
Instytut Badawczy Leśnictwa w obliczu nowych zadań 

OD REDAKCJI 

W związku z naradą pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

o której zamieściliśmy wzmiankę w „Sylwanie (nr 11/1956 r.) zwróci- 

iiśmy się do Rady Pracowniczej IBL z prośbą o wypowiedź dotyczącą 

aktualnych zadań Instytutu. 

Wypowiedź tę w sformułowaniu doc. Z. Obmińskiego zamieszczamy po- 

niżej. 

urt odnowy, zapoczątkowany w życiu naszego narodu w pamiętnycn 

dniach października 1956 r. wlał głęboką treść w przemiany odbywa- 

jące sie w murach nowego, własnego gmachu Instytutu Badawczego Les- 

nictwa. 
Fakt, że pierwsza narada, jaka odbyła się w obszernej, jasnej sali kon- 

ferencyjnej Instytutu, zrodziła się z ducha obywatelskiego entuzjazmu 

załogi, porwanej wzniosłymi hasłami VIII Plenum PŹPR — jest dobrą 

wróżbą na przyszłość. 
Narada trwała trzy dni (22—25.X1.1956 r.). Powzięte na niej uchwały 

otworzyły przed doświadczalnictwem leśnym szerokie perspektywy. Bez 

przesady można by twierdzić, że jeśli kierownictwo Instytutu oraz jego 

załoga wykażą trwałe napięcie woli realizacji planów i zamierzen, to oma- 

"wiana narada będzie miała dla Instytutu znaczenie przełomowe. Dopro- 

wadziła ona bowiem do sprecyzowania roli, jaką Instytut powinien odgry- 

wać w rozwoju naukowych podstaw leśnictwa; poddała krytycznej ana- 

lizie dotychczasową działalność Instytutu i jego kierownictwa; wysunęła 

szereg ważkich postulatów pod adresem resortu; wytyczyła drogę re- 

form doświadczalnictwa leśnego w Polsce, a ponadto ujawniła kierunki, 

'w których powinna zmierzać działalność Instytutu w celu zwiększenia 

efektywności jego udziału w kształtowaniu zasad gospodarki leśnej 

w kraju. 
W ożywionej dyskusji ustalono przede wszystkim, iż zgodnie z obo- 

wiązującym statutem, głównym zadaniem Instytutu jest „prowadzenie 

prac naukowo-badawczych mających na celu wszechstronny rozwój gos- 

podarki leśnej oraz wykorzystanie lasów 1 zasobów leśnych stosownie do 

potrzeb gospodarki narodowej . Zakres działania IBL, jak z tego wynika, 

- nie może sprowadzać się do rozwiązywania zagadnień o doraźnym bezpo- 

"średnim znaczeniu dla praktyki, ale musi przede wszystkim obejmować 

w szerszej niż dotąd skali prace o podstawowym znaczeniu teoretycznym, 

o czym przekonuje zresztą najlepiej historia minionych kilku lat. W la- 
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tach tych, jak wiadomo, w naukach przyrodniczych i ekonomicznych na- 
mnożyło się wiele błędnych teorii, którym różne autorytety, stojące nie- 
raz na najwyższych szczeblach hierarchii naukowej, usiłowały nadać 
rangę niewzruszonych dogmatów. Aby w podobnych sytuacjach przeciw- 
stawić się zwodnym sugestiom w nauce, Instytut nie może się dać zep- 
chnąć tylko do roli konsumenta gotowych koncepcji teoretycznych, lecz 
musi zachować daleko idącą inicjatywę twórcy. | 

Z postulatem tym jednak wiąże się konieczność zapewnienia Instytuto- 

wi większej swobody działania i zrewidowania form jego dotychczasowej 

wewnętrznej organizacji. Zbytnie obciążenie Instytutu krępującymi fun- 

kcjami usługowymi utrudniało mu bowiem spełnianie właściwych zadań, 

a system przepisów normujących gospodarkę kadrową, finansową i ma- 

teriałową często hamował lub wręcz uniemożliwiał realizację prac nauko- 

wo-badawczych. Swoboda działania nie oznacza oczywiście wcale odizolo- 

wania się badacza od zagadnień gospodarczych. Przeciwnie, oznacza 

właśnie umożliwienie badaczowi swobodniejszego i pełniejszego włącze- 

nia się do tych zadań, które wynikają z istoty jego funkcji. Dlatego zasada 

racjonalnego wykorzystania sił naukowych w leśnictwie powinna bez- 

względnie znaleźć wyraz w zmianie dotychczasowego modelu organiza- 

cyjnego doświadczalnictwa leśnego w kraju. Z zasadą tą koliduje jaskra- 

wo tendencja dublowania prac Instytutu przez niektóre pozainstytutowe 

placówki, nb. małe i dysponujące bardzo nieliczną obsadą fachowców. 

Stosunek tych placówek do IBL i do zakładów uczelnianych zasługuje na 

tym baczniejszą uwagę, iż w obecnym układzie warunków nabrzmiewają 

coraz większymi trudnościami sprawy finansowania badań. Czynione 

ostatnio u nas próby rozwiązania tych trudności przez szablonowe roz- 

warstwienie placówek naukowo-badawczych i aprioryczne przesądzanie 

jch twórczych możliwości jest eksperymentem nie rokującym pozytyw- 

nych rezultatów. Dlatego też zagadnieniu temu poświęcono na konieren- 

cji wiele uwagi i postanowiono przedstawić odpowiednie wnioski zarówno 

Polskiej Akademii Nauk, jak i Ministerstwu Leśnictwa. 

W związku z analizą aktualnych koneksji Instytutu z Ministerstwem 

i Centralnymi Zarządami zarysowała się bardzo ostro sprawa ingerencji 

naukowej w podejmowaniu decyzji gospodarczych przez resort. Obiek- 

tywnie rzecz biorąc, należy podkreślić, że wobec zadań resortu zdarzały 

się pewne przypadki zbyt biernego stanowiska Instytutu, lecz z drugiej 

strony występowały nader częste przypadki niedoceniania lub nawet po- 

mijania przez resort opinii właściwych specjalistów z Instytutu. Sytuacje 

takie oczywiście nie mogą się w przyszłości powtórzyć. Położenie, w ja” 

kim znalazło się obecnie państwowe gospodarstwo leśne, powinno raz na 

zawsze wykluczyć możliwość tolerowania błędów, które wynikają z nie- 

właściwego wykorzystania aparatu naukowo-badawczego. Aby udział 

Instytutu w kształtowaniu dróg gospodarki leśnej mógł być pełniejszy 

i wydajniejszy Instytut musi się jednak bardziej uaktywnić, nawiązać 

ściślejsze kontakty z zagranicą, rozszerzyć i zmodernizować sieć swych 

placówek terenowych, uzyskać większe materialne i organizacyjne moz 

liwości prowadzenia kompleksowych badań stacjonarnych, które w do* 

świadczalnictwie leśnym mają podstawowe znaczenie. 3 
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Wzmożona aktywność powinna przejawić się przede wszystkim w peł- 
niejszym udziale pracowników Instytutu w życiu naukowym w kraju 
1 zagranicą, w uwielokrotnieniu wymiany doświadczeń, w doskonaleniu 
metod badawczych, a ponadto w zorganizowaniu krytyki naukowej. To 
ostatnie zadanie wydaje się nabierać szczególnej aktualności wobec nie- 
pokojącego zjawiska pojawiania się prac mających niekiedy pozory na- 
ukowości, a będących w gruncie rzeczy przejawem graiomanii korzysta- 
jącej jeszcze ze zbyt zakorzenionego kultu niekompetencji. 

Współpraca Instytutu z pokrewnymi placówkami zagranicznymi pozos- 
tawia wiele do życzenia. W dotychczasowych bowiem kontaktach mię- 
dzynarodowych pracownicy IBL znacznie częściej występują w roli gos- 
podarzy niż w roli gości. Utrudnia to oczywiście pełniejsze zapoznanie się 

z postępami nauki światowej i zdobycie niezbędnej praktyki doświadczal- 
no-badawczej poza granicami kraju. Praktyki takiej nie zastąpią oczywiś- 

cie doraźne spotkania z przyjezdnymi naukowcami i dlatego w przyszłości 

kwestia wyjazdów zagranicznych będzie wymagała uregulowania na in- 

nych niż dotychczas zasadach. 
Łącznie z nią unormowania wymaga też sprawa kształcenia kadry na- 

ukowej. Realizacja zadań IBL na tym odcinku natrafia na duże trudności, 

ze względu na silne zróżnicowanie zainteresowań naukowych poszczegól- 

nych zakładów. W chwili obecnej bowiem główne kierunki działalności 

badawczej Instytutu obejmują: 1) ekonomiczne podstawy gospodarstwa 

leśnego, 2) przyrodnicze, a w szczególności ekologiczne podstawy gospo- 

darki leśnej, 3) użytkowanie lasu wraz z użytkowaniem ubocznym 1 ło- 

wiectwem, 4) hodowlę, 5) ochronę, 6) transport i mechanizację oraz 

7) urządzańie lasu. Ponieważ kształcenie kadry naukowej musi mieć 

z natury rzeczy charakter wysoce specjalistyczny, przeto tak szeroki wa- 

chlarz różnych kierunków prac w Instytucie wyklucza właściwie możli- 

wość zorganizowania szkolenia według jakichś z góry określonych, sztyw- 

nych standardów. Dążność do podnoszenia poziomu kwalifikacji nauko- 

wych musi zatem przejawiać się przede wszystkim w indywidualizowaniu 

procesu doskonalenia specjalistów, a tylko szkolenie pomocnicze moze 

przybierać charakter masowych kursów, seminariów itp. = 

Obecny personel naukowy Instytutu składa się z 21 pracowników sa- 

modzielnych, 73 pomocniczych i 71 techniczno-inżynieryjnych, przy czym 

wielu z nich ma długoletni staż w terenie lub w doświadczalnictwie. Oka- 

zuje się jednak, że nawet przy tak silnej obsadzie osobowej trudno po- 

dołać dziesiątkom i setkom zadań naukowych, które wyłaniają się co- 

rocznie z najpilniejszych potrzeb gospodarki narodowej. Do realizacji 

bowiem tych zadań nie wystarcza ciągle jeszcze zbyt szczupła kadra pra- 

cowników pomocniczych i zbyt skromny przydział środków finansowych. 

Dlatego chcąc utrzymać prace naukowo-badawcze na odpowiednio wy- 

sokim poziomie, trzeba szukać nowych, bardziej oszczędnych iorm orga- 

nizacji badań i dróg racjonalniejszego wykorzystania istniejących wa- 

runków pracy. 
W związku z tym należałoby zapewnić ściślejszą koordynację prac 

wszystkich zakładów, zapobiec tendencjom zbytecznego rozdrabniania te- 

matyki badań, przejść w szerszym zakresie na system kompleksowych 
prac stacjonarnych przy ekonomiczniejszym wykorzystaniu terenowych 
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obiektów badawczych, a jednocześnie sieć tych obiektów dostosować le- 
piej do aktualnych potrzeb i do istniejącego zróżnicowania ekonomicz- 
nych i fizjogralicznych warunków kraju. Placówki o podstawowym zna- 
czeniu, jak Chojnów i Białowieża, muszą znaleźć się w centrum zaintere- 
sowań całego Instytutu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że powinny one 
być pełniej wykorzystane dla badań zmierzających do rozszerzenia na- 
ukowej podbudowy leśnictwa. 

Osobny problem stanowi kwestia tzw. wdrażania osiągnięć naukowych 
w życie. Istnieją zainspirowane przez b. PKPG tendencje sztucznego ujed- 
nolicania sposobu przenoszenia wyników badań do praktyki i obciążania 
pracowników nauki niemal wyłącznie odpowiedzialnością za efekt tego 
procesu. Jednakże nadszedł już czas gruntownego zrewidowania tych biu- 
rokratycznych koncepcji, gdyż wynikały one z błędnego interpretowania 
zasady łączności teorii z praktyką. Należy przyjąć, że jak różnorodne są 
kategorie podejmowanych przez Instytut prac, tak różne muszą być też 
i formy ich wdrażania, a wykorzystanie wyników badań powinno należeć 
nie tyle do badacza, ile do leśnika — praktyka. W związku z tym jednak 
trzeba jak najszybciej naprawić błąd dawnej polityki kadrowej, która 
doprowadziła do wymiany wykwalifikowanych sił fachowych w resorcie 
na pracowników niewykwalifikowanych i nie przygotowanych do reali- 
zacji trudnych zadań techniczno-gospodarczych. Poglądowi temu dali wy- 
raz pracownicy Instytutu apelując do resortu „o bezzwłoczne powołanie 
do pracy w leśnictwie fachowców niesłusznie zwolnionych w poprzednim 

okresie z jednoczesnym usunięciem z zajmowanych stanowisk — na 

wszystkich szczeblach — osób nie posiadających odpowiednich kwalifi- 

kacji. 
Pragnąc efektywniej spełnić właściwą rolę w nauce i w rozwoju gospo- 

darki narodowej pracownicy powołali na konferencji listopadowej swoją 
reprezentację w postaci Rady Pracowniczej Instytutu, powierzając jej 

funkcję komisji roboczej, której głównym zadaniem jest opracowanie pro- 

jektu nowych form organizacyjnych i zasadniczych reform działalności 

Instytutu oraz ścisłe współpracowanie z kierownictwem w dążeniu do 

wcielenia w czyn postulatów odnowy. Koncepcja „rady pracowniczej” 

wyłoniła się jako specyficzne zagadnienie organizacyjne; odzwierciedla 

się w niej idea demokratyzacji życia zbiorowego w Instytucie, z którym 

wiąże się niewątpliwie wiele nowych niezwykle trudnych zadań, ale też 

i wiele nadziei na osiągnięcie lepszych niż dotychczas wyników pracy.


