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KAZIMIERZ KOZIKOWSKI 

Stulecie otwarcia Wyższej Szkoły Lasowej 
1874—1974 

В сотную годовщину открытия Высшей Лесной Школы 

On the hundredth anniversary of an inauguration of the Hisher Forestry School 

Dzie nauki leśnictwa w Małopolsce i ściśle z nimi związanych studiów 
są bogate, lecz mało znane. Do chwili obecnej w naszej historiografii 

nie doczekały się niestety źródłowych i kompleksowych rozpraw jak stu- 
dia leśnictwa w Akademiach Rolniczych w Warszawie i Poznaniu *. 

Toteż wydaje się, że zbliżająca się setna rocznica otwarcia Krajowej 
Szkoły (rospodarstwa Lasowego we Lwowie w 1874 r., jedynej w owym 
czasie szkoły leśnictwa z polskim językiem wykładowym, kształcącej przez 
niemal pół wieku wiele pokoleń fachowców dla polskich lasów leżących 
w trzech zaborach, staje się okazją do zebrania i opublikowania szczątko- 
wych już materiałów związanych z dziejami tej nowoczesnej na owe czasy 
szkoły, by ocalić je od zapomnienia. 

Poznanie zaczątków i historii studiów leśnictwa, a w szczególności wa- 
runków, na tle których organizowała się nauka leśnictwa, pozwoli na 
lepsze zrozumienie dynamiki jej rozwoju w naszym kraju i jeszcze raz 
zwróci uwagę na wytrwałą walkę polskiego społeczeństwa z zaborcami 
o kształcenie wzorowych obywateli i światłych fachowców dla polskich 
lasów, jako najważniejszego warunku zwiększenia ich produkcyjności. 

Dzieje nauki i studiów leśnictwa w Małopolsce związane są w znacznej 
mierze z historią tych ziem i ich przynależnością polityczną w ostatnim 

  a 

* Np. „Księga pamiątkowa ku uczczeniu potrójnej rocznicy zaczątków założenia 
i utrwalenia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 
1937 lub „Dzieje akademickich studiów rglajczych i leśnych w Wielkopolsce 1919— 
1969”, Poznań 1970.    



stuleciu i dlatego zebranie materiałów źródłowych napotyka na znaczne 
trudności. Próby organizowania takich studiów były czynione wpierw 
we Lwowie, w Krajowej Szkole Gospodarstwa Lasowego, przemianowa- 
nej następnie w Wyższą Szkołę Lasową, potem w Krakowie na studium 
Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, by znowu w okresie między- 
wojennym powstać w Politechnice Lwowskiej jako Wydział Rolniczo- 
Lasowy przy równolegle działającej Katedrze Leśnictwa na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Po drugiej wojnie światowej katedra ta staje się jakby za- 
czynem dla akademickich studiów leśnych, wpierw w Uniwersytecie, a na- 
stępnie w Wyższej Szkole Rolniczej (obecnie Akademii Rolniczej). Ukie- 
runkowanie tych studiów: gospodarka leśna w górach i na pogórzu, przy- 
jęta w uczelni krakowskiej, jest kontynuowaniem tradycji mającej swój 
początek przed stu laty. 

Te zmienne koleje studiów leśnych w Małopolsce uzasadniają podzie- 
lenie materiału na trzy okresy: I — obejmujący wiek XIX i XX do 
czasu odzyskania niepodległości państwowej; II — dzieje studiów w czasie 
między dwoma wojnami; III — od wyzwolenia państwa z okupacji hitle- 
rowskiej. 

Przedmiotem niniejszej rozprawy będzie zatem okres I, związany z or- 
ganizacją i działalnością Wyższej Szkoły Lasowej. 

Iło polityczno-gospodarcze. Część terytorium naszego kraju, która 
w czasie pierwszego rozbioru Polski dostała się pod panowanie Austrii, 
pokrywały w !/s lasy. Dla Austrii stanowiły one aż 1/4, ogólnej powierzchni 
lasów, toteż w trosce o ich zachowanie i użyteczność rząd monarchii habs- 
burskiej już w 1782 r. ogłosił w językach niemieckim i polskim „Uniwer- 
sał zawierający „Przepisy lasowe , które w bardzo trafny sposób okreś- 
lają znaczenie lasu i podają podstawy administrowania nimi oraz ich użyt- 
kowania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w uniwersale tym, wy- 
danym u schyłku XVIII w., kiedy zapotrzebowanie na surowiec drzewny 
było bardzo ograniczone, a niedostępność terenu hamowała zapędy eks- 
ploatacyjne, ujęto zalecenie „powierzchni dozoru lasu takim ludziom, 
którzy by się tego porządku lasu nauczyli”. 

Po trzecim rozbiorze Polski i przyłączeniu do Galicji pozostałych ziem 
Małopolski powtórzono uniwersał ten w 1807 r., jako „Forstordnung fiir 
West-Galizien”. 

Między rozporządzeniami władz, w treści których wyczytać by można 
troskę o zachowanie wartości lasów w należytym stanie, a praktyką i po- 
czynaniami zaborczego rządu, pragnącego przede wszystkim utrwalić swe 
nabytki, istniała jednak duża rozbieżność. 

Połowa powierzchni lasów b. Galicji należała za czasów Rzeczypospo- 
litej do tzw. królewszczyzn, czyli dóbr koronnych i dóbr kościelnych. 
Przejęcie przez rząd austriacki tak znacznych terenów stworzyło z jednej 
strony dogodne warunki do masowo rozpoczętej akcji germanizacyjnej 
terenu Galicji. Zainicjowano ją masowym osiedlaniem Niemców i Cze- 
chów, przy równoczesnym udzielaniu napływającej do tego kraju ludności 
rozmaitych przywilejów, jak np. nadając jej prawo nabywania na bardzo 
dogodnych warunkach, nieraz za bezcen, lasów i roli, zwalniając na szereg 
lat od płacenia podatków itp. Z drugiej strony, to nagminne pozbywanie 
się lasów wynikało z pobudek czysto fiskalnych i kłopotów finansowych, 
w jakich Austria ciągle się znajdowała. 
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Nowi właściciele najczęściej natychmiast sprzedawali lasy już na pniu 
i wskutek żywiołowej eksploatacji lasów b. królewszczyzn rynek drzewny 
został zarzucony ogromną ilością surowca drzewnego. Spadły zatem ceny 
drewna, a wraz z nimi możliwości inwestowania w gospodarstwo leśne. 
Nie było pieniędzy na odnowienia i pielęgnowanie lasu, na administrację, 
budowę dróg i osad leśnych. 

W dziedzinie polityki narodowościowej, którą charakteryzował okres 
germanizacji systematycznie kontynuowanej naprzód przez cesarza Jó- 
zefa II z końcem XVIII w. i uprawianej nadal w erze metternichowskiej, 
elementem germanizującym administrację zaboru była również admini- 
stracja leśna. Ważniejsze i bardziej eksponowane stanowiska obsadzane 
były przez Niemców, rekrutujących się z austriackich lub niemieckich 
szkół i instytutów leśnych, jak np. z Marienbrun (szkoły działającej od 
1813 r.), z Tharandtu (od 1811 r.), z Eberswalde (od 1830 r.) i in. 

Drugą klęską jaka dotknęła lasy b. Galicji w pierwszej połowie XIX w. 
były serwituty, zapewniające wypasanie bydła w lesie, pobór drewna na 
potrzeby chłopów itp., które stały się przez wiele dziesiątków lat zarze- 
wiem niezgody pomiędzy wsią a właścicielami lub administratorami lasów. 

Zapotrzebowanie społeczne. W przedstawionej sytuacji polityczno-go- 
spodarczej, przy likwidacji Uniwersytetu Lwowskiego na okres od 1805 
do 1817 r., jedynego środowiska naukowego pod zaborem, starania o pod- 
niesienie poziomu wiedzy leśnej były skazane z góry na niepowodzenia. 
Mimo tego, kiedy wprowadzono w 1807 r. zarządzenie (,,Forstordnung’’) 
wymagające kształcenia administratorów lasów i geometrów leśnych, wy- 
stąpiono do władz wiedeńskich o utworzenie choćby jednorocznej średniej 
szkoły leśnej z rocznym naborem 8 słuchaczy. Ale i to wystąpienie w dobie 
absolutyzmu austriackiego podzieliło los wielu inicjatyw w tym zakresie 
1 na okres 10 lat oddaliło dyskusję na ten temat. 

Należy zauważyć, że potrzebę kształcenia światłych administratorów 
lasów, których należałoby wynagradzać odpowiednio wysoko do poziomu 
reprezentowanych umiejętności, odczuwała tylko część bardziej postępo- 
wych właścicieli lasów. Stąd i zainteresowanie studiami było nieduże. 
Administracja kraju w 1818 r. reprezentowała pogląd, że tworzenie ka- 
tedry leśnictwa w reaktywowanym Uniwersytecie Lwowskim i dwulet- 
nich studiów leśnych jest przedwczesne. Wykorzystał to rząd austriacki 
i argumentując brakiem środków oddalił wnioski galicyjskiego gubernium. 
Nielicznych kandydatów, pochodzących z terenów b. Galicji, kierowano na 
studia leśne do trzyletniej średnio-wyższej szkoły w Marienbrun, bądź 
do szkoły inżynieryjnej w Linzu. Studia poza granicami Galicji były jednak 
kosztowne i mogła z nich korzystać tylko ograniczona liczba kandydatów, 
rekrutujących się bądź to ze sier ziemiańskich, bądź korzystających z po- 
mocy stypendialnej. 

Nie doszło również do organizacji studiów specjalistycznych z zakresu 
leśnictwa projektowanych od 1825 r. w dwuletniej szkole technicznej we 
Lwowie, którą od 1835 r. podniesiono do stopnia Akademii Realno-Hand- 
lowej, a w 1844 r. — Akademii Technicznej (od 1921 r. — Politechnika 
Lwowska). Obszerny memoriał przedstawiony rządowi o zorganizowanie 
w tejże Akademii dwu oddziałów: technicznego i gospodarstwa wiejskiego, 
został załatwiony odmownie. Myśl jednak utworzenia „wydziału leśnicze- 
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go” przejawia się kilkakrotnie (w latach 1850, 1852, 1866, 1880) na kartach 
historii Akademii Technicznej. 

Prekursorem potrzeby otwarcia szkoły dla leśników było w owym 
czasie Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze, a przede wszystkim jego 
aktywny członek Henryk Strzelecki, zarządca lasów miejskich Lwowa. 
On to na rozpisaną w 1848 r. przez G.T.G. ankietę na temat: „Co jest na 
przeszkodzie lepszemu stanowi gospodarstwa leśnego w Galicji i jakimi 
środkami poprawić i wznieść by ją można” — dał jednoznaczną odpo- 
wiedź: „brak zdolnych oficyalistów leśnych . 

Od tego czasu sprawa utworzenia szkoły dla kształcenia leśników stała 
się pierwszoplanowym zapotrzebowaniem społecznym i prawie nie scho- 
dziła z porządku kolejnych obrad Towarzystwa. Dopiero jednak bardziej 
liberalne stosunki polityczne w Austrii, będące wynikiem ruchów rewo- 
lucyjnych Wiosny Ludów, które poważnie zachwiały monarchią austria- 
ска, oraz przegrana wojna z Prusami stworzyły bardziej sprzyjający kli- 
mat tej sprawie. Wydarzeniami przełomowymi zdają się być: uzyskanie 
znacznego stopnia samodzielności Galicji, zbliżonego do autonomii, w tym 
powołanie sejmu krajowego, organu władzy ustawodawczej, do którego 
kompetencji należało regulowanie spraw kultury krajowej, samorządu, 
szkolnictwa itp., oraz utworzenie w Wiedniu w 1867 r. ministerstwa rol- 
nictwa. Odtąd otrzymuje leśnictwo w dwu organach centralnej władzy 
osobne wydziały do spraw związanych z organizacją i administracją leś- 
nictwa, szkolenia personelu itd. 

Zapotrzebowanie społeczne na otwarcie krajowej szkoły leśnictwa wy- 
nikało nie tylko z pobudek patriotycznych, chęci spolszczenia administracji 
obcej. Patrząc na katastrofalny stan lasów i leśnictwa i zdając sobie 
sprawę z zadań prowadzących do poprawy tego stanu — rozumiano, że 
bez studiów fachowych, bez podążania za zdobyczami nauki i techniki, 
bez gruntownego poznania wiedzy leśnej — nie da się tego dokonać. 
Otwarcie szkoły staje się też pierwszoplanową kwestią bytu leśników, gdyż 
w 1850 r. weszło w życie rozporządzenie ministerialne wprowadzające 
egzaminy państwowe dla administratorów lasów, a w 1852 r. ustawa laso- 
wa, która dopuszczała do „ustanawiania gospodarzy lasowych, w zawodzie 
swym wykształconych, których rząd uzna uzdolnionych do tego”. 

Ministerstwo rolnictwa wydało w 18738 r. rozporządzenie „o dokład- 
niejszym wykonaniu patentu lasowego z dnia 3 grudnia 1852”, przypomi- 
nające o konieczności nadzorowania gospodarki leśnej. 

Wykorzystując fakt, że pierwszym ministrem rolnictwa Austrii został 
Polak, Alfred hr. Potocki, i w czasie jego urzędowania otrzymywała 
Galicja subwencje rządowe na cele kulturalne, G.T.G. wyjednało kredyty 
na urządzenie w 1871 r. prywatnych wykładów leśnictwa w ówczesnej 
Akademii Technicznej. Zamiarem Towarzystwa było bowiem sukcesywne 
torowanie drogi do założenia wydziału leśnictwa w tejże Akademii, która 
w roku naukowym 1872/73 przechodziła kolejną reorganizację (tworzyły 
się trzy wydziały). 

Urządzone w salach Akademii wykłady cieszyły się wielkim powo- 
zanie i trwały do końca lipca 1874 r. Przedmiotami wykładowymi 

J1Y : 

‚а) gospodarstwo lasowe w całej objętości; 
b) nauka o siedlisku (agronomia i klimatologia);



c) o użytecznych i szkodliwych w gospodarstwie leśnym zwierzętach 
(zoologia leśna); 

d) o roślinności leśnej (botanika i fizyologia); 
e) miernictwo; 
f) inżynieria leśna (zarys budownictwa i mechaniki); 
g) ćwiczenia matematyczne; 
h) rysunki geometryczne”. 

Kursy te, finansowane przez G.T.G. z uzyskanych na ten cel dotacji 
państwowych, trwały do końca lipca 1874 r. Wykładowcami byli: 
H. Strzelecki W. Tyniecki Z.Romer T.Stanecki, C. Ru- 
deckii J. Jagermann. 

Utworzenie szkoły. Zachęcone powodzeniem i pomyślnym rozwojem 
kursów G.T.G. postanowiło zwrócić się do sejmu krajowego i c.k. mini- 
sterstwa oświaty o utworzenie stałej szkoły leśnictwa jako osobnego wy- 
działu Akademii Technicznej. Sejm podjął uchwałę zlecającą Wydziałowi 
krajowemu popierać projekt G.T.G. i doprowadzić go w rządzie wiedeń- 
skim do pomyślnego załatwienia. Austriackie ministerstwo oświaty jednak 
znowu nie zgodziło się na powołanie szkoły na poziomie wyższym, uza- 
sadniając swą decyzję organizowaniem wyższych studiów leśnych w Hoch- 
schule fur Bodenkultur w Wiedniu (zrealizowało projekt w 1875 r.) oraz 
możliwością korzystania z Akademii Leśnej w Marienbrun. Decyzja ta 
kryła znowu korzystniejsze warunki studiów dla obcokrajowców. Mini- 
sterstwo to jednak zaproponowało utworzenie średniej szkoły finansowa- 
nej z kredytów Wydziału krajowego, deklarując pomoc przez subwencję 
na założenie i utrzymanie. 

Należy sobie zdawać sprawę z faktu, że dążenia postępowych i per- 
spektywicznie myślących leśników spotykały się nie tylko z oporem wie- 
deńskich władz centralnych, lecz również autonomicznych władz krajo- 
wych i również przez sejm nie były zawsze szczerze popierane. Wielu 
prywatnym właścicielom, którzy w lasach prowadzili rabunkową gospo- 
darkę, a którzy mieli niemałe wpływy w Wydziale krajowym i sejmie, 
podnoszenie kwalifikacji leśników było sprzeczne z ich interesami. 

W tej sytuacji, przy zachęcie ze strony Wydziału krajowego, G.T.G. 
nie mając innego wyboru, zdecydowało się działać etapami i wystąpiło 
do sejmu krajowego w 1873 r. z wnioskiem o przejęcie szkoły leśnictwa 
na fundusz krajowy, jako krajowego zakładu naukowego. Sejm na posie- 
dzeniu w dniu 10 stycznia 1874 r. podjął uchwałę o powołaniu Krajowej 
Szkoły Qrospodarstwa Lasowego. Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 
1.X.1874 r. 

Aktem tym zostały zrealizowane przeszło półwiekowe starania leśni- 
ków o powołanie polskiego zakładu naukowego. Na tle stosunków, które 
wyżej zostały tylko pobieżnie naszkicowane, w sześć lat po przyznaniu 
narodowi polskiemu w tym zaborze praw autonomicznych — było to nie- 
wątpliwie dużym sukcesem. 

Uczelnia ta miała niestety tylko uprawnienia szkoły średniej z dwu- 
letnim planem nauczania. Przypuszczalnie władze korzystały tu z wzoru 
szkoły leśnej w Puckerdori (rejon Wienerwaldu), przeniesionej następnie 
do Marienbrun, która w latach 1808 do 1867 była średnią, dwuletnią 
szkołą w Austrii. Szkoła w Marienbrun została w 1867 r. podniesiona do 
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Ryc. 1. Medalion na oprawie księgi pamiątkowej szkoły 

rangi Akademii Leśnej, a w osiem lat potem połączona z wydziałem 

leśnym w Hochschule fir Bodenkultur w Wiedniu. 
Powołanie do życia szkoły średniej było wbrew zapotrzebowaniu 

społecznemu i nie zaspokajało ambicji i aspiracji polskich leśników, 

dlatego w parę lat po jej uruchomieniu i okrzepnięciu zaczęto wywierać 

nacisk na Wydział krajowy o przeorganizowanie szkoły. Działały tu: 

G.T.G., prezydium Zjazdu ogólnopolskiego leśników w Krakowie, grono 

profesorów Akademii Technicznej i Krajowej Szkoły Gospodarstwa Laso- 

wego, prasa leśna i codzienna, organizacje młodzieżowe itd. W wyniku 
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tych zabiegów począwszy od 1889 r. przedłużono plan nauczania do trzech 
lat, a w 1909 r. przyznano jej tytuł „Wyższa Szkoła Lasowa”. Mimo po- 
wszechnej opinii, że poziom nauczania w tej szkole nie odbiega od po- 
ziomu akademickiego i jest co najmniej tak wysoki jak na wydziale leśnym 
akademii wiedeńskiej, nie udzielono jej uprawnień akademii leśnej. Po- 
została ona nadal formalnie szkołą zawodową wyższego stopnia, choć fak- 
tycznie od dawna plan i program nauczania nadawał jej charakter uczelni 
dającej wykształcenie politechniczne. 

Warunki przyjęcia. Warunki przyjęcia do Wyższej Szkoły Lasowej 
były następujące: 1) ukończony 17 rok życia, 2) ukończona z dobrym 
postępem VI klasa gimnazjum lub złożenie egzaminu wstępnego, do któ- 
rego byli dopuszczani jedynie kandydaci ze świadectwem ukończenia 
IV klasy gimnazjum, 3) jednoroczna praktyka leśna. Kandydatów po ma- 
turze przyjmowano do szkoły bez jednorocznej praktyki. Przyznawano 
im również prawo wstąpienia od razu na drugi rok pod warunkiem zło- 
żenia w terminie egzaminów wstępnych, dodatkowych egzaminów z che- 
mili, mineralogii, geologii, botaniki, zoologii i wstępu do nauki leśnictwa, 
w zakresie wykładanym w szkole na I roku studiów. Zakres tych przed- 
miotów był obszerny, i tak np. egzamin z botaniki ogólnej obejmował 
wiadomości z ekologii lasu, o zbiorowiskach roślinnych itp., a z zoologii 
szczegółowo ornitologię i entomologię. Na ogół więc maturzyści zapisy- 
wali się bez egzaminów dodatkowych na pierwszy rok studiów. 

Kandydat bez matury podlegał egzaminowi wstępnemu obejmujące- 
mu: botanikę, zoologię, chemię, fizykę, matematykę, geometrię oraz język 
polski i niemiecki; wszystkie przedmioty w zakresie szkoły średniej, -do 
poziomu maturalnego. Egzamin odbywał się w formie pisemnej i ustnej. 
Egzamin wstępny był zatem dla kandydata bez świadectwa dojrzałości — 
egzaminem maturalnym, bardzo szczegółowym, toteż nierzadkie były wy- 
padki oddalania 50% kandydatów z powodu niedostatecznego stopnia uzy- 
skanego przy egzaminie wstępnym. W ostatnich latach istnienia Uczelni 
podniesiono jeszcze wymagania cenzusu naukowego dla kandydatów na 
studia. 

Grono prolesorskie. Powołując Krajową Szkołę Gospodarstwa Laso- 
wego, Wydział krajowy mianował jej dyrektora. Pierwszym dyrektorem 
został prof. Henryk Strzelecki, piastujący tę godność w latach 1874— 
1890; następnymi dyrektorami byli profesorzy: Władysław Tyniecki — 
1891—1901, Marian Małaczyński — 1902—1912, Stanisław Soko- 
łowski — 1918—1919, Michał Janeczko — 1919—1921. 

Profesorów mianował Wydział krajowy a zatwierdzało nominację mi- 
nisterstwo wiedeńskie. 

Profesorami Wyższej Szkoły Lasowej, poza wyżej wymienionymi dy- 

rektorami byli: Zygmunt Demianowski, Bronisław Lipiński, To- 

masz Stanecki, Bronisław Błocki, Aleksander Kozikowski. 
Władysław Szaier i Szymon Wierdak. Wykładowcami byli również 
profesorzy innych uczelni lwowskich (Akademii Technicznej, Akademii 
Rolniczej w Dublanach, Akademii Weterynaryjnej) jak np. Władysław 
Wojtan, Stefan Pawlik, Władysław Pilat, Kazimierz Szulc, Sta- 
nisław Niemczycki oraz spoza uczelni: dr Witold Hamerski. 
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dr Kazimierz Zagórski, dr Stanisław Opolski i in. Niektórzy z wy- 
mienionych byli wychowankami Szkoły, w której później objęli stano- 
wiska profesorów. Takimi byli: Z. Demianowski, który ukończył 
Szkołę w 1875/76 r., B Błocki — w 1876/77 r. lub M. Małaczyń- 
ski — w 1882/88 r. 

Niemal wszyscy profesorzy, niezależnie od tego gdzie kończyli studia, 
wyjeżdżali w celu uzupełnienia swych kwalifikacji na staż naukowy do 
Hochschule fur Bodenkultur do Wiednia, korzystając z pomocy stypen- 
dialnej otrzymywanej z Wydziału krajowego. I tak, H. Strzelecki 
był absolwentem tej Akademii z 1878 r., B. Błocki z 1881r. M. Ma- 
łaczyński z 18838 r., B. Lipiński z 1887 r, M. Janeczko 
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Ryc. 2. Dyrektorzy Wyższej Szkoły Lasowej. Od góry od lewej: Henryk Strzeleckł 
(1874—1890), Władysław Tyniecki (1891—1901), Marian Małaczyński (1902—1912), Sta- 
nisław Sokołowski (1913—1919), Michał Janeczko (1919—1921)



z 1893 r., $. Sokołowski z 1896 r., A. Kozikowski z 1907 r. 
iW. Szafer z 1911 r. Te kontakty z wiedeńską akademią przyczyniały 
się do tego, że plan i program studiów leśnych we Lwowie był wzorowany 
na studiach akademickich w Hochschule fiir Bodenkultur. 

Wyższa Szkoła Lasowa nie posiadała nigdy etatów młodszych pracow- 
ników naukowo-dydaktycznych (asystentów), stąd też cały ciężar zajęć 
dydaktycznych spoczywał wyłącznie na barkach profesorów. Przyczyną 
tego był niewątpliwie stały brak kredytów na szkolnictwo oraz zapewne 
wzory Akademii Leśnej w Marienbrun, gdzie stosowana była tego ro- 
dzaju polityka etatowa do czasu połączenia się jej z akademią wiedeńską. 
Ujemną stroną takiego postępowania było znaczne przeciążenie profeso- 
rów dydaktyką, ograniczające zaangażowanie się ich do badań naukowych, 
tym bardziej że do obowiązków ich należało również przygotowywanie 
różnorakich pomocy naukowych, takich jak np. zielniki, zbiory nasion, 
zbiory szkodliwych owadów i okazów żerowania, tablice, wykresy, modele 
itp., oraz stała modernizacja programów wykładów i ćwiczeń. Dalszymi 
ujemnymi stronami braku młodszych pracowników naukowo-dydaktycz- 
nych były znaczne trudności kadrowe w miarę rozwoju szkoły i ewolucji 
wykładanych przedmiotów, a także niemożność kontynuacji badań nau- 
kowych podjętych przez profesorów. Jedyną dodatnią stroną tego rodzaju 
polityki był fakt stałej, bezpośredniej styczności profesora ze studentami 
na wykładach, ćwiczeniach kameralnych i terenowych oraz licznych wy- 
cieczkach. W takich warunkach mógł on całą swą wiedzę i doświadczenie 
przekazać uczniom. 

Plany nauczania i egzaminy. Należy zaznaczyć, że podczas 47T-letniej 
działalności Wyższej Szkoły Lasowej (ostatni absolwenci opuścili ją 
w 1921 r.) odbywała się stała ewolucja planów nauczania, zbliżania go 
do planów w akademiach leśnych w Wiedniu, w Tharandtcie i in, nie 
mniej znanych placówek. W czasie 4f-letniej działalności Szkoły można 
wyróżnić dwa okresy: pierwszy, 15-letni (1874 do 1889), z dwuletnim 
planem nauczania, i drugi, 32-letni, w którym studia trwały sześć se- 
mestrów. 

Z pierwszego okresu, sprzed stu lat, autorowi nie udało się odnaleźć 
planu studiów, przygotowanego przez grono profesorskie, a zatwierdzonego 
przez władze wiedeńskie. Wiadomo jednak, że pierwszy rok poświęcony 
był przeważnie naukom przygotowawczym, drugi zaś naukom fachowym. 
O zakresie planu daje pewne wyobrażenie ogłoszenie dyrekcji szkoły o po- 
rządku egzaminów półrocznych w roku akademickim 1886/87. Na pierw- 
szym roku, po jego pierwszym semestrze studenci byli zobowiązani do 
zdania siedmiu egzaminów z następujących przedmiotów: „matematyki, 
fizyki, chemii nieorganicznej, zoologii ogólnej, botaniki, geognozji i ochro- 
ny lasu; na drugim roku z sześciu przedmiotów, a to: z cięcia lasów, me- 
teorologii i znajomości ustaw, z zoologii leśnej i fizjologii roślin, z mier- 
nictwa, z inżynierii leśnej i matematyki stosowanej, z pozyskania płodów 
leśnych i łowiectwa”. „Uprawa lasu” była wykładana w drugim półroczu 
I roku studiów. 

Z okresu drugiego znany jest już plan studiów, który z podziałem 
na poszczególne semestry przedstawiał się następująco:



Wykłady 

1 

Tygodniowa liczba godzin w semestrze 
  

  

s
i
 | [I 

3 

| Ш 

A 

IV 

5 

V 

  

Wstęp do nauki leśnictwa 
Mineralogia i geologia 
Zoologia 
Botanika (anatomia, mor- 

fologia, fizjologia 
i systematyka) 

Chemia 
Fizyka 
Matematyka 
Geometria wykreślna 
Geografia 
Język niemiecki 
Język polski 
Miernictwo 
Pomiar drzewa 
Botanika leśna 
Nauka o siedlisku 
Hodowla lasu 
Użytkowanie lasu 
Ochrona lasu 
Ekonomia społeczna 
Matematyka stosowana 
Meteorologia 
Zarys gospodarstwa 

wiejskiego 

Zarys prawa i admini- 
stracji państwowej 

Urządzenie gospodarstwa 
lasowego 

Technologia drewna 
Inżynieria leśna 
Administracja lasu 
Handel drewnem 
Sadownictwo 
Rybactwo 
Łowiectwo 

Zabudowanie dzikich 
potoków 

Szacowanie wartości lasu 
i statyka leśna 

Korespondencja biurowa 
i handlowa 
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1 2 | 38 4 | 5 | 6 17 

Pomoc w nagłych 
wypadkach — — — — 1 _ 

Łącznie tygodniowo 
wykładów 26 23 24 23 23 19 

Ćwiczenia: 
z botaniki, zoologii 

i mineralogii 
z chemii — 
z jęz. polskiego 

i niemieckiego 2 2 -- — — — 

z rysunku technicznego 
1 miernictwa — — + 4 — — 

z nauki o siedlisku, 
hodowli i botaniki leśnej — — 3 - — — 

z ochrony i użytkowania 
lasu — —- - 2 -— — 

z pomiaru drzew 
i urządzenia lasu — - —- — — 2 2 

z rysunku i konstrukcji 
z inżynierii — — — — 6 6 

с | | | | | 

о | | | | 

Łącznie tygodniowo 
ćwiczeń 11 11 11 13 8 8 

Ogółem tygodniowo 
godzin 37 34 30 30 31 27 

Oprócz tych zajęć odbywały się stałe sobotnie wycieczki naukowe pod 
kierunkiem profesorów tak w zimie jak i w lecie oraz 10—14-dniowe 
ćwiczenia z miernictwa i urządzenia lasu w lesie szkolnym w Winni- 
kach. Po drugim roku była obowiązkowa sześciotygodniowa praktyka 

leśna w lasach wskazanych przez dyrekcję szkoły. 

Rok nauczania rozpoczynał się 1 października i trwał do 31 lipca. Za- 
jęcia w szkole odbywały się przed południem i po południu. 

Sprawdzianem posiadanych lub nabytych wiadomości były w Wyższej 
Szkole Lasowej, poza egzaminem wstępnym, o którym była mowa wyżej, 
egzaminy kursowe, które odbywały się z końcem każdego semestru, oraz 
główny, końcowy. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: dyrektor 
szkoły jako przewodniczący, trzej profesorzy-specjaliści, delegat Wydziału 
krajowego i delegat c.k. rządu. Egzamin główny składał się z klauzuro- 
wego wypracowania pisemnego z trzech tematów oraz publicznego egza- 
minu ustnego. Przedmiotami ustnego egzaminu głównego były następu- 
jące dyscypliny: hodowla lasu, ochrona lasu, urządzenie lasu, pomiar 
drzewa, oszacowanie wartości lasu, użytkowanie lasu, administracja lasu, 
miernictwo i niwelacja oraz ustawodawstwo leśne. Na egzamin ustny prze- 
widywano zwykle dwie godziny; nie mógł on przekraczać trzech godzin. 
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Pomieszczenia. Powołanie Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego 
nastąpiło bez uprzedniego przygotowania dla niej pomieszczeń. W pierw- 
szych ośmiu latach swego istnienia została ona zlokalizowana w niewiel- 
kim budynku przy ul. Św. Mikołaja 2, wprawdzie niemal naprzeciw bu- 
dynku -poklasztornego zajmowanego przez uniwersytet, ale nad brzegiem 

nieuregulowanej wówczas Pełtwi. Budynek ten otoczony był niewielkim 

ogrodzeniem, którego '/s zajmowały grządki przeznaczone do doświadczeń 
hodowlanych. Dzisiaj trudno ustalić wielkość tych obiektów. Były one 
jednak nieduże, zlokalizowane na parcelach, których dotychczasowe użyt- 
kowanie kolidowało z planami regulacji ulic tej dzielnicy miasta. Były one 
dla potrzeb szkoły absolutnie niewystarczające. Wiadomość tę potwierdza 
fakt, że Wydział krajowy, który dla potrzeb kulturalnych nigdy nie był 
hojny, zakupił dla szkoły realność położoną w narożniku ul. Stryjskiej 1.24 
(później przemianowanej na ul. Zyblikiewicza) i ul. Św. Marka, składa- 
jącą się z parceli częściowo zadrzewionej o powierzchni ok. 0,3 ha i znaj- 
dującego się na niej stylowego podmiejskiego dworku. Dom ten został 
przebudowany i rozbudowany oraz przystosowany do potrzeb dydaktycz- 
nych szkoły. Konkretnie dobudowano doń dwa skrzydła, w których zlo- 
kalizowano sale wykładowe, a w terminie nieco późniejszym postawiono 
w ogrodzie pawilon z przeznaczeniem na duże okazy muzealne, warsztat 
stolarski i magazyn narzędzi. Przed zajęciem tego budynku przez szkołę 
w 1882/83 r. mieścił on trzy sale wykładowe, salę muzealną, salę biblio- 
teczną, trzy gabinety dla dyrektora szkoły i profesorów, magazyn na 
aparaturę i ciemnię fotograficzną. Do budynku od strony tylnej dobudo- 
wano oszkloną werandę o powierzchni ok. 30 m”, wykorzystując ją na 
ekspozycję przekrojów drzew krajowych i egzotycznych. 

Otaczająca budynek parcela, częściowo zadrzewiona, w połowie XIX w. 
przeznaczona została na ogród botaniczny. Tylko niewielką jej część po- 
zostawiono niezadrzewioną z przeznaczeniem na grządki doświadczalne 
i ćwiczebne hodowli lasu. Plan ogrodu opracował ogrodnik miejski (twórca 
Parku Stryjskiego) przy współpracy W. Tynieckiego, który zajął się 
utworzeniem na tej powierzchni małego arboretum w warunkach panu- 
jących wówczas na przedmieściu Lwowa. Ź£ pierwszego ogrodu mieszczą- 
cego się przy ul. Św. Mikołaja przesadzono niektóre gatunki drzew uzu- 
pełniając je szeregiem okazów flory krajowej i zagranicznej, korzystając 
z zakupów nasion i drzewek z dostaw zagranicznych. W opisie ogrodu 
botanicznego z 1896 r. wymienia W. Tyniecki blisko 100 gatunków 
drzew i krzewów rosnących w ogrodzie. Do najwspanialszych okazów za- 
licza on m. in.: dwa modrzewie (Laria europaea), magnolię (Magnolia 
accuminata), platana wschodniego (Platanus orientalis), tulipanowca (Lirio- 
dendron tulipifera), buki (Fagus silvatica var. pendula, F. s. var. hetero- 
phylla, F. s. var. atropopurpurea) orzech czarny i włoski (Juglans nigra 
i J. regia), hikory (Hickoria alba, H. ovata, H. acuminata), kilka gatunków 
dębów i wiązów, pięknie rosnącą limbę (Pinus cembra) i świerki, sztywny 
i biały (Picea pungens, P. alba). 

Posesja była ogrodzona trwale siatką drucianą, tylko front parceli od 
strony ul. Zyblikiewicza miał żelazne kraty i ozdobną bramę. Wejście to 
używane było tylko przy specjalnych uroczystościach, jak np. zwiedzaniu 

szkoły przez następcę tronu, arcyksięcia Rudolfa w 1887 r. Codzienne 

wejście do budynku i ogrodu szkoły znajdowało się od ul. Św. Marka 1.1. 
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W najbliższym sąsiedztwie siedziby szkoły znajdował się ogród bota- 
niczny Uniwersytetu (wejście od ul. Długosza), co stwarzało dla studentów 
w połączeniu z ogrodem Wyższej Szkoły Lasowej niezwykle korzystne 
warunki nauczania z przedmiotów botaniczno-hodowlanych. 

Wyższa Szkoła Lasowa nie dysponowała własnym lasem doświadczal- 
nym, w którym kształcąca się młodzież ma najdogodniejsze warunki za- 
znajamiania się z praktycznym, codziennym niejako trybem pracy, gdzie 
grono profesorskie mogłoby prowadzić badania naukowe, które nie koli- 
dowałyby z bieżącymi pracami gospodarstwa leśnego. Słusznie oceniając 
wartość dydaktyczno-badawczą takiego obiektu, Wydział krajowy przezna- 

  
Ryc. 3. Fronton gmachu szkoły od ul. Zyblikiewicza 

czył do ćwiczeń terenowych zarządzany przez siebie las fundacji Głowiń- 
skich w Winnikach k. Lwowa. W lesie tym. S. Sokołowski założył 
w 1898 r. jedyny w swoim rodzaju ogród doświadczalny, o znacznej jak 
na owe czasy powierzchni (2 ha), ogrodzony siatką drucianą. Cel ogrodu 
był podwójny: dydaktyczny i naukowy. W ogrodzie tym studenci szkoły 
mieli możność własnoręcznego prowadzenia prac hodowlano-szkółkarskich 
oraz poznania 62 gatunków drzew. Prace naukowe związane z aklimaty- 
zacją obcych gatunków drzew i in. wykonane w tym obiekcie były druko- 
wane w licznych rocznikach „Sylwana” (ostatnia w 1947 r.). 

Uczniowie i organizacje młodzieżowe. Od chwili powołania szkoły stu- 
denci jej posiadali niektóre przywileje przyznawania studentom szkół aka- 
demickich, jak np. odbywanie jednorocznej służby wojskowej lub prawo 
wolnego stowarzyszania się.



Stąd też w pierwszych 10 latach istnienia Wyższej Szkoły Lasowej 

na studia zgłaszało się wielu kandydatów, których selekcji dokonywał egza- 
min wstępny. W latach tych dyrekcja szkoły przyjmowała na I rok studiów 

ok. 15 osób, preferując maturzystów; w szkole studiowało zatem razem 

ok. 30 studentów. Wielu z nich (do 50%), korzystało ze stypendium i za- 
pomóg przyznawanych im z kredytów Wydziału krajowego lub G.T.G. 

W 1884 r. daje się jednak zaobserwować coraz mniejsze zainteresowanie 

studiami leśnictwa we Lwowie. Było to niewątpliwie wynikiem konku- 
rencyjności akademii wiedeńskiej, która wyjednała u rządu większe prero- 

gatywy w obsadzaniu stanowisk administracji leśnej, a nawet zmonopo- 

lizowała wstęp do służby rządowej swym wychowankom. Absolwentom 
szkoły lwowskiej pozostawały do dyspozycji jedynie niższe stanowiska 

w lasach rządowych i prywatnych. 

W 1888 r. liczba kandydatów na studia zmalała do stopnia grożącego 
likwidacją tego zakładu dydaktyczno-wychowawczego, z takim trudem 
wywalczonego. Dyrekcja szkoły i grono profesorskie podjęły więc ener- 
giczną akcję w Wydziale krajowym, która doprowadziła do uchwały sejmu 
galicyjskiego o wprowadzeniu sześciosemestralnego planu nauczania. 

Wpłynęło to natychmiast na wzrost frekwencji kandydatów i to nie tylko 

z terenu zaboru austriackiego. Oczywiście trzonem zespołu studentów byli 
Polacy pochodzący z tego zaboru, ale atrakcyjność szkoły leśnictwa z ję- 

zykiem wykładowym polskim, z poziomem wykładów niezwykle wysokim 
i nieustępującym ani akademii wiedeńskiej, ani instytutowi leśnemu 

w Petersburgu, była magnesem dla licznie zgłaszających się kandydatów 

z zaboru rosyjskiego. Były też liczne wypadki zgłaszania się na studia 

Bułgarów (nieraz do 15% ogółu studentów) i Serbów, którzy w owym 
czasie nie posiadali podobnej uczelni. Udział studiujących Ukraińców był 

nieznaczny; nie studiowali zupełnie Niemcy i Żydzi, którzy w społe- 
czeństwie Galicji na przełomie XIX i XX w. stanowili znaczny procent. 

W Wyższej Szkole Lasowej studiowała przeważnie młodzież uboga; byli 
to synowie urzędników państwowych i prywatnych, nigdy w Galicji na- 

leżycie nie wynagradzanych, byli synowie chłopów i robotników. Toteż 

znaczna część młodzieży, tej która nie otrzymywała stypendium, musiała 
zarobkować, by móc utrzymać się we Lwowie. Źródłem ich utrzymania 

były zazwyczaj dorywcze prace, czasem tylko kilkudniowe, zlecane przez 

zarządy gospodarstw leśnych lub prywatne osoby. Ważniejsze prace to 

np. projektowanie dróg wywozowych i konstrukcji mostowych w ramach 

gospodarstwa leśnego, zdjęcia tachymetryczne do celów geodezyjnych lub 

melioracyjnych, szacowanie lasu, brakarstwo lub choćby kopiowanie map 

i planów. Do najbardziej popłatnych prac studenckich zaliczane było spo- 

rządzanie planów budowlanych dla prywatnych budowniczych lub przy- 
gotowywanie przez kilka lat map do atlasu wydanego pod kierunkiem 
prof. E. Romera. Wyjazdy w teren były przez studentów mile wi- 
dziane, gdyż dawały możliwość uzupełnienia studenckiej spiżarni. 

Zamiejscowi studenci mieszkali bądź to w wynajętych pokojach po 
5—7 osób, bądź to w Domach Akademickich przy ul. Senatorskiej i Issa- 
kowicza, gdzie leśnicy mieli przyznane 2 pokoje, w których mogło po- 
mieścić się 12 osób. Obsadą pokoi dysponowała organizacja młodzieżowa 

o nazwie: „Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Słuchaczów Wyższej Szkoły 
Lasowej we Lwowie”. Odznaką tej organizacji był srebrny trójkąt równo- 
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ramienny, w środku nakryty liściem dębowym z żołędziami i napisem 
„WPS WSzLas. we Lwowie . | 

Zadaniem tej organizacji założonej w 1665 r. była przede wszystkim 
pomoc koleżeńska, która polegała na nawiązywaniu kontaktu z dyrekcjami 
1 zarządami majątków leśnych w celu uzyskiwania zleceń bądź to na 
prace dorywcze, czasem kilkudniowe, bądź wakacyjne praktyki. lowarzy- 
stwo zajmowało się również organizowaniem taniej kuchni studenckiej. 
Dalsze zadania to: reprezentacja studentów u władz szkolnych i poza- 
szkolnych, utrzymywanie łączności z innymi organizacjami studenckimi 
(np. z Bratnią Pomocą Techników), organizacją turystyki i tzw. akcja 
muzealna, tj. zbieranie pomocy naukowych dla własnej szkoły. 

„ O utrzymanie swej uczelni na wysokim poziomie naukowym zabiegało 
nie tylko grono profesorów, ale również i organizacje młodzieżowe, demon- 
strując przy próbach obniżenia jej poziomu dwukrotnymi strajkami (w la- 
tach 1904 i 1905) lub biorąc udział w petycjach i delegacjach w tej sprawie 
do właądz krajowych. Znany jest obszerny memoriał w sprawie koniecz- 
ności utworzenia wyższej uczelni lasowej w kraju podpisany przez: Wza- 
jemną Pomoc Słuchaczów W.Sz.L. wraz z „Ogniskiem” i innymi związka- 
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| (1919 r.) grona profesoT- 

skiego i słuchaczy. W gronie profesorskim siedzą od lewej: H. Scheuring, M. Ja- 

neczko, S. Sokołowski, 5. Komornicki, W. Wojtan, stoi pośrodku A. Kozikowski. 

Słuchacze: S. Bachmiński, K. Bernolak, C. Bańkowski, L. Dudziński, M. Frankowski 

S. Gonet, B. Janusz, S. Karałowicz, S. Kostecki, S. Kulikowski, M. Mokulski. C. Osada 
S. Pocałuń, K. Pożerski, W. Seniuk, W. Skrzyński, B. Święcicki, W. Popławski | 
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Ryc. 5. Fotografia ze zjazdu absolwentów WSL w Warszawie w 1938 T. 

mi. Memoriał ten został wręczony 19 stycznia 1912 r. marszałkowi krajo- 

wemu hr. Badeniemu przez grono profesorów uczelni lwowskich 

w osobach: rektora uniwersytetu Finkla, Halbana, Głąbiń- 

skiego, Szajnochy, Starzyńskiego i delegatów organizacji 

młodzieżowych. O fakcie tym informuje T.W.P.S. listem skierowanym 

do prof. W. Szafera przebywającego wówczas w Monachium. 

Ogółem w ciągu istnienia Wyższej Szkoły Lasowej ukończyło ją 

433 absolwentów, z których wielu zajmowało bardzo odpowiedzialne 

stanowiska w administracji lasów państwowych i prywatnych. Ма зре- 

cjalne podkreślenie zasługuje ich rola w czasie pierwszych lat po odzy- 

skaniu niepodległości, podczas formowania się zrębów organizacyjnych 

leśnictwa w niepodległej Polsce, gdy nie było jeszcze fachowców z do- 
świadczeniem zawodowym i życiowym, wychowanków późniejszych 

uczelni leśnych w kraju. 
Nie od rzeczy będzie również odnotowanie faktu istniejącej ścisłej więzi 

duchowej i towarzyskiej między absolwentami Wyższej Szkoły Lasowej, 

czego dowodem może być m. in. zorganizowanie w dniach 5 i 6 czerwca 

1938 r. zjazdu wychowanków tej szkoły, który odbył się w Warszawie 

i Lwowie oraz utworzenie w czasie zjazdu ,„„Stowarzyszenia Absolwentów 

i Słuchaczy b. Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie”. Działalność tego 

stowarzyszenia nie rozwinęła się zgodnie z planami z powodu wybuchu 
II wojny światowej. 

Aczkolwiek Wyższa Szkoła Lasowa nie uzyskała nigdy praw akademi- 
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ckich, to jednak nie była szkołą zawodową, lecz politechniczną o wysokim 
poziomie kształcenia, który zawdzięcza gronu profesorskiemu składającemu 
się z najwybitniejszych fachowców leśników oraz profesorów Akademii 
Technicznej. O tym poziomie kształcenia fachowego świadczą wyniki egza- 
minów państwowych na samodzielnych gospodarzy lasowych, przy któ- 
rych zasób wiadomości absolwentów tej szkoły był nieraz wyższy od 
absolwentów akademii wiedeńskiej. O fachowości wychowanków świad- 
czył również fakt, że znajdowali oni natychmiast zatrudnienie tak w Ga- 
licji, jak i w zaborze rosyjskim, a absolwenci Bułgarzy zajmowali w swym 
kraju najwyższe stanowiska w administracji lasów. 

Pełne prawa akademickie uzyskały studia leśne we Lwowie wówczas. 
sdy grona profesorskie: Akademii Technicznej, Akademii Rolniczej i Wyż- 
szej Szkoły Lasowej zdecydowały o racjonalności powołania Wydziału 
Rolniczo-Lasowego (Rozp. Rady Ministrów z 8.XI1.1919 r.). Cały dorobek 
materialny i duchowy został przekazany nowemu wydziałowi. Profesorzy: 
A. Kozikowski iS. Wierdak zostali mianowani profesorami Po- 
litechniki Lwowskiej, 5. Sokołowski i W. Szafer otrzymali ka- 
tedry na Uniwersytecie Jagiellońskim, a M. Janeczko przeszedł 
w 1921 r. na stanowisko inspektora lasów fundacyjnych (zmarł 9.11.1923 r.). 

Z rozważań zebranych w niniejszym opracowaniu wynika niezbicie. 
że u podstaw dynamicznego rozwoju nauki leśnictwa w okresie między- 
wojennym i wysokiego jej stanu w dniu dzisiejszym tkwi pokaźny dorobek 
dydaktyczny i naukowy wniesiony przez Wyższą Szkołę Lasową, której 
stulecie otwarcia obchodzi leśnictwo polskie w bieżącym roku. Siedziba 
szkoły — miasto Lwów, stało się na przełomie XIX i XX w. centralnym 
ośrodkiem nauki leśnictwa, gdyż oprócz działalności jedynego polskiego 
zakładu naukowego, tu mieściła się siedziba Galicyjskiego Towarzystwa 
Leśnego (później Polskiego Towarzystwa Leśnego) oraz redakcja czaso- 
pisma „Sylwan”. 

Opracowanie niniejsze dedykuję żyjącym absolwentom Wyższej Szkoły 
Lasowej we Lwowie za trud całego życia w krzewieniu ideałów i szczyt- 
nych myśli zaczerpniętych w czasie swych studiów. Również serdecznie 
dziękuję jednemu z nich, p. mgrowi inż. Wacławowi Sadowskiemu z Ło- 
wicza, za dostarczenie mi wielu materiałów archiwalnych do niniejszego 
opracowania. 
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Краткое содержание 

Высшие Учебные Лесохозяйственные Заведения были организованы в Европе 

в первой половине ХХ века, т.е. тогда когда Польша не была суверенным государ- 

ством. Интенцией чужеземных захватчиков была германизация и руссификация адми- 

нистрации на аннексированных территориях, отсюда все попытки организации такого 

обучения были тогда обречены на неудачу. 

После серьёзных потрясений вызванных событиями Весны Народов и после про- 

игранной войны с Пруссией, в части Польши аннексированной Австрией политические 

отношения становятся более либеральными, что было использовано Галицииским 

Хозяйственным Обществом для получения у венских властей разрешения открытия 
хотя бы 2-годичной школы лесного хозяйства. В 1874 году во Львове, который был 
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тогда столицей Галиции, после многолетних стараний была открыта Краевая Школа 
Лесного Хохзяйства. | 

Гаким образом, по крайней мере, частично были реализированы, болыше чем 
полувековые усилия передовых польских лесоводов, о создании польского учебного 
заведения. После 15-летнего существования школы процесс обучения был продлён 
до 3 лет, а в 1909 году ей было присвоено название: Высшая Лесная Школа. Однако, 
этой школе не были признаны академические привилегии, которые резервировались 
исключительно для лесного факультета Венской Академии. Созданная во Львове 
школа формально оставалась в дальнейшем только профессиональной школой второй 
ступени, хотя фактический план и программы обучения давали ей характер учебного 
заведения дающего образование па высоком уровне — политехническое образование. 
Прнобрела она такой характер благодаря профессорскому составу, состоящего из 
выдающихся специалистов, теоретиков и практиков лесного хозяйства, которые свои 
квалификации повышали в заграничных институтах (обыкновенно обязывала научная 
стажировка в Высшей сельскохозяйственной школе в Вене). 

О высоком уровне обучения свидетельствовали хотя бы результаты государствен- 
ных экзаменов на самостоятельных лесоводов-хозяйственников, на которых запас 
знаний абсольвентов Львоской Школы был неоднократно выше, чем абсольвентов 
Венской Академии. О хорошей подготовке воспитанников свидетельствовал факт, что 
они сразу же находили работу не только на территории Галиции, но также и в России. 

В течение 41-летнего существования Высшей Лесной Школы кончило её 433 воспи- 
танника, из которых многие в течение более полувека занимали очень ответственные 
посты в администрации государственных и частных лесов. 

Полные академические права получил Лесной Институт во Львове после восста- 
новления независимости Польши в 1919 году, когда из существующей Сельскохозяй- 
ственной Академии в Дублянах и Высшей Лесной Школы во Львове был создан во 
Львовском Политехническом Институте сельскохозяйственно-лесной факультет. 

Следовательно, на переломе ХХ и ХХ веков Львов был центром лесных наук, 
тк. здесь кроме деятельности единственного польского учебного заведения, находилось 
Галицийское Лесное Общество и редакция журнала «Сильван». 

Summary 

Higher forestry education has been organized in Europe during the first half 
of XIXth century, i.e. during the period when Poland was deprived of the status 
of independent state. The intention of invaders was the germanization and russifi- 
cation of the administration on carved out territories, therefore any attempts of such 
education were then fated to fail. 

After severe shocks caused by events of the Springtide of Nations and after 
the lost war with Prussia there came more liberal political relations under the 
Austrian sector of partitioned Poland. The opportunity was used by the Galician 
Economic Society to gain the permission of the Vienna authorities to run a 2-year 
forestry school. After many years of endeavours the National School of Forest Mana- 
gement was called to being in 1874 in Lwow, which was the capital of that time 
Galicia, 

In this way, more than half century long endearours of progressive Polish 

foresters concerning the creation of Polish scientific institution were, at least par- 
tially accomplished. After 15 years of school existence, courses were prolonged to 

three years, and in 1909 it got the title of a "Higher Forestry School”. It failed, 
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however, to acquire academic authorization reserved exclusively for the forestry 

faculty of the academy in Vienna. The school formed in Lwów remained structurally 

the professional school of higher rank, although in fact the plan and curriculum 

gave it a nature of university offering high quality, polytechnical education. This 

was owing to its teaching staff consisting of the most prominent experts in theory 

and practice of forestry, who improved their skills in foreign universities (scientific 

training in the Hochschule fur Bodenkultur in Vienna was, as a rule, obligatory). 

The high level of education was evidenced even by results of state examinations 

on posts of senior forest managers. On these examinations it appeared that the 

extent of knowledge of the Lwów school men was often greater than that of gra- 

duates from the Vienna academy. The background of Lwów school graduates is 

evidenced by the fact that they were willingly employed not only within Galicia, 

but also under Russian partition. 

In the course of 41 years of existence of the Higher School of Forestry 433 

students graduated. Many of them during half of century were on very responsible 

posts in the administration of state and privately-owned forests. 

After the regaining of independence in 1919 the Agricultural-Forestry Faculty 

was created in the Lwow Polytechnics from the existing Agricultural Academy at 

Dublany and the Higher Forestry School and forest studies in Lwow obtained 

full academical rights. 

On the decline of XIXth and XXth century Lwów became a centre of forest 

sciences, since, apart from the activity of the sole Polish scientific institution, there 

was the seat of the Galician Forest Society and the editorial office of ,Sylwan” 

magazine. 
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