
Wspomnienie o Wieslawie Grusie 

Воспоминание о Веславе Грусе 

91 grudnia 1979 r. zmarł w Wejherowie 

w wieku 69 lat mgr inż. leśnik Wie- 

sław Grus, emerytowany starszy specjalista 

w Zespole Ochrony Lasu w Gdańsku. 

W. Grus urodził się 18 stycznia 1910 r. 

w Sosnowcu, w rodzinie leśników. Jego oj- 

ciec Witold za działalność w piątkach rewo- 

lucyjnych PPS został aresztowany przez 

władze carskie i uwięziony w X Pawilo- 

nie Cytadeli Warszawskiej. Był skazany na śmierć. Następnie w drodze 

carskiej łaski został ułaskawiony i zesłany dożywotnio na Syberię. 

W ślad za nim udała się żona wraz z dzieckiem. Pod koniec I wojny 

światowej, w dniach Rewolucji Październikowej Witold Grus odzyskał 

wolność i wraz z rodziną powrócił do Polski. Dla młodego Wiesława 

Grusa rozpoczyna się nauka. We wrześniu 1921 r. został przyjęty do 

Państwowego Gimnazjum w Równem. W 1929 r. zdał maturę i zgodnie 

ze swymi zainteresowaniami i tradycją rodzinną wstąpił na Wydział 

Leśny SGGW w Warszawie. Pod koniec studiów specjalizował się 

u profesorów A. Szwarca iF. Krzysika w zakresie użytkowania 

lasu. 

W 1936 r. uzyskał dyplom inżyniera leśnika broniąc pracy dyplomo- 

wej z zakresu suszarnictwa drewna. W 1935 r. został powołany do woj- 
ska i odbył służbę wojskową w podchorążówce w Centrum Wyszkole- 

nia Kawalerii w Grudziądzu, po czym został mianowany na stopień 

ppor. rezerwy. Do wybuchu II wojny światowej Wiesław Grus pomna- 

żał swoje wiadomości fachowe leśnika i drzewiarza pracując na różnych 

stanowiskach w biurach projektowych oraz w zakładach przemysłowych, 

gdzie wykazując duże umiejętności fachowe i zdolności organizacyjne 
zajmował w krótkim czasie kierownicze stanowiska. 

W połowie lipca 1939 r. został powołany do czynnej służby w woj- 
sku w 21 Pułku Ułanów Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Brał udział od 

pierwszego dnia wojny w licznych bitwach i potyczkach polskiej ka- 

walerii na szlaku: Krzepice, Morka, Brzeźnica, Nowe Radomsko, Brze- 

ziny k. Łodzi, Sochaczew, Modlin, Mińsk Mazowiecki, Lubartów, Hru- 

bieszów, Aleksandrów, Janów k. Lwowa. W czasie walk został lekko 

ranny, ale nie opuścił pułku. 
Po kapitulacji i rozwiązaniu pułku wrócił do swego miejsca pracy 

w tartaku Zawadówka koło Chełma Lubelskiego, gdzie od razu został 

aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu. Dopiero w poło” 
wie 1940 roku został skierowany do pracy w Zawadówce, w tartaku 

jako jeniec wojenny, ponieważ Niemcy potrzebowali specjalisty od su- 

szenia i gięcia drewna. Natychmiast też włącza się do pracy w Копзрг 
racji. Został dowódcą kompanii II rzutu Batalionów Chłopskich, następ” 
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nie Armii Krajowej. Przyjmuje pseudonim ,,Albatros” w 27 Dywizji Wo- 
łyńskiej AK. Jedną z ważniejszych akcji w których bierze udział, jest 
wyszukanie i dostarczenie do Warszawy pocisków V-1 spadających na 
obszar Lubelszczyzny i Wołynia. 

Po wyzwoleniu południowych obszarów Polski pracował kolejno 
w Leśnej Komisji Dekretowej PKWN w Lublinie, w Dyrekcji Białosto- 
ckiej i jako nadleśniczy w Nadleśnictwie Narewka, następnie w Depar- 
tamencie Zakładów Przemysłu Drzewnego w Ministerstwie Leśnictwa 
w Łodzi. 

W okresie tzw. błędów i wypaczeń został aresztowany za udział 
w AK. Po zwolnieniu i zrehabilitowaniu otrzymał urlop zdrowotny dla 
poratowania zdrowia; wyjechał na Wybrzeże do ODPL w Gdańsku i tu- 
taj pozostał do końca życia. Pracował znowu na odpowiedzialnych sta- 
nowiskach w zakresie przemysłu drzewnego i leśnictwa. W 1963 roku 
objął pracę w Zespole Ochrony w Gdańsku. Przez cały okres pracy 
w Gdańsku pełni funkcję rzeczoznawcy P. P. „Polcargo' ds. eksportu 
towarów drzewnych. W 1975 roku przeszedł na emeryturę, a w 1976 r. 
został odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności. 

Do tych danych należy dodać, że w 1932 r. W. Grus wstąpił w zwią- 
zek małżeński z Eweliną Utlińską, pochodzącą również ze znanej rodziny 
leśników. Z małżeństwa tego urodzili się dwaj synowie, z których młod- 
szy jest też leśnikiem. 

Na tle tych przedstawionych w krótkości dziejów należy jeszcze pod- 
kreślić następujące cechy W. Grusa: dążność do ciągłego pogłębiania wie- 
dzy fachowej i ogólnych wiadomości przyrodniczych; wysoką inteligen- 

cję, kulturę osobistą, rzetelność i wrodzoną skromność, ale równocze- 
śnie świadomość swojej wartości. 

Był znakomitym przyrodnikiem, od dzieciństwa związanym z la- 
sem. Od najdawniejszych lat członek Polskiego Związku Łowieckiego 
— znakomity i wysoce etyczny myśliwy. Członek Polskiego Związku 
Wędkarskiego, PTL i Polskiego: Towarzystwa Entomologicznego, czło- 
nes zwyczajny ZBoWiD i wielu innych stowarzyszeń i organiżacji spo- 
ecznych. 

Całe życie walczył bezkompromisowo o zachowanie piękna przyrody 
ojczystej, o czystość wód, o zaniechanie nieprzemyślanych melioracji, o re- 
zerwy dla ptactwa wodnego. | 

Na cmentarzu w Wejherowie zegnali Go obok najblizszej rodziny 
koledzy leśnicy, drzewiarze, myśliwi i wędkarze. W imieniu leśników 

i myśliwych pożegnał Go zastępca dyrektora OZLP w Toruniu mgr 
inż. Zenon Kaszuba. Wzruszającym momentem była obecność na po- 
grzebie kolegów kombatantów z byłego 21 Pułku Ułanów Nadwiślań- 
skich, z którymi odbył całą kampanię wrześniową. 

Henryk Orłoś 
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