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Wspomnienie o mgr. inż. Stanisławie Juszczyku 

Воспоминания о магистре инж. Станиславе Ющике 

Stanisław Juszczyk, M.Sc., Obituary 

  
Tarnowskich Górach zmarł 21 maja 1985 r. — po przewlekłej cho- 
robie — mgr inż. Stanisław Juszczyk — zamiłowany leśnik, przy- 

rodnik, niezłomny rzecznik ochrony naturalnego środowiska ludzi i zwie- 
rząt. Kryształowy charakter Zmarłego, wyeksponowany był już za Jego 

życia przez przełożonych, współpracowników i podległy personel, w okre- 

sie 40-letniej pracy zawodowej, w tym około 20 lat na stanowisku inspek- 

tora obwodowego w OZLP Katowice — przy równoczesnej, społecznej, 
gorliwie pełnionej działalności prezesa Zarządu Miejskiego Ligi Ochrony 
Przyrody w Tarnowskich Górach. 

S. Juszczyk urodził się 10 stycznia 1915 r. w Swaryszewie na Kie- 
lecczyźnie. Od 1918 r. mieszkał wraz z rodzicami i uczył się w Strzemie- 
szycach w Zagłębiu Dąbrowskim. W latach 1934—1939 studiował leś- 

nictwo w SGGW w Warszawie. Dyplom inżyniera-leśnika uzyskał w lip- 

cu 1939 r., a po wojnie otrzymał dyplom magistra nauk agrotechnicz- 

nych. W czasie okupacji pracował w Dąbrowie Górniczej — przez 3 lata 
jako manipulant w tartaku. Od marca 1945 r. do października 1946 r. był 

adiunktem w nadleśnictwach Świerklaniec i Kośmidry, a następnie do 

końca 1951 r. nadleśniczym w Pławniowicach. Od stycznia 1952 r. do paź- 

dziernika 1959 r. był dyrektorem Rejonu Lasów Państwowych w Świer- 
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klańcu, a potem przez 20 lat inspektorem obwodowym Lasów Państwo- 
wych. Od października 1979 r. był zastępcą naczelnika Wydziału Kontroli 
i Rewizji Gospodarczej w OZLP Katowice, skąd przeszedł na emeryturę 
w październiku 1980 r. Pracował jednak nadal społecznie aż do końca ży- 
cia, zwłaszcza w Lidze Ochrony Przyrody. 

Zmarły był członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Posiadał wiele 
odznaczen, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty 
Krzyż Zasługi, Odznakę „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzew- 
nego , „Medal 40-lecia Polski Ludowej”. 

Szczególnym uhonorowaniem działalności S$. Juszczyka na niwie ochro- 
ny lasu i środowiska przyrodniczego były przemówienia i udział w Jego 
pogrzebie przedstawicieli Dyrekcji OZLP Katowice oraz kilkuset dele- 
gatów leśników, przyrodników i drzewiarzy z województw: bielskiego, 
częstochowskiego, katowickiego i opolskiego, a także gremialne uczestnic- 
two społeczeństwa tarnogórskiego, w tym przedstawiciela kościoła rzym- 
skokatolickiego oraz działaczy Ligi Ochrony Przyrody. 

Rodzinie Zmarłego, a zwłaszcza córce i synowi — bliźniaczym dzie- 
ciom mgr. inż. S. Juszczyka — złożono serdeczne wyrazy współczucia. 
Mogiłę pokryły liczne wieńce i wiązanki kwiatów. 

Wacław Ostrowski


