako adiunkt, a później jako leśniczy w Nadleśnictwie Warszawa. 

Pracując, złożył w 1924 r. państwowy egzamin dla leśniczych, a w 1929 r. 

egzaminy magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Od tego okresu rozpoczyna się kariera urzędnicza Zmarłego, który zo- 

stał najpierw zatrudniony w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnycn, 

a później w Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych w charakterze refe- 

rendarza, kierownika referatu procesowego oraz zastępcy radcy praw- 

nego. Pracując na tych stanowiskach mgr Eugeniusz Stankiewicz prowa- 

dził najtrudniejsze procesy o własność lasów, jak np. proces o dobra po 

Michale Romanowie, o dobra Komory Cieszyńskiej itp. Z chwilą utwo- 

rzenia Spółki z ogr. odp. „Paged” został przewodniczącym Komisji Rewi- 

zyjnej, a z ramienia M.iR.R. występował jako ekspert do spraw od- 

dłużenia Ordynacji Zamoyskich. Po wybuchu drugiej wojny światowej 

Zmarły ze względu na wrodzoną wadę wzroku i całkowitą niezdolność do 

służby wojskowej nie uczestniczył w kampanii wrześniowej, a w okresie 

okupacji pracował w prywatnej polskiej spółce handlu opałem. 

Po rozgromieniu Niemiec hitlerowskich mgr Eugeniusz Stankiewicz 

zgłosił się natychmiast do służby państwowej w lutym 1945 r.i został za- 

trudniony jako radca prawny w Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych, 

mieszczącej się wówczas w Łodzi, a potem do 1950 r. jako dyrektor Biura 

Prawnego w Ministerstwie Leśnictwa. Po roku 1950 pracował kolejno jako 

radca prawny w Centralnym Zarządzie Lasów Państwowych, w Gabine- 

cie Ministra Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz w Na- 

czelnym Zarządzie Lasów Państwowych. Dnia 15 rnarca 1969 r., a więc 

po 48 latach pracy w lasach państwowych, Zmarły przeszedł na emeryturę. 

Do tej pracowitej biografii trzeba dodać, że mgr Eugeniusz Stankiewicz 
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był również adwokatem wykonującym praktykę adwokacką w Zespole 
Adwokackim nr 15 w Warszawie, do chwili rozdziału adwokatury od rad- 
ców prawnych. Po tym okresie Zmarły pełnił w adwokaturze funkcje spo- 
łeczne zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. 

Długoletnią pracą w zawodzie może się poszczycić niejedna osoba. Ale 
mgr Eugeniusz Stankiewicz zajmując się sprawami legislacji wpływał na 
losy organizacji prawnej polskiego leśnictwa i ochrony przyrody. Uczestni- 
czył we wszystkich prawie pracach legislacyjnych dotyczących lasów jako 
przewodniczący komisji legislacyjnej, a po 1950 r. jako jej członek. Z prac 
tych wymienię najważniejsze: 2 ustawy o państwowym gospodarstwie 
leśnym (1936 i 1949 r.), 2 ustawy o ochronie lasów niepaństwowych (1948 
i 1960 r.), ustawa z 1949 r. o ochronie przyrody, 2 ustawy łowieckie 
(1952 i 1959 r.), akty wykonawcze do tych ustaw oraz szereg uchwał Rady 
Ministrów obejmujących zagadnienia ochrony lasów przed szkodami lub 
sprawy rekultywacji gruntów leśnych. 

Zmarły był także wybitnym teoretykiem z dziedziny prawa o lasach. 
Jest on autorem cennej pracy pt. „Polskie prawodawstwo leśne” (3 wyda- 
nia), mającej charakter podręcznika, oraz współautorem 2 innych prac 
„Ochrona lasów przed szkodnictwem” (5 wydań) oraz „Komentarz do 
prawa łowieckiego” (4 wydania), nie licząc drobnych artykułów ogłasza- 
nych w prasie leśnej. 

Sylwetka Zmarłego nie byłaby pełna, gdybyśmy zapomnieli o osobi- 
stych przymiotach charakteryzujących Go, takich jak: uczciwość, skrom- 
ność, koleżeństwo, uczynność oraz umiejętność zawsze taktownego trakto- 
wania interesantów. Dowodem zaufania, z jakim koledzy odnosili się do 
mgra Eugeniusza Stankiewicza, było powierzenie Mu po 1956 r. funkcji 
przewodniczącego Komisji Rehabilitacyjnej, z której Zmarły wywiązał 
się ku zadowoleniu zarówno przełożonych, jak i zainteresowanych osób, 
co nie było rzeczą łatwą. 

Za zasługi Zmarły był nagrodzony wieloma odznaczeniami państwo- 
wymi, a mianowicie Medalem X-lecia, Srebrnym Krzyżem Zasługi, dwa 
razy Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro- 
dzenia Polski. Dlatego z całym naciskiem trzeba powiedzieć, że odszedł od 
nas człowiek wielki. Wielki pracą oraz służbą dla państwa i dla kolegów. 
Osobiście dużo Mu zawdzięczam, gdyż przez 4 lata był moim przełożo- 
nym, a następnie najściślejszym współtwórcą szeregu opracowań z dzie- 
dziny prawa o lasach. 

L. Jastrzębski 
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