
Wspomnienie o Konstantym Siwińskim 
(1896—1976) 

Воспоминания о Константике Сивиньском 

Konstanty Siwiński — obituary note 

6 kwietnia 1976 r. zmarł w Warszawie inż. Kon- 
stanty Siwiński, emerytowany rzeczoznawca 

Zespołu Wikliniarskiego Komitetu Drobnej Wy- 

twórczości. Pogrzeb odbył się 10 kwietnia na Cmen- 
tarzu Powązkowskim. Zmarłego żegnali członkowie 
rodziny, przedstawiciele stowarzyszeń społecznych, 
przyjaciele i koledzy. 

K. Siwiński urodził się w Furmanowie gm. Nie- 
kłań, woj. kieleckiego. Szkołę średnią ukończył w 

Radomiu w 1916 r. Studia leśne rozpoczął w 1916r. 
w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie. Dwukrot- 
nie je przerywał dla odbycia służby wojskowej 
(1918—1920). W 1921 r: uzyskał dyplom ukończenia Wyższej Szkoły 
lasowej z odznaczeniem. 

W latach 1921—1923 pracował w Zarządzie Lasów Starachowickich 
w Dziale Urządzania Lasów pod kierunkiem profesora Małaczyń- 
skiego. W okresie lat 1923—1939 pracował w Okręgu LP w War- 
szawie, przechodząc wszystkie szczeble pracy zawodowej: od leśniczego 
w nadl. Nagórzyce, nadleśniczego w Pułtusku, inspektora obwodowego, 
a następnie zastępcy dyrektora Okręgu LP w Warszawie. W okresie 
2-letniej pracy w charakterze inspektora kierował sprawami nasiennic- 
twa i szkółkarstwa na obszarze całego okręgu. Był redaktorem popular- 
nego czasopisma „Niwa Leśna”, gdzie zamieszczał artykuły intruktażowe 
o aktualnej tematyce leśnej oraz udzielał porad w zakresie gospodarki 
leśnej. Szybki awans i odznaczenia zawdzięcza wybitnym zdolnościom 

organizacyjnym i fachowym oraz sumienności w pracy na powierzonych 
mu stanowiskach. , | 

W okresie okupacji pracował w Wydziale Technicznym Zarządu Mia- 

stą Warszawy, a następnie w Oddziale Opałowym przy eksploatacji tor- 
tu i drewna opałowego dla mieszkańców stolicy. W tym czasie zajmował 
się kolportażem pracy podziemnej na terenie Warszawy i okolicy. W je- 
50 mieszkaniu na Zoliborzu znajdowali gościnę koledzy pracujący w 
konspiracji, przyjeżdżający do Warszawy w charakterze łączników. 

W czasie powstania warszawskiego brał czynny udział w umacnia- 
niu pozycji obronnych w ochronie przeciwpożarowej i przejmowaniu 
zrzutów. 

W 1940 r. po uwolnieniu części kraju spod okupacji objął stano- 
wisko zastepcy dyrektora w organizu jącym się Okręgu LP w Łodzi, 
gdzie przy czynił się do szybkiego zorganizowania służby terenowej 

l szkolenia zawodowego. W 1948 r. przeniesiony na równorzędne sta- 
nowisko do Okręgu LP w Białymstoku poświęcił tam dużo pracy nad 
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zalesieniem wielkich obszarów zrębów pookupanckich. W okresie Jego 
pracy Okręg LP Białystok uzyskał pierwsze miejsce w kraju pod wzglę- 
dem obszaru zalesień i udatności upraw, a jedno nadleśnictwo (Dojlidy) 
odznaczono Sztandarem Pracy. 

W 1953 r. pracował przejściowo w Wojewódzkiej Komisji Planowa- 
nia Grospodarczego w Białymstoku, a resztę lat aż do przejścia na eme- 
ryturę (1969) poświęcił specjalizacji w zakresie uprawy wierzby ko- 
szykarskiej i jej przetwórstwa. Pracował w Zarządzie Przemysłu Wi- 
kliniarskiego, a po jego zlikwidowaniu w Zjednoczeniu PL ,,Las’’. 
W 1962 r. powołano Go do Komitetu Drobnej Wytwórczości w charak- 
terze rzeczoznawcy dla koordynacji wikliniarstwa w kraju. 

W czasie pracy w Warszawie i po przejściu na emeryturę pracował 
społecznie w spółdzielczości mieszkaniowej. 

Inż. K. Siwiński był odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Za- 
siugi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą odzna- 
ką Honorową PTL, Odznaką Zasłużonego Spółdzielcy i odznaczeniami 
wojskowymi. 

Odszedł człowiek prawy, niezwykle pracowity i obowiązkowy oraz 
wychowawca młodego pokolenia leśników. 

Inż. K. Siwiński dobrze zasłużył się polskiemu leśnictwu. 
Cześć Jego pamięci! 

Jan Milewski


