Leśnicy dla niepodległej

Edmund Drecki (1897 – 1940)
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Dyrektor Adam Loret (1884 – ok. 1940)

Nadleśniczy EDMUND DRECKI
(1897-1940)

E

dmund Drecki urodził się 24 lipca 1897 roku jako syn Franciszka
i Kazimiery z domu Szymańskiej w Miłosławiu, powiat Września
w Wielkopolsce. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Miłosławiu.
W 1906 roku brał udział w strajku szkolnym (strajk wrzesiński),
odmawiając nauki religii w języku niemieckim. Do Gimnazjum
uczęszczał w Poznaniu, a później w Krotoszynie, gdzie był członkiem tajnej organizacji „Towarzystwo Tomasza Zana”. W końcu 1914 roku wydalony ze szkoły
przez władze zaborcze po ujawnieniu przynależności do tajnej organizacji.
Zmobilizowany do wojska niemieckiego brał udział w I wojnie światowej.
W grudniu 1918 roku wstąpił do batalionu wrzesińskiego powstańców wielkopolskich. Brał udział w walkach z Niemcami pod Żninem, Strzelnem i w Inowrocławiu.
Od końca 1919 roku był słuchaczem zwyczajnym na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom nauk leśnych uzyskał w 1925 roku.
W międzyczasie, od marca do lipca 1920 roku, był współpracownikiem Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego w Kwidzynie. W lipcu 1920 roku wstąpił
ochotniczo jako telegrafista do Syberyjskiej Brygady Piechoty i brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej pod Warszawą, później w Grodnie, przechodząc
do rezerwy w listopadzie 1920 roku.
Po ukończeniu studiów leśnych w Poznaniu podjął pracę w administracji
Lasów Państwowych. Pracował na stanowisku adiunkta leśnego w Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu (1928). W latach 1931-1939 był nadleśniczym
państwowego Nadleśnictwa Kościerzyna. Biegle posługiwał się językiem niemieckim. Żonaty z Ludwiką z Połczyńskich, bezdzietny.
W 1939 roku zmobilizowany do Wojska Polskiego. Brał udział w kampanii
wrześniowej. Po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej. Na liście jeńców
wojennych NKWD obozu w Kozielsku figuruje na s. 362, pod poz. 2. Zamordowany przez NKWD w Katyniu, w kwietniu 1940 roku.
Dąb Pamięci Edmunda Dreckiego posadzono przy Urzędzie Gminy w Dziemianach na Pomorzu 7 kwietnia 2009 roku. Tablicę upamiętniającą jego postać odsłonięto w budynku Nadleśnictwa Kościerzyna 26 kwietnia 2012. Kolejne dęby upamiętniające nadleśniczego posadzono również w Połczynie Zdroju 17 września
2012 oraz w Wierzchlesie na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica 12 października
2013 roku.
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