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Zagadnienia wyższego szkolnictwa leśnego. 

Les problemes de Uenseignement forestićr supérieur. 

Lzęść II 

  

Organizacja wyższego szkolnictwa leśnego. 

Kwestję zupełnie odrębną od omawianych dotychczas proble- 
mów stanowi sprawa organizacji wyższego szkolnictwa leśnego. 

Celem wyższych uczelni jest stworzenie kadr leśników o wy- 
kształceniu zarówno teoretycznem, jak praktycznem, wykształceniu 
tego rodzaju, by absolwenci ich byli przygotowani zarówno do teore- 
tycznego traktowania odnośnych zagadnień i ujmowania ich z nau-
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kowego punktu widzenia, jak też do praktycznej pracy w terenie. 
Rozwiązanie tej sprawy nie jest rzeczą łatwą. Leśnictwo opierające się 
z jednej strony na momentach przyrodniczych, stoi również w bar- 
dzo ścisłym kontakcie z całym szeregiem zagadnień natury technicz- 
nej, bez których w dzisiejszych warunkach nie da się pomyśleć racjo- 
nalne gospodarstwo leśne. 

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest fakt, iż na program stu- 
djów składa się grupa przedmiotów teoretycznych (chemia, fizyka, 
matematyka, botanika ogólna, zoologja i t. d.) stanowiących podstawę 
dla dalszych studjów, i grupa przedmiotów fachowych, ujmujących 
zagadnienia leśnictwa, jako takiego. 

Pierwsze dwa lata studjów poświęcone są przedmiotom teore- 
tycznym, które składają się w sumie na t. zw. „egzamin ogólny*. 
Przedmioty fachowe odgrywają w ciągu tego czasu nieznaczną tylko 
rolę, grupując się dopiero na III. i IV-ym roku studjów. 

Na przedmioty wchodzące w zakres egzaminu ogólnego kładzie 
się nacisk bardzo silny, ujmując je w szerokim, może nawet za sze- 
rokim, zakresie, co dzieje się oczywiście ze szkodą dla przedmiotów 
fachowych Fakt ten w warunkach dzisiejszych może znaleźć uzasad- 
nienie; wykład przedmiotów teoretycznych nie wymaga naogół zbyt 
kosztownych urządzeń, lub specjalnie drogiej aparatury, pozatem zaś 
uczelnie leśne mogą w tym wypadku korzystać z istniejących już za- 
kładów i instytutów wyższych uczelni. Postawienie zaś na odpowied- 
nim poziomie przedmiotów fachowych jednoczących w sobie zarówno 
momenty teoretyczne, jak też momenty praktyczne wymaga kosztow- 
nych inwestycyj i specjalnych urządzeń. Jest rzeczą naturalną, że 
obecnie Państwo nie może wyasygnować kwot tak dużych, by umo- 
żliwić uczelniom natychmiastową rozbudowę odnośnych zakładów do 
norm potrzebnych. Spodziewać się jednak należy, że z biegiem czasu 
punkt ciężkości przeniesie się z grupy przedmiotów teoretycznych na 
przedmioty fachowe. 

Uelem ujęcia całego zakresu wiedzy potrzebnej leśnikowi nale- 
żało uwzględnić bardzo znaczną ilość przedmiotów, co jest równo- 
znaczne z poważnem obciążeniem studenta. By uniknąć tego rozwią- 
zano kwestję w sposób do pewnego stopnia połowiczny, sposób, który 

ze względu na swe strony ujemne naprawdę wymaga rewizji. Miano- 

wicie przedmioty wykładane podzielono na trzy kategor,e: 

1) Przedmioty obowiązkowe, z których student musi zdać egza- 

min; przedmiotów takich, wraz z przedmiotami wchodzącemi w za- 
kres egzaminu dyplomowego, jest na Oddziale Lasowym Politechniki 

Lwowskiej 30. 

2) Przedmioty obowiązkowe, z których nie wymaga się egza- 

minu.
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3) Przedmioty nadobowiązkowe, których wybór pozostawia się 
woli studenta. 

Instytucja przedmiotów obowiązkowych, z których nie składa się 
egzaminu, absolutnie nie wytrzymuje krytyki; kończy się na tem, że 
student obarczony rygorami i ciężką walką o byt wpisuje się na dany 
przedmiot po to tylko, by wciągnąć go do indeksu, studjum zaś koń- 
"ży Się w znacznej części wypadków na dwóch wizytach złożonych 
w sali wykładowej celem uzyskania nominu i irekwentacji. To też 
byłoby rzeczą daleko bardziej racjonalną rozdzielić te przedmioty na 
dwie grupy i przedmioty mniej ważne przesunąć do grupy przedmio- 
tów nadobowiązkowych. 

Do pierwszej natomiast grupy należałoby wcielić przedmioty 
ważniejsze i dla leśnika niezbędne, a więc fowiectwo, maszyno- 
znawstwo, technologję chemiczną drewna, encyklopedję budownictwa 
j ustawodawstwo lasowe, i z przedmiotów tych wymagać egzaminu. 
W razie konieczności lepiej raczej ograniczyć zakres tych przedmio- 
tów do minimum, w zamian za co ma się pewność, że ogół studen- 
tów przyswoił sobie te zagadnienia, lub reorganizację tą uskutecznić 
kosztem okrojenia niektórych przedmiotów wchodzących w skład 
egzaminu ogólnego. 

Dla poparcia swoich wywodów pozwolę sobie przytoczyć przy- 
kład: oto wymaga się na Oddziale Lasowym egzaminu z polityki 
I ustawodawstwa agrarnego, nie wymaga się natomiast egzaminu z usta- 
wodawstwa lasowego. Nie mam zamiaru twierdzić, iż — ustawodaw- 
stwo agrarne jest dla leśnika rzeczą zbyteczną, lecz — takie zesta- 
wienie faktów w żaden sposób nie wytrzymuje krytyki. Postępując 
konsekwentnie w myśl tej idei, należałoby na Oddziale Rolniczym 
w miejsce egzaminu z ustawodawstwa agrarnego wprowadzić egza- 
min z ustawodawstwa lasowego. 

W dalszym ceiygu stwierdzić należy, że niektóre przedmioty 
traktowane są zbyt pobieżnie, następstwem czego jest brak wiado- 
mości z danego zakresu, który boleśnie daje się odczuć w później- 
szej pracy zawodowej. I tak np. rzeczą bezwzględnie potrzebną jest 
położenie większego nacisku na maszynoznawstwo leśne i wprowa- 
dzenie rysunków z tego przedmiotu, by dać możność zdobycia przy- 
najmniej podstawowych wiadomości z tego działu. 

Równie boleśnie daje się odczuć w życiu praktycznem brak wia- 
domości z zakresu tartacznictwa, przez które rozumiem tu naukę 
o projektowaniu i wykonaniu budowy tartaków; zagadnienia ruchu 
tartacznego są bowiem obszernie uwzględnione w mechanicznej techno- 
logji drewna. O ile od studentów leśnictwa wymaga się wykonywania 
projektów, dróg i kolejek wąskotorowych, to tembardziej należałoby
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zwrócić uwagę na wykonanie projektów i obliczeń z zakresu budowy 

tartaków. 

Wywody moje spotkać się mogą z zarzutem, że programu stud- 

jów rozszerzać nie można, gdyż byłoby to równoznaczne z obciąże- 

niem studentów doprowadzonem do absurdów. Przeciążenia tego mo- 
żnaby uniknąć przez wprowadzenie obok przedmiotów obowiązkowych, 

stanowiących minimalny zakres wiedzy koniecznej dla kandydata do 

zawodu leśnego, rozszerzony dział przedmiotów nadobowiązkowych, 

wymagając równocześnie od studentów, którzy dobrowolnie na nie 

się decydują złożenia egzaminu kursowego. 

Tak wygląda teoretyczna strona studjów. Baczną wagę należy 

zwrócić na stronę praktyczną, gdyż w tym kierunku jest jeszcze bar- 

dzo wiele do działania. 

Dla praktycznego zaznajomienia studentów z tokiem prac — 

z zakresu hodowli, użytkowania 1 urządzenia lasu koniecznem jest, by 

poszczególne uczelnie posiadały swoje rewiry doświadczalne. Uczel- 

nia Warszawska i Poznańska dysponują takiemi rewirami, najbardziej 

upośledzona jest pod tym względem Uczelnia Lwowska dysponująca 

obecnie terenem doświadczalnym o obszarze 2 ha (słownie 2 hektary). 

Brak rewiru doświadczalnego jest bezwzględnie największą bolączką 

Oddziału Lasowego Politechniki Lwowskiej, bolączką, która od sze- 

regu lat czeka na przeprowadzenie rewizji. 

Oddział Lasowy Uniwersytetu w Helsinki dysponuje nadleśnic- 

twem doświadczalnem o obszarze 17.000 ha, z odpowiedniemi budyn- 

kami i urządzeniami. Zrozumiałem jest, że Państwo nasze zmagające 

się z ciężkim kryzysem gospodarczym, nie może sobie — pozwolić 

na tak hojny dar na rzecz Uczelni — dar taki w obecnych warun- 

kach zasługiwałby na miano rozrzutności i nikt się też tego nie do- 

maga. Lecz nawet w dzisiejszych warunkach Ministerstwo Rolnictwa 

mogłoby wydzielić na rzecz Uczelni Lwowskiej obszar około 1.000 ha, 

który umożliwiłby i postawienie prac praktycznych na odpowiednim 

poziomie i zapoczątkowanie poważnych prac doświadczalnych. 

Dla poparcia swego twierdzenia przytaczam fakt, że jak wynika 

z obrad IV. Ogólnego Zjazdu Leśników, Ministerstwo Rolnictwa nosi 

się z zamiarem rozbudowy doświadczalnictwa leśnego. Ogólny kie- 

runek prac doświadczalnych miałby objąć Wydział Leśny, który ma 

powstać przy Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiej- 

skiego; o ile Instytut ten zostanie powołany do życia, to dla wyko- 

nania swych zadań rozporządzać musi terenami doświadczalnemi roz- 

rzuconemi po całym obsarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czy przy tej 

sposobności nie możnaby wydzielić dla Uczelni Lwowskiej rewiru 

doświadczalnego ? Rewir ten mógłby równocześnie służyć do kilku 

celów, a więc spełniać zadanie pedagogiczne, jako teren ćwiczeń
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praktycznych dla studentów leśnictwa, będąc z drugiej strony objek- 
tem doswiadcza!nym mającego powstać Instytutu Leśnego; pozatem 
zaś umożliwiby Uczelni prowadzenie w swym zakresie prac doświad- 
czalnych i badań, co dziś jest niemożliwe. 

Go do wyboru terenu na rewir doświadczalny dla Uczelni Lwow- 
skiej nasuwają się dwie alternatywy: 

l) lasy fundacji Głowińskiego o obszarze około 1000 ha znaj- 
dujące się w odległości kilku km od Lwowa: 

2) wydzielenie odpowiedniego obszaru, w któremś z nadleśnictw 
państwowych na Podkarpaciu. 

“4 punktu widzenia Uczelni bardziej korzystną byłaby pierwsza 
alternatywa, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo odnośnego re- 
wiru ze Lwowem; wchodziłyby tu jednak w grę bardzo poważne — 
trudności natury prawnej, prawdopodobnie bowiem obszary powyż- 
sze możnaby uzyskać jedynie drogą wymiany. 

W każdym razie uzyskanie rewiru doświadczalnego jest dla 
lwowskiego studjum leśnego, najbardziej po macoszemu w tym kie- 
runku potraktowanego, kwestją palącą, którą przy dobrej woli odnoś- 
nych czynników możnaby załatwić pomyślnie, bez zbyt wielkiego 
uszczerbku dla skarbu Państwa. 

Do praktycznego zaznajomienia z poszczególnemi działami leś- 
nictwa służą praktyki wakacyjne, które rzeczywiście mogą się w zna- 
cznej mierze przyczynić do skompietowania zasobu posiadanych wia- 
domości. Wchodzi tu jednak w grę jeden moment ujemny; kwestja 
praktyk nie została dotychczas unormowana, pozostawia się ją wy- 
iącznie woli i inicjatywie studenta, przy egzaminie dyplomowym nie 
żąda się zaświadczeń z odbytych praktyk. O praktyki wakacyjne, za- 
równo w lasach państwowych, jak prywatnych, starają się poszcze- 
gólne Koła za pośrednictwem Związku Kół Leśników i na własną 
rękę przeprowadzają ich rozdział. 

Ten stan rzeczy powinien w jak najkrótszym czasie ulec zmia- 
пе. Wskazanem byłoby pójść za wzorem innych Wydziałów Poli- 
techniki Ii oabycie praktyki postawić w rzędzie warunków koniecz- 
nych dla dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Byłoby rzeczą 
nader korzystną, gdyby Rada Wydziału wyznaczyła co roku jednego 
delegata dla spraw praktyk wakacyjnych; poszczególne Koła Nau- 
kowe mogłyby nadal wykonywać czynności związane z pozyskaniem 
praktyk. czynności te jednak, zarówno jak rozdział praktyk i kwestja 
złożenia sprawozdania pozostawałaby pod kontrolą odnośnego dele- 
gata Kady Wydziału. 

Celem nabycia wiadomości praktycznych student leśnictwa po- 
winien odbyć przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego trzy 
praktyki wakacyjne.
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Po I-ym roku studjów największe korzyści dać może praktyka 

w rewirze, a więc praktyka administracyjna, w czasie której student 

zapoznałby się ogólnie z poszczególnemi zagadnieniami leśnictwa. 

Po II. roku studjów wskazanem byłoby w miarę możności przy- 

dzielać studentów na praktyki z zakresu urządzenia lasu; mogą się 

tu spotkać z zarzutem, że w tym celu trzeba mieć należyty zasób 

wiadomości z zakresu urządzenia lasu, przedmiotu wykładanego do- 

piero na IV roku studjów. Zarzut ten jednak nie jest słuszny. Stu- 

dent praktykujący w tej dziedzinie pracowałby przecież pod kierow- 

nictwem fachowego leśnika i dzięki temu mógłby pracować z pozyt- 

kiem, zarówno dla siebie, jak dla pracodawcy w zakresie prac po- 

miarowych, wydzielania drzewostanów, obliczenia powierzchni prób- 

nych i t. d. Uwzględnić zaś trzeba fakt, że po IV. roku studjów nie 

można już wymagać od studenta objęcia praktyki, która byłaby dla 

niego przeszkodą w przygotowaniu się do egzaminu dyplomowego. 

Po III. roku należałoby skierowywać studentów na praktyki z za- 

kresu użytkowania lasu i przemysłu drzewnego, celem zapoznania ich 

z tą tak ważną gałęzią leśnictwa. 

Z odbytej praktyki powinien każdy student przedłożyć szczegó- 

łowy dziennik, któryby służył za podstawę dyskusji przy egzaminie 

dyplomowym. 

Organizacja praktyk wakacyjnych ujęta w powyższe ramy, umo- 

żliwiłaby osiągnięcie korzyści o wiele większych, od korzyści osią- 

ganych obecnie. Sposób wykształcenia praktycznego stosowany w Fin- 

landji, gdzie każdy student musi co roku odbyć kilkumiesięczną prak- 

tyką w szkolnem nadleśnictwie doświadczalnem pod kierownictwem 

wytrawnych sił fachowych, jest dla Polski w dobie obecnej ideałem 

niedoścignionym. Nie wynika jednak z tego, by opuszczać odrazu ręce— 

przeciwnie powinno się położyć specjalny nacisk na środki połączone 

z minimalnemi kosztami, a mogące dać poważne korzyści. 

W związku z koniecznością wyrobienia wśród studentów wyższych 

Uczelni leśnych szerszego poglądu na całokształt gospodarstwa leś - 

nego nie tylko w kraju, lecz o ile możności także i za granicą na- 

suwa się kwestja odpowiedniego unormowania sprawy wycieczek na- 

ukowych. Jest to moment bardzo ważny, gdyż obserwacje w terenie 

i bezpośrednie zetknięcie się z poszczególnemi zagadnieniami dają 

nieraz korzyści o wiele większe, niż długie studjowanie podręczników. 

Sprawa ta dotychczas pozostawiona jest wyłącznie inicjatywie i do- 

brej woli poszczególnych profesorów, chociaż celem silniejszego pod- 

kreślenia tej części studjum, należałoby ją również przekazać specja |- 

nemu delegatowi, desygnowanemu co roku przez Radę Wydziału 

z pośród grona profesorów. Referat wycieczkowy stojący na wyżynie 

swego zadania umożliwiłby studentowi w ciągu czteroletniego okresu
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nauki poznanie najważniejszych objektów leśnych i środowisk prze- 
mysłu drzewnego w Polsce, a nawet odbycie wycieczek zagranicz- 
nych. 

W związku z kwestją szkolnictwa leśnego pozostaje kwestja od- 
powiedniego unormowania pracy asystentów, celem osiągnięcia mo- 
żliwie najwyższych wyników konkretnych. Nasuwa się tu sprawa pod- 
ręczników naukowych, których brak w języku polskim daje się w za- 
kresie poszczególnych przedmiotów bardzo silnie odczuć. Szczegó- 
lowe opracowanie podręczników przez profesorów danych przedmio- 
tów jest kwestją długich nieraz lat, gdyż podręcznik taki musi stać 
na odpowiednio wysokim poziomie. Celem tymczasowego wypełnie- 
nia tej luki, powinno się zlecić odnośnym asystentom opracowanie 
skryptów, które nie stojąc wprawdzie na wyżynach wiedzy, ułatwi- 
łyby studentom w znacznym stopniu pracę. Korzyści — odnoszone 
z wykładu byłyby bez porównania większe, gdyby student przestał 
pełnić funkcję maszyny do pisania, a zaczął wykładu, w całem tego 
słowa znaczeniu, słuchać. | 

Poza pracą pedagogiczną, powinien asystent pracować naukowo 
w kierunku rozwiązania poszczególnych problemów i zagadnień, prob- 
lemów zaś takich posiada młode leśnictwo polskie bardzo wiele. Nie- 
stety praca ta pozostawia obecnie dużo do życzenia i nie dziwnego; 
praca taka oparta być musi na badaniach doświadczalnych, koszta 
zaś ich wskutek braku objektów doświadczalnych przekraczają naj- 
częściej zakres działania jednostki prywatnej. 

Kończąc swe uwagi zdaję sobie sprawę, iż nie są one i nie mogą 
być wolne od błędów. Organizacja wyższego szkolnictwa leśnego to 
rzecz trudna i skomplikowana, to też powtarzam raz jeszcze, że osta- 
teczne decyzje w tych sprawach powinne być oparte, nie na bezkry- 
tycznej nieraz oOpinji publicznej, lecz na orzeczeniach specjalnej Ko- 
misji, która po zestawieniu koniecznego materjału mogłaby się po- 
szczycić konkretnemi owocami swej pracy. 

 


