
BOLESŁAW TEKIELSKI 

Wspomnienie pośmiertne 

Магистр инж. Болеслав Текельски. 
Посмертное воспоминание 

Ing. Bolesław Tekielski M. Sc. Obituary 

W dniu 18 lutego 1967 r. zmarł w szpitalu 
w Katowicach wiceprezes Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego, 
mgr inż. Bolesław Tekielski. Po- 
grzeb odbył się 22 lutego na cmentarzu 
Bródnowskim w Warszawie. 

Mgr Tekielski urodził się 12 lutego 
1904 r. w Kijowie i tu rozpoczął w 1914 r. 

naukę w gimnazjum; ukończył ją po repatriacji do Polski, w 1922 r. 
w Warszawie. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale 
Leśnym SGGW w Warszawie. W czasie studiów odbył praktyki 
wakacyjne w tartaku Czarna Wieś i w pięciu nadleśnictwach. Ze 
względu na trudności materialne pracował w czasie studiów jako tech- 
nik melioracyjny w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Licz- 
ne zajęcia praktyczne i konieczność pracy zarobkowej zetknęła młode- 
go studenta z bieżącymi zagadnieniami leśnictwa i nauczyły go kon- 
irontować nabyte w murach uczelni wiadomości teoretyczne z proble- 
matyką życia zawodowego. Wywarło to duży wpływ na Jego profil za- 
wodowy. Bolesław Tekielski opierał swą późniejszą dzialalność па 
gruntownych wiadomościach teoretycznych, permanentnym studiowa- 
niu literatury i na doświadczeniu nabytym w praktycznym życiu zawo- 
dowym. Umiał wiązać teorię z praktyką. 

W końcowej iazie studiów, B. Iekielski specjalizował się w kiero- 
wanej przez profi. Władysława Jedlińskiego Katedrze Urzą- 
dzania Lasu. Tu wykonał pracę dyplomową pt. „Wzajemna współzależ- 
ność między runem leśnym a drzewostanem i wnioski jakie stąd wy- 
ciągnąć można dla urządzenia lasu'. W czasie studiów brał czynny 
udział w działalności Koła Leśników SGGW i przez wiele lat był człon- 
kiem jego zarządu. 

13 marca 1931 r. B. Tekielski uzyskał dyplom inżyniera leśnika. Dwa 
następne lata to czas poświęcony na odbycie służby wojskowej i okres 
przejściowy pracy w Instytucie Badawczym Lasów Państwowych . 

B. Tekielski należał do grupy leśników, którzy na przełomie między- 
wojennych dziesięcioleci doszli do przekonania, że bez racjonalnego wy- 
korzystania drewna i związanego z lasem przemysłu drzewnego nie da 
się postawić leśnictwa na właściwym poziomie. Był jednym z tych, którzy 
odczuwali konieczność stworzenia drzewnictwa oraz jego integracji z leś- 
nictwem, co zrealizowano w 30 lat później. Na tle tych tendencji przeniósł 
się w lipcu 1933 r. na teren Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, an- 
gażując się do prac związanych z produkcją i dostawami podkładów 
kolejowych i podrozjezdnic. W lasach państwowych było to zagadnie- 
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nie nowe, w życiu przyszłego specjalisty był to pierwszy krok w zawo- 
dzie drzewiarza. 

Po przejściu kursu drzewnego w Ministerstwie Komunikacji B. Te- 
kielski objął w połowie 1934 r. kierownictwo działu materiałów drzew- 
nych w Wydziale Zasobów DOKP w Wilnie. Bogaty w lasy rejon pół- 
nocno-wschodni stanowił jedną z głównych baz zasilających kolejnic- 
two w materiały drzewne, co stwarzało konieczność intensywnej działal- 
ności i dawało możność zdobycia dużej wiedzy praktycznej. B. Tekielski 
umiał swe zadania postawić na wysokim poziomie technicznym. 

Po wrześniu 1939 r. nastały trudne lata drugiej wojny światowej. 
W latach 1940 i 1941 B. Tekielski pracował jako technik przy budowie 
kolei w Trokach, w czasie okupacji niemieckiej jako robotnik leśny 
1 magazynier, w latach 1944 i 1945 jako zastępca naczelnika wydziału 
leśnego w Zarządzie Kolei Litwy Radzieckiej. Dzięki nieprzeciętnej 
energii i zaułaniu jakim cieszył się wśród miejscowej ludności został 
po ukończeniu wojny powołany na Pełnomocnika Rządu PRL do spraw 
repatriacji ludności polskiej z rejonu Wilna. Funkcję tę pełnił w okresie 
od 1 czerwca do 20 września 1945 r. 

Pierwszym etapem Jego działalności w Polsce było stanowisko kie- 
rownika działu drzewnego w państwowym przedsiębiorstwie budowla- 
nym „Praca'” w Bydgoszczy. Spędził tu okres od listopada 1945 do koń- 
ca sierpnia 1946 r., po czym powołany został do Ministerstwa Leśnic- 
twa na kierownika działu materiałów drzewnych dla PKP w Departa- 
mencie Użytkowania Lasu i Zbytu Drewna. W okresie odbudowy znisz- 
czonych przez wojnę szlaków i urządzeń kolejowych. było to stanowisko 
trudne, wymagające dużej energii i znajomości zagadnienia. W wyniku 
reorganizacji dział ten przesunięto w 1949 r. do państwowej centrali 
drzewnej „Paged''. 

Po trzech latach, w 1952 r. B. Tekielski wrócił do Ministerstwa Leś- 
nictwa i Przemysłu Drzewnego, w którym stanął na czele Wydziału 
Normalizacji, a w 1959 r. został mianowany głównym normalizatorem. 
Stanowisko to zajmował do końca życia, kierując całokształtem zagad- 
nień normalizacyjnych leśnictwa, drzewnictwa i przemysłu celulozowo- 
-papierniczego. 

Piętnastoletnia działalność w Ministerstwie Leśnictwa i PD oparta 
była na systematycznej współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyj- 
nym. Jej wynikiem jest kilkaset norm z zakresu drzewnictwa, które 
w tym okresie wprowadzono w życie. B. Tekielski włączył się osobiś- 
cie w nurt prac PKN; w latach 1951—1952 był autorem trzech norm: 
„Sosnowe materiały nawierzchni kolejowej normalnotorowej", „Sosno- 
we materiały nawierzchni kolejowej wąskotorowej" oraz „Tarcica iglas- 
ta wagonowa", Ponadto był współautorem i recenzentem wielu innych 
projektów norm i brał żywy udział w opniodawczych i redakcyjnych 
pracach komisji drewna PKN. 

Wzwiązku z rosnącym nasileniem prac normalizacyjnych powstała 
potrzeba powołania do życia branżowych ośrodków normalizacyjnych 
leśnictwa, drzewnictwa i papiernictwa. Zorganizowanie i uruchomienie 
tych ośrodków i nadanie im właściwego kierunku pracy było poważ- 
nym osiągnięciem B. Tekielskiego. Prócz tego włączył się żywo w nurt 
prac ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). W 1964 r. 
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przewodniczył polskiej delegacji na obradującą w Moskwie międzyna- 
rodową konierencję dotyczącą normalizacji w leśnictwie. W 1966 r. zo- 
stał powołany na członka Sekcji Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz 
Sekcji Rolno-Żywnościowej PKN. Za wybitne zasługi w dziedzinie nor- 
malizacji został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Za osiągnięcia 
w ubiegłym roku był wyróżniony Medalem Dziesięciolecia i Srebr- 
rvm Krzyżem Zasługi. 

Wrodzony temperament i duża prężność wewnętrzna nie pozwoliły 
B. Tekielskiemu ograniczać się do ram pracy zawodowej. Nabytą w cią- 
gu lat wiedzę chciał przekazywać młodszym pracownikom, chciał się 
dzielić Swym doświadczeniem z młodzieżą. Stąd jego udział w pracach 
dydaktycznych resortu, w których uczestniczył jako wytrwały wykła- 
dowca na temat organizacji, podstaw prawnych i ekonomiki normali- 
zacji, stąd jego udział w pracy publicystycznej. W okresie powojennym 
ogłosił 13 publikacji, wśród nich 4 wydania podręcznika dla techników 
drzewnych pod tytułem „Towaroznawstwo drzewne'. W tej dziedzinie 
miał istotnie wiele do powiedzenia, tym więcej, że umiał pisać językiem 
praktycznym i tłumaczyć rozważane zagadnienia metodą wiązania przy- 
czyn i skutków. Myśli swe formułował jasno i przystępnie, uwydatnia- 
jąc równocześnie piękno języka polskiego. 

Odzielny rozdział stanowi działalność społeczna Bolesława Tekiel- 
skiego. Nie bacząc na duże obciążenie pracą zawodową umiał znaleźć 
czas na pracę w Stowarzyszeniu Inżynierów i Technikow Leśnictwa 
i Drzewnictwa, Lidze Ochrony Przyrody i innych organizacjach społecz- 
nych. Głównym kierunkiem Jego zaangażowania było Polskie Towa- 
rzystwo Leśne, którego członkiem był od 1 maja 1954 r. Już w czerwcu 
tego roku został dokooptowany do zarządu oddziału warszawskiego, poza 
tym w latach 1954—1960 był delegatem oddziału na walne zjazdy PIL. 
W latach 1957—1962, przez trzy kadencje, był przewodniczącym od- 

działu warszawskiego PTL i dzięki Swemu entuzjazmowi wybitnie uak- 

tywnił jego działalność. Do osiągnięć tego okresu należy uporządkowa- 

nie spraw organizacyjno-ewidencyjnych odziału, zlikwidowanie zadłu- 

żenia członków, usprawnienie pracy przez zorganizowanie grup człon- 

ków w poszczególnych ogniwach resortowych i instytucjach naukowych. 

wzmożenie działalności na odcinku konferencji terenowych oddziału 

warszawskiego oraz próby zaktywizowania młodzieży akademickiej 

i rozpoczynających pracę absolwentów wyższych uczelni. 

15 października 1962 r., na 62 Zjeździe Delegatów B. Tekielski został 

wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego PTL; funkcję tę 

pełnił do końca życia. Do Jego kompetencji należał nadzór nad działal- 

nością oddziałów terenowych Towarzystwa, opieka nad młodzieżą 

akademicką oraz patronat w opracowywaniu ważnych zagadnień pro- 

blemowych. Ostatnim osiągnięciem w tej dziedzinie było opracowanie 

uwag na temat nowelizacji ustawy o państwowym gospodarstwie les- 

nym. Powołany przez Zarząd lowarzystwa zespół specjalistów, któremu 

przewodniczył B. Tekielski, przedłożył swe uwagi w postaci projektu 

ustawy o lasach państwowych 1 gospodarce drewnem. Dokument ten 

spotkał się z uznaniem i stanowi poważny wkład па odcinku współpra- 

cy Towarzystwa z resortem. Było to ostatnie osiągnięcie B. Tekielskie- 
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go, osiągnięcie realizowane w czasie narastania nie dającej się zwal- 
czyć choroby. 

Kolega Tekielski był człowiekiem o dużej wiedzy fachowej, 
o nieprzeciętnej prężności i o wielkim sercu. Położył duże zasługi dla 
leśnctwa i drzewnictwa, jego praca przyczyniła się w dużym stopniu 
do rozwoju i wzmocnienia działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego. 
Wspomnienie o Nim, to wspomnienie o Człowieku, który chciał i umiał 
pracować, umiał budzić szacunek i jednać przyjaciół, umiał iść z radoś- 
cią przez życie. Dlatego zachowamy Go w trwałej i dobrej pamięci. 
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