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Kształcenie kadr dla gospodarstwa leśnego PRL 

Подготовка кадров для лесного хозяйства ПНР 

Education of staff for the forest management in the People’s Republic of Poland 

W szechstronny, intensywny rozwój gospodarki narodowej stawia 
przed leśnictwem naszego kraju szczególne zadania. Wynikają one 

z rosnącego zapotrzebowania na drewno jako niezbędnego surowca dla 
wielu gałęzi przemysłu, wzrostu roli lasu jako.bazy rekreacyjnej oraz 
dalszego rozwoju społecznych i przyrodniczych funkcji lasu. 

Zadania te mogą być rozwiązywane jedynie w oparciu o postęp tech- 
niczny i stosowanie nowoczesnych, intensywnych metod gospodarowania 
w lesie. Wymaga to stałego podnoszenia kwalifikacji kadr zatrudnionych 
w leśnictwie oraz w przemyśle leśnym i drzewnictwie. Kształcenie kadr 
należy do najważniejszych zadań resortu leśnictwa. Zadania te w wpełni 
doceniano, w wyniku czego w ciągu minionego ćwierćwiecza rozwijane 
były różnorodne formy kształcenia i doskonalenia kadr zatrudnionych 
w gospodarce leśnej, rozbudowany został również system szkół przygoto- 
wujących do zawodu leśnika i drzewiarza. 

Doskonalenie kadr zatrudnionych w leśnictwie opiera się na sieci 
ośrodków szkoleniowych. Mają one różne specjalistyczne zadania i różne 
okresy szkolenia. 

Stałe szkolenie robotników leśnych i gajowych prowadzone jest w sze- 
ściu szkołach zasadniczych; są również dwie szkoły zasadnicze dla mło- 
dzieży. 
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Średnie wykształcenie techniczne można uzyskać w 4-letnim techni- 

kum leśnym lub technikum przemysłu drzewnego. Obecnie czynnych jest 

15 szkół tego typu, a mianowicie: technika leśne w Białowieży, Brynku, 

Biłgoraju, Goraju, Krasiczynie, Miliczu, Mojej Woli, Rogozińcu, Rzepinie, 

Tucholi, Warcinie i Zagnańsku; technika przemysłu drzewnego w Sobie- 

szowie, Zwierzyńcu i Żywcu. 
Absolwenci techników otrzymują świadectwa dojrzałości i tytuł tech- 

nika. Świadectwo dojrzałości technikum leśnego i technikum przemysłu 

drzewnego uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wyższe uczelnie. 

Absolwenci technikum leśnego uzyskują przygotowanie do pracy na sta- 

nowisku leśniczego — stanowisko to mogą objąć po wstępnym stażu; 

absolwenci technikum przemysłu drzewnego uzyskują przygotowanie do 

pracy w zakładach mechanicznej obróbki drewna. 

Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego prowadzi również 

2 Państwowe Szkoły Techniczne: w Tułowicach i w Porażynie. Do szkół 

tych przyjmowani są absolwenci szkół ogólnokształcących. W ramach 

2-letnich studiów otrzymują oni niezbędne przygotowanie fachowe i ty- 

tuł technika. 
Przygotowanie kadr z wyższym wykształceniem prowadzone jest przez 

wyższe uczelnie, znajdujące się w resorcie oświaty. Przygotowaniem kadr 

dla leśnictwa zajmują się 3 wydziały leśne w następujących uczelniach: 

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższej Szkole 

Rolniczej w Poznaniu i Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. 

W zakresie drzewnictwa specjalistów kształcą wydziały technologii 

drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

i w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. 

Wyższe szkolnictwo leśne w naszym kraju ma wieloletnie i bogate 

tradycje. Pierwszą uczelnią leśną była Szczególna Szkoła Leśnictwa 

w Warszawie, założona w 1818 r.; po jej zamknięciu przez władze carskie 

studia kontynuowano w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa 

w Marymoncie w latach 1839—1857. Po powstaniu styczniowym kształ- 

cenie leśników odbywało się w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leś- 

nictwa w Puławach. W 1874 r. utworzona została Krajowa Szkoła Gospo- 

darstwa Lasowego we Lwowie, przekształcona następnie w Wyższą Szkołę 

Lasowa. 
Po pierwszej wojnie światowej w ramach tworzącego się systemu pol- 

skiego szkolnictwa wyższego powstały 3 ośrodki studiów leśnych: 

— Wydział Leśny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War- 

szawie, 

— Wydział Rolniczo-Leśny w Uniwersytecie Poznańskim, 

— Wydział Rolniczo-Leśny w Politechnice Lwowskiej. 

W okresie międzywojennym wydziały te osiągnęły wysoki poziom 

naukowy, wykształciły ponad 2000 inżynierów leśników; rozwinęły prace 

w dziedzinie doświadczalnictwa leśnego stwarzając podstawy rozwoju 

nauk leśnych w kraju. 

Wielu pracowników naukowych, zwłaszcza z Wydziału Leśnego SGGW, 

wyróżniło się obywatelską postawą w okresie okupacji; prowadzili oni 

pod kierunkiem rektora SGGW prot. dra Miklaszewskiego tajne 

nauczanie. 

Rozwój oświaty i nauki w Polsce Ludowej stworzył pomyślne wa- 

runki również dla intensywnego rozwoju wyższego szkolnictwa leśnego. 

W maju 1945 r. wznowił działalność Wydział Leśny SGGW, po wyzwo- 
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leniu Poznania rozpoczął pracę Wydział Rolniczo-Lesny Uniwersytetu, 
a utworzone przy Uniwersytecie Jagiellońskim Kursy Leśne stały się za- 
lążkiem Wydziału Leśnego w Krakowie. Intensywny rozwój gospodarki 
narodowej w latach pięćdziesiątych wymagał dalszego rozwoju szkolnictwa 
wyższego. Już w 1946 r. na Wydziale Leśnym SGGW utworzono Oddział 
lechnologii Drewna, który w 1954 r. przekształcony został w Wydział 
Technologii Drewna. W 1949 r. z Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu 
Poznańskiego wyodrębnił się Wydział Leśny. Wydział ten wszedł na- 
stępnie w skład Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Na Wydziale Leś- 
nym WSR w Poznaniu w 1951 r. utworzono Oddział Technologii Drewna, 
przekształcony w 1954 r. w Wydział Technologii Drewna. Wydział Leśny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wszedł w skład Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Krakowie, w 1953 r. został zamknięty, a w 1963 r. wznowił swoją dzia- 
łalność. 

Obecnie na trzech wydziałach leśnych studiuje 2140 studentów, w tym 
1395 na studiach stacjonarnych, 685 na studiach zaocznych i 60 na stu- 
diach eksternistycznych. 

Studia na wydziałach leśnych technologii drewna są studiami akade- 
mickimi, trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inży- 
niera. Na wydziałach leśnych prowadzone są również studia zaoczne, 
trwają one 5 lat i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. 

W systemie studiów w minionym 25-leciu przeprowadzone były zmia- 
ny. Polegały one na wyeliminowaniu z planu studiów niektórych wykła- 
dów i zastępowaniu ich innymi, odpowiadającymi przemianom społecznym 
1 gospodarczym. (Materializm dialektyczny i historyczny, ekonomia poli- 
tyczna, ekonomika leśnictwa). 

W roku akademickim 1950—1951 wprowadzono zajęcia w ramach stu- 
dium wojskowego, w 1952 r. zajęcia z wychowania fizycznego i nauczanie 
języków obcych. 

W 1951 r. na wydziałach leśnych wprowadzono studia dwustopniowe 
(magisterskie — 5-letnie i inżynierskie 3,0-letnie); w 1956 r. ponownie 
wprowadzono jednolity, 5-letni plan studiów, kończących się uzyskaniem 
dyplomu magistra inżyniera. Kolejną reformę przeprowadzono w 1965 r. 
Podstawowym założeniem tej reformy było unowocześnienie planu stu- 
diów leśnych i nadanie im bardziej technicznego charakteru, wprowa- 
dzono również dwie specjalizacje, odpowiadające stanowiskom: nadleśni- 
czego oraz kierownika specjalistycznego przedsiębiorstwa. Obecnie istnieją 
tendencje zlikwidowania tych specjalności i powrotu do koncepcji jedno- 
litych 5-letnich studiów: zespoły pracowników naukowych pracują nad 
dalszym doskonaleniem planu studiów i profilu absolwenta odpowiada- 
jącego zadaniom nowoczesnej gospodarki leśnej. Obowiązujący plan stu- 
diów oparty jest na tradycyjnych, stosowanych w wielu krajach zasadach. 

Przewidują one wykłady przedmiotów ogólnych na I roku, stanowią- 
cych często powtórzenie szkoły średniej; wykłady podstawowych dyscyp- lin przyrodniczych na drugim roku i przedmiotów zawodowych na na- 
stępnych latach studiów. 

Pozyteczna innowacją nowego planu studiów jest wprowadzenie więk- 
szej liczby godzin ćwiczeń laboratoryjnych i ter | | n iaporatoryjnych i terenowych. Liczba godzin „wiczeń przekracza 60% ogólnej liczby godzin przewidzianych w planie studiów. 

W czasie okresu studiów studenci obowiązani są do odbycia 4 praktyk wakacyjnych: 
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— przed pierwszym rokiem — robotnicza — 4 tygodnie, 

— po pierwszym roku — wakacyjna szkolna — 4 tygodnie, obejmu- 

jąca ćwiczenia terenowe z maszynoznawstwa leśnego, 

— po drugim roku wakacyjna — szkolna — 4 tygodnie — obejmująca 

ćwiczenia terenowe z geodezji, botaniki leśnej, gleboznawstwa i fitopa- 

tologii, 
— po trzecim roku — wakacyjna — produkcyjna — 4 tygodnie — 

specjalistyczna w administracji leśnej lub w przedsiębiorstwie specjali- 

stycznym w obranej specjalności, 
— po czwartym roku — dyplomowa — 4—6 tygodni — zależnie od 

potrzeb pracy magisterskiej. | 
Na Wydziale Leśnym prowadzone są następujące specjalizacje: 

—— hodowla lasu — (hodowla, fitosocjologia, genetyka, szkółkarstwo), 

— ochrona lasu — (entomologia, fitopatologia, łowiectwo), 

— organizacja gospodarstwa leśnego (ekonomika leśnictwa, urządza- 

nie lasu), 
— użytkowanie lasu (użytkowanie, technologia pracy), 

— inżynieria leśna i urządzenia techniczne w leśnictwie (drogi, komu- 

nikacja leśna, budownictwo techniczne w leśnictwie, melioracje leśne). 

Absolwent wydziału leśnego w toku studiów powinien uzyskać przy- 

gotowanie umożliwiające pracę na stanowisku nadleśniczego, lub kierow- 

nika specjalistycznego przedsiębiorstwa. Przygotowanie to obejmuje opa- 

nowanie nauk przyrodniczych, technicznych 1 ekonomicznych, wykłada- 

nych na wydziale według obowiązującego planu studiów. Opanowanie 

treści nauczania dyscyplin wykładanych na wydziałach leśnych pozwala 

na zdobycie następujących umiejętności: 

I — szczegółowej znajomości warunków produkcji leśnej oraz ogólnej 

znajomości zagadnień ekonomicznych i technicznych, związanych z orga- 

nizacją produkcji leśnej, 

— planowania, organizowania i wykonywania zadań gospodarczych 

w zakresie hodowli i ochrony lasu oraz gospodarki łowieckiej, 

— organizowania prac w zakresie wykorzystania urządzeń mechanicz- 

nych i maszyn stosowanych w leśnictwie, 

— zarządzania jednostkami organizacyjnymi gospodarstwa leśnego 

oraz umiejętności dokonywania analizy warunków i wyników działalności. 

II — eksploatacji i konserwacji środków transportowych, maszyn 

i urządzeń mechanicznych oraz organizacja bazy remontowej, 

-— projektowania i konserwacji dróg leśnych, urządzeń transportowych 

i składnic leśnych, zabudowy potoków, budowy urządzeń melioracyjnych, 

— organizowania budowy, eksploatacji, konserwacji osad leśnych, 

— prowadzenia prac geodezyjnych dla potrzeb gospodarstwa leśnego. 

Umiejętności, niezbędne dla absolwenta wydziału leśnego, przedsta- 

wione zostały w 2 grupach. Pierwsza grupa obejmuje zasób wiedzy po- 

trzebny do pracy na stanowisku nadleśniczego, druga — na stanowisku 

kierownika specjalistycznego przedsiębiorstwa. Ponieważ nowy program 

nie przewiduje dwóch specjalności — absolwent wydziału leśnego powi- 

nien posiadać umiejętności przedstawione w obu grupach. Ponadto absol- 

went powinien opanować umiejętność organizowania prac doświadczal- 

nych w zakresie gospodarstwa leśnego. 

Opanowanie wymienionych wyżej zakresów wiedzy leśnej formuje 

profil zawodowy absolwenta wydziału leśnego, odpowiadający wymaga- 

niom stawianym zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach w gospo- 
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darstwie lesnym. Naturalnie, zatrudnienie na kierowniczych stanowiskach 
nie nastepuje bezposrednio po uzyskaniu dyplomu, ale po odbyciu stazu 
przewidzianego przepisami i niezbędnego do zdobycia doświadczenia — 
potrzebnego w przyszłej bardziej samodzielnej pracy. 

Wykłady i ćwiczenia, pozwalające na opanowanie zakresu wiedzy leś- 
nej, przewidzianej w „profilu” absolwenta, prowadzone są według za- 
twierdzonego przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego planu 
studiów, liczącego ogółem 4260 godzin zajęć. Liczba godzin zajęć w po- 
szczególnych semestrach wynosi około 30 tygodniowo, jedynie w ostatnim 
semestrze, przewidzianym na pracę dyplomową wynosi ona 7. Ćwiczenia. 
terenowe prowadzone są w lasach doświadczalnych. 

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez liczną i doświadczoną kadrę 
naukową w której skład według danych na 1.1.1970 r. wchodziło 24 pro- 
fesorow, 38 docentów oraz 87 adiunktów 1 asystentów. Rozmieszczenie 
kadry naukowej w poszczególnych ośrodkach przedstawia się następująco: 

Wydział Leśny SGGW w Warszawie — prof. 8, doc. 9, adj. i asyst. 39; 
Wydział Leśny WSR w Poznaniu — prof. 8, doc. 20, adj. i asyst. 12; 
Wydział Leśny WSR w Krakowie — prof. 8, doc. 9, adj. i asyst. 36. 

W dotychczasowej strukturze organizacyjnej podstawową jednostką była 
katedra, która prowadziła zajęcia dydaktyczne i prace naukowo-badawcze 
w zakresie przewidzianym dla katedry. W skład wydziałów leśnych wcho- 
dziły następujące katedry: botaniki leśnej, dendrometrii, ogólnej hodowli 
lasu, szczegółowej hodowli lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu, inży- 
nierii leśnej z miernictwem i ekonomiki leśnictwa. Różnice pomiędzy 
wydziałami były niewielkie, np. na Wydziale Leśnym w Krakowie powo- 
łano katedry ekologii leśnej i meteorologii, a nie botaniki leśnej; w za- 
kresie użytkowania lasu powołano katedry pod nazwą Katedra Pozyski- 
wania i Technologii Drewna oraz Leśnych Użytków Niedrzewnych. Róż- 
nice te mają znaczenie historyczne, ponieważ od 1969 r. na Wydziale 
Leśnym w Krakowie katedry zostały zastąpione przez instytuty. Obecnie 
w ramach reorganizacji struktury szkolnictwa wyższego w Polsce również 
pozostałe wydziały leśne przechodzą na strukturę instytutową. Na wy- 
działach leśnych przewiduje się utworzenie następujących instytutów: 

— Hodowli Lasu. 
— Ochrony Lasu, 
— (Organizacji Gospodarstwa Leśnego (ekonomika i urządzanie), 
— Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej. 

„Ponadto na Wydziale Leśnym w Krakowie istnieje Instytut Ekonomiki 
Leśnictwa i Drzewnictwa. Instytuty będą stanowiły samodzielne jed- 
nostki, wykonujące zadania dydaktyczne i naukowe. Myślą przewodnią 
utworzenia instytutów jest integracja rozproszonej w katedrach tematyki 
badawczej, utworzenie mocnych kolektywów, które na zasadzie koncen- 
tracji potencjału naukowego i aparatury będą więcej przydatne do roz- 
wiązywania problemów naukowych gospodarstwa leśnego oraz zadań wy- 
działu w zakresie dydaktyki. Jednym z istotnych założeń struktury insty- 
tutowej jest ściślejsza współpraca z Instytutem Badawczym Leśnictwa 
oraz z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych. Można wymie- 
nić wiele przykładów dobrej współpracy wydziałów leśnych z praktyką 
leśną — lecz dotychczas brak było jednak kompleksowych form współ- 
pracy. Mimo to w toku prowadzonych prac naukowo-badawczych w ka- 
tedrach wydziałów leśnych rozwiązano wiele istotnych dla gospodarstwa 
leśnego problemów, przeprowadzono również wiele badań podstawowych. 
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Dorobek naukowy wydziałów leśnych uzupełniają prace o charakterze 
dydaktycznym; w dziesięcioleciu 1960—1969 pracownicy naukowi opubli- 

kowali ponad 20 podręczników i skryptów centralnych, 30 skryptów 

uczelnianych oraz wiele publikacji o znaczeniu pomocy dydaktycznych. 

Na uwagę zasługują podręczniki w zakresie botaniki leśnej, meteorologii 

dla leśników, fitopatologii, inżynierii oraz skrypty centralne jak 2-tomo- 

wy skrypt z głównego użytkowania lasu, dendrometrii, urządzania i go- 

spodarstwa łowieckiego. Publikacje te stanowią cenną pomoc dla studiu- 

jących oraz dobrą dokumentację w zakresie rozwoju wiedzy leśnej w na- 

szym kraju. 
Działalność naukowa prowadzona jest w laboratoriach oraz w lasach 

doświadczalnych. Z 
Wydział Leśny SGGW ma Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie 

koło Koluszek. Zakład ten ma bogate tradycje wiążące się z początkami 

doświadczalnictwa leśnego w naszym kraju. Po wyzwoleniu obiekt ten 

został unowocześniony i mimo pewnych braków stanowi kartę wizytową 

naszego leśnictwa, jest odwiedzany przez liczne wycieczki zagraniczne, 

jest również miejscem licznych konferencji naukowych. Obecnie w skład 

LZD w Rogowie wchodzą: lasy doświadczalne o pow. 3406,8 ha, tartak, 

arboretum z pracownią botaniczną i stacją badań meteorologicznych, mu- 

zeum leśne oraz pracownie naukowe — entomologiczna, łowiecka, użyt- 

kowania głównego lasu, transportu leśnego i inne. W murowanym bu- 

dynku, pięknie położonym na skraju lasu, mieści się bursa studencka na 

150 miejsc, w budynku jest również sala konferencyjna. W ostatnich la- 

tach rozbudowano zaplecze gospodarcze i park maszynowy — wiele uroku 

dodaje alpinarium założone przez inż. Edera, który wiele pracy włożył 

również w rozbudowę arboretum, liczącego około 2000 gatunków drzew 

i krzewów leśnych. 
Wydział Leśny WSR w Poznaniu ma dwa leśne zakłady doświadczalne 

o łącznej powierzchni 6883,75 ha; jeden z nich, w Zielonce koło Poznania, 

powstał w okresie międzywojennym, drugi zaś w Siemianicach koło Kępna 

został przydzielony wydziałowi w 1951 r. 

W skład lasów doświadczalnych wchodzą: Arboretum w Gołuchowie, 

Stacja Fitopatologiczno-Entomologiczna (nowocześnie wyposażona), Stacja 

Urządzania Lasu w Ustroniu, Pracownia Ekologiczna w Potaszach, Stacja 

Doświadczalna Żywicowania w Siemianicach oraz dwa tartaki. 

W LZD w Siemianicach wybudowano również pomieszczenia dla stu- 

dentów odbywających ćwiczenia terenowe i praktyki. 

W ostatnich latach lasy doświadczalne uzyskał również Wydział Leśny 

w Krakowie; decyzją resortu leśnictwa wydziałowi przydzielono Nadleś- 

nictwo Krynica; wybudowano pierwsze pracownie naukowe, które są za- 

lążkiem nowoczesnego ośrodka lasów doświadczalnych. Leśny Zakład Do- 

świadczalny w Krynicy ma około 6500 ha powierzchni leśnej. 

Lasy doświadczalne stanowiące bazę pracy naukowej i dydaktycznej 

wydziałów leśnych są również bazą rozwoju studiów podyplomowych. 

Ta nowa w naszym kraju forma dokształcania zawodowego osób zatrud- 

nionych w gospodarce leśnej, powinna być możliwie szeroko rozwijana. 

Pozwala ona na wykorzystywanie potencjału naukowego wydziałów, upo- 

wszechnianie nowoczesnych zdobyczy wiedzy leśnej; daje również swo- 

bodę w wybieraniu tematyki studiów najbardziej przydatnych dla resortu 

leśnictwa. 
Baza materialna lasów doświadczalnych jest również przydatna do 

prowadzenia studiów zaocznych, które rozwijają się mimo pewnych trud- 
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nosci. Studia podyplomowe i zaoczne prowadza do intensyfikacji wyz- 
szego szkolnictwa leśnego; są one w perspektywie właściwymi kierunkami 
dalszego jego rozwoju. Podstawową formą pozostaną oczywiście studia 
stacjonarne; przygotowujące nowe kadry do pracy w leśnictwie. 

Studia leśne, stojące na pograniczu studiów przyrodniczych i technicz- 
nych, są studiami trudnymi i wymagają od studentów zdolności i zami- 
łowania. Kandydaci na studia leśne powinni zdawać sobie sprawę z tego, 
że zawód leśnika ma nadal dużo uroku, ale wymaga również wielu umie- 
jętności zdobywanych w ramach studiów, które coraz bardziej zbliżają 
się do studiów technicznych. Wdrażanie umiejętności technicznych od- 
bywa się w drodze licznych ćwiczeń z geometrii wykreślnej, geodezji, 
inżynierii leśnej, maszynoznawstwa i budownictwa. Program studiów 
przewiduje wykonanie licznych ćwiczeń i projektów, wymagających umie- 
jętności kreślarskich; potrzebne jest również dobre przygotowanie w za- 
kresie matematyki i fizyki oraz gruntowna znajomość biologii. 

Kandydaci na studia leśne zdają egzamin pisemny z matematyki i bio- 
logii, egzamin ustny z matematyki oraz, podobnie jak na innych wydzia- 
łach, egzamin z języka obcego. 

Dla kandydatów z małych miast i wsi organizowany jest przez ZMW 
kurs przygotowawczy. 

Charakter studiów oraz przyszła praca zawodowa wymagają również 
dobrego stanu zdrowia. 

Studia leśne stawiają przed kandydatami wysokie i wszechstronne 
wymagania — mimo tego każdego roku do egzaminów wstępnych zgłasza 
się duża liczba kandydatów, często trzykrotnie przekraczająca liczbę 
miejsc. Swiadczy to o tym, że praca w zawodzie leśnika cieszy się nadal 
zalnteresowaniem społeczeństwa. Duża liczba kandydatów pozwala na do- 
konanie selekcji, w celu udostępnienia studiów najlepszym, którzy spro- 
stają wysokim wymaganiom w trakcie studiów i stale rosnącym wyma- 
ganiom w stosunku do pracowników zatrudnionych w nowoczesnym, po- 
siępowym gospodarstwie leśnym.


