
Wiadomości drobne. 
——— 

Sprawozdanie Wydziału krajowego 0 krajowej szkole gospo- 
darstwa lasowego za rok 1893 podajemy w krótkiem streszczeniu. Dy- 

rekcja szkoły stwierdza, że przeprowadzona organizacja szkoły „wpłynęła 

dodatnio na wykształcenie uczniów”. Prawidłowy, acz powolny



stosunkowo rozwój w kierunku nakreślonym nowym planem naukowym za- 
uważył p. Siegler d Eberswald, powołany przez Wydział kraj. na 
przewodniczącego komisji egzam. do egzaminów końcowych w roku 1893, 
a sąd swój oparł nie tylko na wrażeniach odniesionych przy egzaminie, 
ale również na spostrzeżeniach nad abiturjentemi szkoły, przybywającymi 
na praktyke do lasów Krzeszowickich. 

Pomimo teg» pomyślnego rozwoju Wydział kraj. nie przemilcza, że 
$4 jeszcze pod względem teoretycznej jak i praktycznej nauki pewne nie- 
dostatki i wiele pozostaje do zdziałania. Zamierzone wysłanie jednego 
z młodszych nauczycieli, mianowicie p. Bronisława Lipińskiego, w po- 
dróż naukową zazranicę, dla poznania racjonalnych sposobów exploatacji la- 
sów, nowszych systemów urządzenia i stosunków handlu drzewnego natra- 
fiło na trudności, z powodu bezskutecznego poszukiwania znalezienia zastępcy 
na czas tegoż nieobe ności, gdyż dotyczące, usilne starania Dyrekcji, a po- 
fem 1 Kuratorji szkoły, zostały bez rezultatu. Wobec tego został plan po- 
dróży p. Lip'ńskiego zmodyfikowany w ten sposób, że podróż rozdzielono 
na dwa okresy, wysełając go na razie na trzy miesiące, wolne od wykła- 
dów, do Szwecji i Niemiec. Grożące szkole wystąpienie długoletniego prof. 
р. Demianowskiego z grona nauczycielskiego, przez przyjecie posady 
w państwowej służbie leśnej, zmusiło Wydział krajowy do zajęcia sie wy- 
szukaniem młodego człowieka, któryby mógł p. Lipińskiego, a ewentualnie 
p. Demianowskiego, cześciowo zastąpić, a z czasem na profesora leśnictwa 
się wyrobić, Na wskazówke posła Dra Rutowskiego, uproszonego w tym 
celu przez referenta spraw szkoły lasowej członka Wydziału kraj. p. Ro- 
manowicza, powołał Wydział kraj. p. Michała Janeczko, dyplomowanego 
leśnika, abiturjeata e. k. głównej szkoły ziemiaństwa we Wiedniu ic. k. elewa 
leśnictwa przy administracji dóbr Nadwórniańkich do zastępowania nauczy- 
ciela — adjunkta na rok 1593/4 i prosił Miuisterstwo rolnictwa o udzie- 
lenie mu urlopu na ten czas. Tymczasem oświadczył p. Demianowski, że 
pozostaje na zajmowanej posadzie, pomimo to jednak Wydział kraj., chcąc 
mieć zastępcę na czas dalszego ciagu podróży naukowej p. Lipińskiego, 
wezwał p. Janeczkę do bezwłocznego przybycia, skoro Min. rolnictwa przy- 
chyliło się do prośby o udzielenie mu urlopu. Na wniosek Dyrekcji szkoły 

powierzono p. Janeczce w pierwszem półroczu 18935/4 wykłady z „nauki 
0 użytkowaniu lasu" i polecono mu, ażeby bywał na wykładach 1 demon- 

stracjąch przedmiotów wykładanych przez p. Lipińskiego, by przygotowawszy 
Sie w ten sposób, tak pod względem treści jak i formy wykładów, mógł 

po nim objąć dalsze wykłady i ćwiczenia, skoro p. Lipiński dalszy ciąg 

swej podróży rozpocznie. 
Wydział krajowy zwolnił p. Demianowskiego na wniosek Dyrekcji 

I kuratorji szkoły, z powodu zbytniego przeciążenia, od wykładów budowni- 

ctwa lądowego i wodnego tudzież rysunków i powołał do tychże p. Widta, 

Inżyniera cywilnego i zastępcę profesora geodezji przy c. k. szkole politech- 
nicznej we Lwowie, jako docenta. 

Celem przygotowania na przyszłość potrzebnych sił nauczycielskich 
tozpisął Wydział kraj. konkurs na stypendja, w tym celu przez Wys. 
Sejm przyzwolone, i nadał je studentom leśnietwa w c. k. głównej szkole 

ziemiaństwa we Wiedniu: pp. Stanisławowi Górskiemu i Stanisławowi
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Sokolowskiemu: pierwszy z nich jest obecnie w 3cim, drugi w pierw- 

szym roku studjum leśnego. P. Górski pobierał już stypendjum państwowe 

w wysokości 400 złr. przeto otrzymał tylko stypendjum dodatkowe w kwo: 

cie 300 zł. na przeciąg roku 1893/4, p. Sokołowski ma zupełne stypendjum 

w wysokości 600 złr. 
W celu usunięcia niedostatków, występujących przy egzaminie ogól- 

nym z całości nauk zawodowych, w kierunku praktycznego zastosowania 

nabytych wiadomości, zamyśla Wydz. kraj. zaprowadzić praktykę wakacyjną 

nie tylko, tak jak dotychczas, po ukończeniu drugiego roku, ale także po 

ukończeniu trzeciego roku nauki, i to tak, że uczniowie dopiero po odby- 

ciu tej drugiej kilkutygodniowej praktyki mogliby przystępować do końco- 

wego ogólnego egzaminu Oprócz uzupełnienia nabytej wiedzy osobistemi 

spostrzeżeniami i datami z praktyki zaczerpniętemi, posłużyłby ten czas 

w pewnym stopniu do odpoczynku umysłowego po wysilającej pracy w ostat- 

niem półroczu. 

Rokowanie o zakupno, względnie o zamianę gruntu „na Szuma- 

nówce”, jak wiadomo służącego do demonstracji szkolnych, nie wydały 

jeszcze pomyślnego rezultatu. 

Z dołączonego do sprawozdania Wydziału krajowego sprawozdania 

Dyrekcji szkoły wyjmujemy następujące szczegóły. 

W roku szkolnym .1892/3 składało się grono nauczycielskie z dy- 

rektora szkoły, jednego profesora, dwóch prof-adjanktów 1 dziewięciu do- 

centów. Jedna posada profesora fachowego nieobsadzona. 

Biblioteka szkolna zwiększyła sią o 80 dzieł nowych, nie licząc 

dzieł perjodycznych i wydawnictw zeszytowych. Aakupowano najpoważniejsze 

dzieła naukowe, między niemi także niektóre bardzo wprawdz e kosztowne 

ale dla szkoły, względnie dla profesorów, niezbędne, a w inny sposób nie 

dostępne. Biblioteka otrzymała od pani Lipińskiej, wdowy po ś. p. prole- 

gorze uniwersytetu Mikołaju Lipińskim, dar w książkach tresci przeważnie 

przyrodniczej, które jednak nie uporządkowano. 

Prenumerowano 10) czasopism fachowych, zaś Sylwana otrzymywano 

w darze od gal. Tow. leś. Brak miejsca nie pozwala urządzić czytelni, dzieła więc 

musiano za rewersem wypożyczać do domów Zbiory przyrodnicze, tudzież 

zbiory narzędzi do uprawy lasu, do miernictwa, do wymiaru drzew zostały ро- 

mnożone przez zakupno wielu interesujących przedmiotów, bogatego osobliwie 

pomnożenia doznał zbiór narzędzi mierniczych. Zaknpiono też aparat foto- 

graficzny Wernera średniej wielkości. 

Ogród botaniczny, pomnożono przez zakupno cennych okazów u Diecka 

w Zóschen i Spitha w Berlinie, z drugiej strony ucierpiał znacznie od 

mrozów, słot i pędraków. 

Na rok szkolny 1892/3 zgłosiło się do przyjęcia 25 kandydatów, 

z których przyjęto na rok pierwszy 17, z tych 6 repetentów, na rok 

drugi zapisało się 14 uczniów z tych 2 repetentów, na rok trzecł 

Bmiu uczniów. Zatem z początkiem roku szkolnego 1892/3 uczęszczało 

do szkoły 39 uczniów. Z końcem tego roku szkolnego pozostało 29 

uczniów. Do egzaminu końcowego ogólnego przypuszczono 5) ucz” 

niów, którzy wszyscy eyzamina pomyślnie złożyli. (Batycki Kaź, Dembiń*
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ski Czesław i Zajkow Gabryel z postępem dobrym, Bernolak Ant. Kolowski 
Iwan z postępem dostatecznym). 

Ćwiczenia praktyczne i wycieczki naukowe były 

bardzo liczne i częste, pomimo że rok ten z powodu niestałości pogody 
nie sprzyjał wycieczkom. Jednodniowych wycieczek połączonych z éwicze- 
niami odbyto 12. Kilkudniowe praktyczne ćwiczenia przerobiono 

z miernictwa 1 z urządzenia lasów. Większych wycieczek jedno do trzy 

dniowych, z których uczniowie musieli składać pisemne sprawozdania, oma- 

wiarych następnie na repetytorjach, było 9. Przeważna ilość wycieczek odbyła 
się do lasów miasta lLiwowa, dalej do Wionik, do Skolero, na piaski w oko- 
licy Sąd. Wiszni, i do lasów rządowych w Mizunia (nieudata się z po- 

wodu powodzi). 

Praktykę wakacyjną odbyło Śmiu uczniów, przechodzących 
z Ilg» roku nallici i złożyło przepisane sprawozdania, które następnie 

ulegają ocenie profesorów fachowych. 

Praktyke jednoroczną p» ukończeniu szkoły w roku 

1891/2 odbywał tylko jeden uczeń, drugi stypendysta masiał rozpoczętą 

praktykę przerwać z powodu służby wojskowej. 

Stypendja szkolne pobierało Żl uczniów. 

O powyżej streszczonem sprawozdaniu Wydziału kraj. przedłożyła 
sejmowa komisja gospodarstwa krajowego Wys. Sejmowi sprawozdanie, 
w którem wyraża się, Że ze sprawozdania Wydziału krajowego i Dyrekcji 

szkoły nabrała przekonania o pewnym postępie w tej szkole, datującym się 

od wprowadzenia trzyletniego kursu naukowego, a który to postęp zawdzięczyć na- 

leży usiłowaniom profesorów i nadaniu c>raz wię:3j praktycznego k егапКа 

wykładom. Zlanien tejże komisji jest żywotną sprawą dla szkoły domaga- 

uie się u Rząlu, ażeby abiturjentów szkoły przyjmowano za leśniczych 

w lasach państwowych, tudzież, ażeby Wydział kraj. rozpoczął rokowania 

z Rządem, by uczniów szkoły przyjmowano na posady w służbie techniczno 

leśnej w Dyrekcji państwowych dóbr i lasów, bez obowiązku odbywania 
studjów w głównej szkole ziemiaństwa we Wiedniu, które to ułatwienie 

tyczyćby się miało uczniów, wstępujących do szkoły po maturze. Potrzebne 

w tym celu — zdaviem komisji — zmany w planie naukowym, nie po- 

winny odjąć szkole charakteru szkoły średniej. Uczniowie maturzyści po- 

winni być w stanie po dwóch latach zdać wyższy egzamin państwowy, czy- 

niąc w ten sposób wymaganiom rządu. 

Ponieważ dwaj członkowie kuratorji szkoły złożyli niedawno przed 

rozpoczęciem sesji sejmowej swe mandaty, przeto koniecznem jest, ażeby 

Wydział kraj. zajął sie jak najrychlej zamianowaniem nowych dwóch członków. 

Na wakującą posadę trzeciego profesora fachowego powinien Wydział 

krajowy, w porozumieniu z kuratorją szkoły, rozpisać konkurs jak najrychlej. 

Zarazem nasuneła sie komisji uwaga, że należy unikać używania do 
wykładów w szkole tych, którzy, będąc urzędnikami Wydziału kraj. w biu- 
rze stojącem nad tą szkołą, mogą znaleść się w sprzeczności z władzą 

szkolną lub administracyjną. 

Uważając dotychczasowy plan nauk za zbyt ogólny i niedostateczny, 

nie dający dokładnego poglądu na tuk nauki, uznaje komisja potrzebę no:
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wego szczegółowego planu nauk. który powinien być przez profesorów szkoły 

wypracowany. Brakujący dotychczas regulamin szkolny powinien być ucz- 

niom jak najrychlej ogłoszonym. Wydanie połręczników uważa komisja za 

niezbędny warunek ułatwienia wykładów tak dla profesorów jak i dla ucz- 

niów, oraz dla osiągnięcia pewnej jednolitości w wykładach. 

W końcu uznaje komisja, wskutek podniesienia się liczby uczniów 

potrzebę podwyższenia kwoty, przeznaczonej na wycieczki co lasów w oko- 

licy Juwowa. 
Na podstawie sprawozdania Wydziału krajowego i powyższych uwag, 

przedstawiła komisja gospodarstwa krajowego Wys. Sejmowi do uchwały 

następujące wnioski: 

1. Sprawozdanie Wydziału krajowego o śrelniej szkole gospodarstwa 
lasowego we Lwowie Sejm przyjmuje do wiadomości. 

2. Sejm poleca Wydziałowi krajowemu prowadzenie rokowań z c. k. 

Rządem mające na celu, zapewnienie uczniom wychodzącym ze szsoły 

prawa objęcia miejsc w służbie rządowej. 

3. Sume przeznaczoną na praktyczne kształcenie uczniów, zapomocą wy- 

cieczek do lasów, podnosi się z dotychczasowych SQU złr. do 1000 złr. 

wstawiając te ostatnią kwotę do budżetu na rok 1894. 
Te wnioski też zostały przez Sejm uchwalone. 

Chrząszcz majowy w tegorocznym Sejmie krajowym wywołał 
dość ożywioną dyskusję. W obec grożnej tego roku rójki wniósł poseł p. 

Franciszek Jędrzejowicz na tegorocznej sesji sejmowej do laski 

marszałkowskiej należycie poparty wniosek o wezwanie Wydziału krajowego 

do ułożenia projektu ustawy o przymusowem tępieniu chrząszcza majowe go 

i do przedłożenia tego projektu na najbliższej sesji sejmowej, tudzież wobec 

tego, że tego roku przypada rójka, a ustawa tak prędko nie może wejść 

w życie, polecić Wydziałowi krajowemu, aby wydał okólnik do wszystkich 

obszarów i gmin i do Wysokiego Rządu, ażeby na podstawie $. 50i Dl 
ustawy lasowej polecił Władzom powiatowym tepienie chrabąszcza podczas 

rójki w roku 1894. W tej samej sprawie wniosło petycję do Sejmu zje- 
dnoczone Towarzystwo dla pszczelnictwa i ogrodnictwa we Lwowie. 

Tak wniosek posła Jędrzejowicza jakoteż petycję, odstąpiono 

do komisji gospodarstwa krajowego, która w obydwóch przedłożeniach, tej 

samej sprawy dotyczących, przyszła przed Sejm z jednem sprawozdaniem. 

W tem sprawozdaniu podniesiono, że wszystkie kraje naszej monarchii, 

wyżej pod względem rolnictwa od nas stojące, posiadają już ustawę o tę- 

pieniu chrabąszczy i przyznano, że szkody, jakie ponoszą różne gałęzie rol 
nictwa i leśnictwa przez chrabąszcza i jego pędraka, są najstraszniejsze ze 

wszystkich. Rząd nie jednokrotnie wydawał okólniki wzywające do tępienia. 

tego owadu, między innemi do dziś dnia obowiązuje jeszcze tego rodzaju 

rozporządzenie Guberni z dnia 29. marca 1/77! 

Namiestnictwo nie traci sprawy tej z oka i tegoroczną rójką już się 
zajęło, wydając okólnik z dnia 21 listopada 1893 1. 91960 do wszystkich 

Starostw, z poleceniem zdania sprawy o zarządzeniach i o wyniku tępienia. 

Ustawy zaś specjalnej nie mamy. Komisja wnosi zatem, ażeby Sejm 

uchwalił, że wzywa się Wydział krajowy do ułożenia projektu ustawy o przy”



-
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musowem tępieniu chrząszcza majowego i przedłożenie go na następnej 
sesji sejmowej, a tymczasem, ażeby z powodu, że główna rójka w bieżącym 
roku przypada, wydał okólnik do wszystkich gmin i obszarów dworskich 
z pouczeniem i wezwaniem do tępienia chrząszcza majowego i aby wezwał 
rząd do współdziałania na podstawie $. 50 i 51 ustawy lasowej. 

W pełnej Izbie poseł Merunowicz, zaznaczywszy swoją sym- 
patję dla wniosku, wyraził powątpiewanie, czy ustawa tego rodzaju będzie 
skuteczną, czy nie podzieli losu ustawy o tepieniu kanianki lub o ochro- 
nie własności polowej, tudzież uważa. że w obec rójki w roku 1894 po- 
trzebaby natychmiast pomyśleć vo środka h zaradczych l zaprojonował, ażeby 
w tym celu przeznaczyć fundusz ŻOUU złr. z którego udzielać by można 
stosownych kwot Radom powiatowym i gminnym na udzielanie nagiód za 
tępienie pędraków i chrząszczy. Podniósł przytem, że obowiązek tepienia 
chrząszczy jest prywatny i lokalny, że przeto interesowani winni sami po 
nosić koszta tępienia, wzzlęednie przyczynić się do płacenia nagród. Wniosek 
posła Merunowicza nie uzyskał w lzbie dostatecznego poparcia. 

Członek Wydz. kraj, poseł Romanowicz podał do wiadomości 
Sejmu, że krajowa komisja rolnicza zajmowała się tą sprawą a członek 
tejże ś. p, Hołowkiewicz opracował był już projekt ustawy o tepie- 
niu chrabąszcza majowego, który został przydzielony prof. Tynieckiemu 
Go zaopiniowania. Prof. Tyniecki projekt ten inaczej zredagował, póź- 
niej zredagowano ten projekt w biurze Wydziału krajowego pod kierunkiem 
p. Romanowicza jeszcze inaczej i przedłożono napowrót komisji rolniczej, 
która znaczną większością uchwaliła, ażeby na razie ten projekt, owoc dłu- 
giej pracy 1 departamenta Wydaiita kraj. i jednego członka komisji złożyć 
do aktów, i z tego to powodu Wydział krajowy sprawy tej sam z własnej 
inicjatywy więcej nie poruszał. (Pisaliśmy o tem w swoim czasie w Syl- 
wanie, zeszyt za luty 1892, i prosimy ustęp ten odczytać, gdyż przepo- 
wiedzieliśmy tam, że pogrzebaną sprawę przypomną sobie przed rójką 
l nawoływać będą do czynu w ostatniej chwili. Dziś mamy dowód, żs tak 
się istotnie stało. Redakcja). Pan Romanowicz nie obie:uje sobie 
l dzisiaj dobrych skutków z takiej ustawy, jak długo nie będzie zreformo- 
wanym ustrój naszych gmin; przy obecnym ustawy tego rodzaju, pozbawione 
zupełnie egzekutywy, są martwe. Wspomniał wreszcie p. R. o zarządzonych 
przez Wydział kraj. doświadczeniach z muskardynyną, środku mającym za- 

rażać pędraki śmiertelną choroba; wyniki przeprowadzonych doświadczeń 
Jeszcze nie wszystkie są znane, ale dotychczas znane wypadły ujemnie. 
Wnioskowi posła Merunowicza sprzeciwia się, gdyż fundusz 2000 złr. byłby 

zbyt mały, wypadłoby z niego po 27 zł. na jeden powiat. Najskuteczniej- 

szem jest otrząsanie chrabąszczy, a pod tym względem wiele zdziałać mogą 
hauczyciele wiejscy, którzy mogą i potrafią łatwo zachęcić dziatwę szkolną 

do tej czynności, zwłaszcza, gdyby płacono jakie drobne nagrody za pewną 

ilość uzbieranych chrabąszczy. 
Po przemówieniu sprawozdawcy, posła Dr. Antoniewicza, który 

2 tych samych powodów, co p. Romanowicz wnioskowi posła Merunowi za 

Się sprzeciwia, przyjmuje do wiadomości wyjaśnienie posła Romanowicza 

0 czynnościach Wydziału krajowego w tym względzie i spodziewa się, że 

„du nas muskardyna może się kiedyś okazać skuteczną — Sejm uch walił
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wszystkie wnioski proponowane przez komisje gospodarstwa krajowego — 

miejmy więc nadzieję, że na przyszłej Sesji zobaczymy projekt ustawy 

o tępieniu chrabąszczy majowych wniesiony do Sejmu 

W sekcji ekonomicznej Towarzystwa prawniczego miał w dniu 

5go marca p. prof. Lipiński odczyt „O handlu drzewem ga- 

licyjskiem na północy. Po odczycie wywiązała się obszerna 

i wysoce zajmująca dyskusja, w której prawie wszyscy obecni członkowie 

sekcji i zaproszeni goście brali udział. Pan prelegent przyrzekł odczyt 

swój nadesłać redakcji Sylwana. 

 


