
KSZTAŁCENIE NASZYCH PRZYSZŁYCH KOLEGÓW 
I NASTĘPCÓW W ZAWODZIE 

Do zawodu leśnika przygotowują młodych ludzi w naszym kraju m. in. technika 
i leśne szkoły zawodowe. Jedną z takich placówek jest Zespół Szkół Leśnych 
im. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie na Pomorzu Środkowym, kształcący 
techników i robotników leśnych. Tradycje szkolenia kadr dla leśnictwa sięgają tu 
pierwszych lat powojennych, kiedy to już w 1946 roku odbył się pierwszy kurs 
dla gajowych. A obecnie w ławach szkolnych zasiadają już córki i synowie 
dawnych absolwentów, co świadczy o kontynuowaniu tradycji zawodowych wśród 
rodzin leśników i jest na pewno zjawiskiem pozytywnym. O doborze kandydatów, 
metodach kształcenia i adaptacji «do zawodu, jak również propozycjach zmian 
w kształceniu przyszłych absolwentów pisze T. Fiszbach w „Głosie Pomorza?” 
z 13 lutego br.: „To oczywiste, że zamiłowanie do zawodu, obok wiedzy i umiejęt- 
ności, jest w każdej pracy warunkiem dobrego samopoczucia i efektywności po- 
czynań pracownika (...). 

Jednak specyfika pracy w lesie nadaje temu oczywistemu stwierdzeniu szcze- 
gólny charakter, sprawia, że młodzi napływający do szkoły mylą często zamiło- 
wanie ze zrozumiałym w ich wieku oczekiwaniem przygody, którą ma im rzekomo 
gwarantować pobyt w lesie. Już w trakcie nauki następują w tej grupie uczniów 
Tozczarowania, stanowiące dla nas ważki problem pedagogiczny (...). Rozczarowanym 
staramy się, przeważnie z powodzeniem, ukazywać niekłamaną atrakcyjność za- 
wodu, przede wszystkim w szkolnych kołach zainteresowań. 

Leśnictwo. czeka na coraz bardziej światłych pracowników i dlatego kierowni- 
ctwo warcińskich szkół zywo interesuje się dalszymi losami absolwentów techni- 
kum. Od kilku lat ponad połowa wychowanków naszej szkoły podejmuje prace 
w lesie. Niektórzy kontynuują naukę na studiach wyższych (...). Ostatnio ankieto- 
waliśmy wszystkich absolwentów rocznika 1978. Ponad 70 procent z nich objęło 
pracę w lesie i daje im ona pełną satysfakcję. Wyniki ankiety potwierdziły prak- 
tyczną przydatność programu szkolnego oraz korzyści wynikające z lokalizacji 
Szkoły w sąsiedztwie lasów i codziennego współdziałania z miejscowym nadleśni- 
ctwem (:..), Z praktyką zawodu i warunkami bytu w lesie uczniowie technikum 
‘potykaja się w „przyszkolnym” nadleśnictwie. Dla zapoznania uczniów szerzej 
4 autentyką pracy i życia leśnika, Zespół Szkół Zawodowych w Warcinie organizuje 
kontakty „wychowanków również z innymi nadleśnictwami, Przyszłym absolwentom 
ukazuje się pozytywny, ale też trudności, na jakie trafiają startując w pracy 
zawodowej. Dają wyniki grupowe wyjazdy do osad leśnych — często młodzi, po- 
Wwodowani różnymi zresztą względami (lokalizacją leśniczówki, warunkami miesz- 
Kaniowymi itp.) zgłaszają na miejscu chęć podjęcia tam pracy. Wydaje się, ze 
nadleśnictwa w obu województwach, we własnym interesie, powinny powszechniej 
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korzystać z tej płaszczyny współpracy ze szkołą (...). Uważam, że nadleśnictwa 

współpracujące ze szkołą powinny w interesie gospodarki leśnej być w pierwszej 

kolejności wyposażone w przewidziane do powszechnego wprowadzenia do pro- 

dukcji urządzenia i maszyny. Charakterystycznym potwierdzeniem oczywistej 

u młodych potrzeby operowania nowoczesnym sprzętem jest fakt, że wielu absol- 

wentów ubiega się o pracę w szkółkarstwie tylko dlatego, że ma ono dobre wypo- 

sażenie w nowoczesny sprzęt i że sprzęt ten poznali w czasie nauki. 

Leśnictwo nie ma obecnie większych trudności ze znalezieniem kandydatów 

do zajęć pozaprodukcyjnych. Gorzej z chętnymi na stanowiska produkcyjne, cho- 

ciażby np. drwali, mimo że pracownicy ci — kosztem dużego wysiłku — osiągają 

dość atrakcyjne zarobki. Dla szkolnictwa wypływa stąd wniosek: trzeba uczniom 

tworzyć warunki gruntownego i możliwie najbardziej wszechstronnego poznania 

wszystkich specjalności, przede wszystkim produkcyjnych (...). 

A potencjalnych techników leśnych nie brak (..) również wśród wyróżniają- 

cych się robotników leśnych, dla których opanowanie teoretycznych arkanów za- 

wodu jest szansą awansu. Trzeba im rozszerzać możliwości dokształcania się za- 

wodowego i ogólnego, bo ustabilizowali się już w lesie. 

Chodzi po prostu o modernizację profilu wydziału zaocznego w kierunku 

szkolenia robotników kwalifikowanych, mistrzów i brygadzistów”.


