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Ksztalcenie kadr w rolnictwie 

Obserwujq,c od wi•ellu aiat ksZJtalce1nie kadr 
rolniczych oraz biorqc czynny udzial we 
Wszy1S,tkich forma,ch pra,cy ku1~tuiralno
oswfa,towej ,na wsi i w 1bez.iposre.dnim in
striuktazu rolnk.z,iym mialem s,pO's-obnosc 
zaznajo1m1ic •si1~ z tym jproblemem na 

ws1zy,stlücfu jego sz-cz.ehlach. Procz warun
k6w ipolskiah po~nalem podczas situdiow 
s,tosunki pa.nutiqce w tym z.akresie w 
Szwajcarii, Niemieckiej R:ep,ublice Demo
kra,tycznej o,raz Czeohoslowacji. Za,chowu
j9,c od ki1kud.zies,i,~C'iu lat izawodowej pracy 
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stalq lqc-z:nosc ,z crnraz to inowymi roczni
kami alb.solwen·tow sz.ik:61: ,rolniczych znam 
ich ,p·rzy.g,otowanie facho,we, zalety i braki , 
co W1asnie upowaznia mnie do kreslenia 
n1in-i.e,jszy.ch .uwaig. 

Zairzut (Prof. Czaj i, ze ni·ewiele dotych
czas, 1zro.biilismy w lki er1unku planowego 
ksziakenia kadr, ·w ydaje si~ w cal:osci uza
sad.niony. iNiestety az naZJby;t cz~sto kie
rowano si~ w ,poli-tyce personaJnej zasadq, 
ze -gospodar.s't:wo rolne moze poprowad:zic 
kazdy jego, ,pra,cownik , kt6-ry ,wie, ze orze 
s.i~ p'/lugiem, a ziarno ozimin ,sieje na je
sieni'. Zna1!1JY jes t mi n,p . wy,padek, ze do
skonaly roln i1k-c1rga,ni.zato,r /PO o<lprawie
niu go ·z IP'OSady w go,spo.darstwie otrzymal 
;prac~ ka(ncela1ry j,nq w Centrali Zelaza 
i Stali. Roln i-ctw o dobrow oJinie zrezygno
walo tiu z bardzo dobre1go :pra•co.wnika , 
kt6ry.ch ·samo ma stale 'Za malo. 

So-lidaryZJUjqc siE; z zasadnic-zy,mi tezami 
artykulu prof. Czaji dorzuc~ kilka mysli. 
Wydaje mi si~, ze wskazane jest przejscie 
na· jednosto.p'niowe szkolenie wszystkich 
studerut6w wyzszy,ch szk6l ro-Lniczych, r6w
niez na wy.d-zialach a,girotechniczny•ch. Obo
Wiqzrujqcy 1sy,ste,m ze sdsle okreslo.nq ·sipe
cjaliza,c-jq istudi6w dirugie1go sitopnia oraz 
o,graniczonq ilo·sci9 miejsc nie spelni .pra,w
dopodohnie wikladanego nan za-ci'a•nia, gdyz 
nie wy:s:ZJkoli potrzebnych kadr w dosta
te,cz.nej ' ilosci. 

Kaied:ry wyzszych s:zik6J irolniczych ma
jq 01becnie pn6icz normaiLnej !l).ra-cy pedago
;gicznej wazne ,zadanie ks.ztalcenia s,pe-
1cjaHsif6tw w .s.to,piniu ma,gi.stra . Szkolenie 
k .h odbywa •si~ z wyira:zmym nastawieniem 
ich do pracy naiuko,wej , ,eo nie zawisze jest 
mozlliwe, a nawet JPOtrzebne. P;rzeciez ,pro
dukcja oraiZ administracja rolna potr:zebu
j ,ci r6w.nierz ;pra•cownik6w wysoko -wykwa
lifiik,owanych, kt6cych nie wychowajq so
bie same z lkad:r ,sto.pnia nizsze.g,o . Moze to 
si~ ,czasami .udac - h(:}dq to. jednak wy
!Padiki ra1czej irzadlki·e. 

Koniecznosc odbycia przez wszystkich 
;p,ra,co.wnik&w rolnktwa zatriudnionych w 
insityi1U1tach naukowych, jak r6wniez w 
produkcji i adimini.stracji od.powiednich 
praktyk nie wyma,ga ,naj,mniej.szego Muma-

cze.n)ia. Dose cz~sto &q u nas niestety fak
ty obsadza.nia wyisokich istainowi·sk w pro
dJUIDcji lub admi.niis1tra1cji G.udzmi', koorzy 
nie odbyli praktyki. 

Jes,tem z.wolennikiem dostatecznie dlu
gich praktyk. W Ni•emlieckiej Re1PUlbUce De
mokratycznej nie przyjmq ikandydata na 
za:dn9 ·z wyzszy,ch szJkol ro1nkzy,ch, jesli 
~;ie wykaze ,si~ od:byciem -co najmniej dwu
letniej ip1rakityki w 1go.s1podar.sitwach ·rol
nyoh. Na priaktykach fych 1zaczyina tSi~ 1Pra
ce ad wytkonywania ws:zy1S1tkich bierzc4cy,ch 
rabot r~czmych. Z abs,olwentami ndemiec
ki1ch :Sm{Ol rolm„iiczy,ch nie ma iwi~c klopo
tu, ze nie oirientujiq ·si~ w teohni-ce wyko
nywania najwazniejtszych iP['ac. 

Niewq1tpliiwie inajtlep:S~e wyniki daloby 
praktykowanlie w ,gos1Pod:amstwiach szkol
P-J'Ch. Wydaje imi ,si~, ze, z wyJqtkiem nie
kt6rych, wi~.kszosc ma:lo nadaje ·si~ obe<:
nie do tego celu. Urzqdzenie gos.podarstw, 
wyposazenie w maszyny i srodki cz~sto 
szwanikuje, a ,tr~dno&ei ispowodowaine bra
kie,m robotnik6w rolny,ch i sy.stematyczne 
crp,62inianie .s1i-~ z .praicami isit:awiajq pod zna
kiem za1pytania wzorowosc takich osrod
k6w. Gospodans,tlwa szkolne muszc4 <Ze 
wzgl~d6w pedagogicznych ,prowadzic do
swiad czeni a i badania 1Ulb ,eo 111ajrruniej 
cbserwa·cje o cha(!'aikterze nauiko,wym. 

W Szwajcarii, gdzie w chlopskich szko
lach r-olniczy.ch ,t(!'wa ,nauka tylko przez 6 
miesi-~cy zi:mowych, •a na lato maodziei 
wraca do s-wy,ch w·si (TOdzininych, organi
zuoe si~ dla mlodziezy .p,ochodzqiee,j z mia
sta kur,sy ipraktykaITTt6w w gospodairstwie 
szk0Lnsm1. Dajq one tej mJodiziez~ bardzo 
wieu.e kor.zy,sci. 

P,raktyki ,na od.p-owiednim pozion1ie .po
winny ·byc u n.ais o.bowiq.zkowe d'la studen
t6w po kaidy:m -roku istiudi6w. Prakty•Jr~ 
nalezy wJi.czac w ,stud:ia, .tzn. zaden student 
nie IPOwinien otrzymac aihsolUJtoriurrf' i dy
;plc,mu jesH inie odbyl co najmniej 12 rnie
si~cy prakty1ki, wlq,cza1jq.c w ·to .prakty~'-: 
dyplomowq 7-mie.si~c:znq IPO ukonczonyr11 , 

czw.artym roku studi6w . . 
Ni·e moimia wyk.1iuczyc ewenitualnosc1·, ie 

cz~sc 1student6w 1b~d2lie odbywala prakty
ki, ~wil:aszcza ,na wyzszyoh latach ·situdioW 
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i ·specjaHstyazne, w 1PG\R, go~odarstwach 
hodowli zarodowej ,ozy sipoldzielniach pro
dukcyijny,ch. Chod-zic ,tu lb~dzie mi~d.zy in
nymi ip:r;zede (Wlszys-tkim o pralktyki c.y,plo
mowe, ,na, k,t6rych mlodzlierz wykonuje 
wist~ne badania naukowe J,ub w.nika w 
organizacj,~ calosci gospoda,rstwa -czy jego 
·poszczeg6J.nyoh dzialbw. Rezultaty swej 
pracy ma mllodziez p ,rzedkJ:adac w postaci 
prac--<S!pr:awozdan swiadcz91cych o oriento
wanju 1si~ w problema,tyce obrarnego 1,:awo
du i ·specjalnosci. Praca ta powinn&. byc 
zaws.ze 1przy,c.zynkiem naukowym, wainym 
tc1k dla ,mlod1.Jiei:y, jatk ,r6wniez dla goSil)o
dar.stw.a czy objekitu, w tktfuym byla ro
biona. 

Osobi.scie nie wydaje mi :si,~ sluSizna 
speajalizacja kierunkowa (Przeipro.wadzana 
od same,go iJ)OCZqtku studi6w. Przy pi~cio
letnich 1.situdia,ch wystarczy jesli s,tiudent -od 
trzeciego roku 1swej :naukli 1b~dzie szczeg6-
lowi,ej zapo.zna,wa'1: 1si~ z ;z,a,gadnienia•mi spe
cjali stycz.nymi'. Jedinolite studia przez caly 
okres nau1k;i (1mimo ze inne dzialy, n.p. me
dyoyna, to .stosuj9) nie dadz9 po,z9danych 
rez.uJ.tat6w. 

Agr•otechniicy, zootechnicy, ogrodnicy 
mog,c4 studio,wac rprz-ez pierw.sze lata wsp61-
nie, p6zniej raczej ·wsikazane jeist, poza nie
kt6rymi przed-miotami, :np. ekonomik9 go
spod~rstw, tl'aczej .studiowanie odr~bne. 
Wyideiialy melioracyjne i ,Iesne powinny 
miec od ,sa,mego IP0cz9,tku nieco inne zesta
wienie wyklad6w, bo kisz.takc4 pracowni
k6w inne,g.o zawodlu, choc praeuj9cego na 
W~i i ·d1a niej. 

Piro1gr.am.y wy:klad6w inalezaloby tak ze
stawic, aby a,gro!technicy nieco ,le1Piej niz 
doty-chc-zas za,po.zna,waLi si~ .z rzagadnien ia
mi zoote-chnkz,nymi i na odw,r6t, aby zoo
technicy mieh jednaik lepszy juz na stu
diach 1Po,glq<l na 1upra1w~ roslin, ich nawo
zeinie, c"ZJy (PllodoZJinLany. Choc w p1racy za
Wodowej nas•t~uje ·coraz wii~ksza specja
lizacja, student-zootechnik nie jest w sta
nie przewidzi,ec ,czy zajmowane przez nie.:. 
go stanowisko i wyniiki, kit6re osi 9·gnie, nie 
b~dci zalezaly o<l agrotechnicznej stirony 
go,s.podanstwa. W,szak ipo,z1iom zootechn iki 
zalezy w iduzym 1stopniu ,ad S'tanu uzytk6w 

pastewnych oraz •lqik i ,pasitwisk, k:t6rymi 
raczej ,zaj1muij 9 1si~ .aig1rotechnicy . Same wy
klady bazy 1,Pa..szowej d[a zootechnik6w mo
g9 tu nie wystarczac. Nie ludz~ si~, by 
stUJdent zootechinitki ·1UJb agrotechniki nau
czy,l sii~ swego zawodu na stuiddach. 

Bolc1iczkc4 przy,giotowywania kadr nauko
wych •w roJniotwie i podnoszenia ich kwa
lifikacji jest zauiwazone cz~to jalkby kur
czowe trzymainie st~ ty,ch mdodych ipracow
n :lk6w katedtr, lahoratori6w czy instytut6w 
nauko,wych. W dalszej konsekwencjü przy 
utr~dnio,nym kontaikieie ich z i:yciem pirak
ty,cznym i je,go potrzebami- wytwarza si~ 
na tej d,rodze ,cz~o ,typ pracownika nau
kowego - te0iretyka, jaktby s.troniq,cego od 
zagadnien prak>tyczny.ch. 

Dui:9 ro,1~ w .szikoleniru lkadr naukowych 
moze ,tez ode.gJrac 1P1rzyj,mowanie przez ma
gii1S1tr6w, ja1k r6,wniez 1byly1ch asystent6w 
czy adjunkt6w katedry, p,ra,cy fachowej 
przy (Pracowni,kaoh insty,tut6'w wzglE;dnie 
fachowych insipektor.atach a.g,rio-i zootech
ni1cznych. Ro.la ich polegafaby na, .uzupel
nianiu 1stale (POiWstajc41cy,ch ibrakow w ka
drac'h ,ty,ch klieirowni,czych stanowisk i za
bezpieczeniu prac przed zalamaniami czy 
okresami zasitoju. W przes,z!osci dosc cz~1sto 
.si~ z.d.arzalo, ze ,n(P. ,po -zwolnieniu si~ s ta
nowiska 1i,n,s,pekt0Ta hodowli bydla rnie bylo 
na j .. e1go 1miejlsce idostatecznie wykwalifiko
wa,ne1go .piracowniika znaj 9ce,go nie tylko 
za,ga,dnie,nie, ale oirientuj 9cego ,si~ w pro
blemaityce podlleiglego mu terenu hodowli. 

N1e·mniej wazne jeist za,gadnien~e ideolo
giczneg,o wyszkoleni1a kadT rolniczych. 
PamiE~tac poza ,tym 1I1alei:y, ze ,pracown.ik 
nauikowy r0ilnidwa IIlie moze tracic wi~zi 
lqczc}cej 1go z ,szeroki.mi masami ,pracujq
cych chlop6w-sp6ldzielc6w oraz wszy"t
kich pracownik6w PGR. Obcowanie z nirni, 
przej"mowanie si~ ich ,codziein,nymi klopo
tami i fro,sikam1i jest ,ni,e tylko z.r6dlem wie
lu do.sik,onaly,ch prac nauko.wych, ale r6w
noczesnde iJ)oids1tawci, na kt6rej najlepiej 
mc1zna wpJy,wac ·na podno.szenie /POZiomu 
produl{icji. A to jeLSft· sp.rawc4 ,niewc}t1Pliwie 
waznc4, daj 9,cc4 pnacowinilkowi 
zado,wole.nia, ze wysi-lki jeigo 1sq 
i daj 9 realne rezultaty. 

najwi~cej 
potirzehne 


