
  

O pomoc dla wyższego szkolnictwa leśnego. 

Krwawy huragan długoletniej wojny, który przeszedł przez 

ziemie polskie, zniszczył u podstaw wszystkie warsztaty produ- 

kcji krajowej, nie oszczędzając między innymi pól i lasów na- 

szych. Większego dzieła zniszczenia nie zadułaby lasom żadna 

żywiołowa klęska. Widać, iż pisanem było nam przez Opa- 
trzność, że wśród ognia, łez i cierpień odzyskamy wolność; — 
z nią zaś zrodziły się nasze prawa i obowiązki względem nie- 

podległej Ojczyzny, Przystępując do żmudnej pracy nad przy- 

wróceniem normalnego stanu w lasach naszych, jesteśmy prze- 

świadczeni, że z zadania tego może się wywiązać jedynie fa- 

chowiec, którego brak tak dotkliwie daje się państwu odczuwać. 

A przecież rząd i społeczeństwo tak małó zdziałały, aby umo-
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zliwié wychowanie fachowca -leśnika na swojskiej glebie i we 

własnej uczelni! 

Liczne i wielostronne są potrzeby organizującego się dziś 

u nas szkolnictwa leśnego. Jest to dział wiedzy stosowanej, na 

szarym bodaj końcu stojący, w szeregu tego rodzaju nauk 

w Polsce. | 

Dwie są zasadnicze przyczyny takiego stanu rzeczy; z jed- 

nej strony przerwanie przez rządy zaborcze kontaktu z trady- © 

cjami rodzimej nauki leśnictwa w w. XIX., z drugiej — ta dzi- 

wna i z punktu widzenia dobra narodowego karygodna obojęt- 

ność społeczeństwa w stosunku do lasu i leśnictwa, która ab- 

surdalny swój wyraz osiąga w powiedzeniu: 

„ — Nie będzie nas — będzie las*. 

Niezrozumienie zadań społecznych 1 państwowych leśni- 

ctwa wydać może katastrofalne skutki w życiu gospodarczem 

narodu. Rozumieją to, zda się, wszyscy leśnicy polscy, rozu- 

mieć winni kierownicy nawy państwowej... 

Organizując wyższe szkolnictwo leśne i podnosząc jego po- 
ziom, stawiamy pierwszy krok na drodze poprawy istniejących 

stosunków. Tylko świadomy swych zadań leśnik może być pra- 

wdziwym i za całość majątku narodowego, jakim bezsprzecznie 

są lasy zarówno państwowe jak i prywatne — odpowiedzialnym 

gospodarzem. 

Posiadamy już dziś uczelnie wyższe tego typu. Mają one 

atoli cały szereg braków, które są całkiem zrozumiałe ze 

względu na krótki okres organizacyjny, które jednak tem ry- 

chlej usunąćby należało. 

Przedewszystkiem więc wymienić tutaj trzeba niedostate- 

czne uposażenie uczelni, zwłaszcza wobec wzmożonych potrzeb 

w okresie organizacji studjum. 

Leśnicy polscy nie mogą obojętnem okiem patrzeć na tra- 

kiowanie po macoszemu sprawy postawienia nauki leśnictwa 

na poziomie zachodnio-europejskim. To też wystąpienie Zwią- 

zku Leśników Polskich do władz kompetentnych celem uzyska- 

nia odpowiednich funduszów, byłoby z tego względu kwestją 

palącą i niecierpiącą zwłoki. 

Świadomi nieodzowności takiego załatwienia sprawy nie 

zamykamy przecież oczu na inną strónę zagadnienia: jest nią 

kwestja celowo i konsekwentnie zorganizowanej samopomocy 

zawodowej. | | |
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Młodzież studjująca boryka się z wielu trudnościami na- 
tury technicznej: Brak literatury z dziedziny leśnictwa w ję- 

zyku polskim, brak bibliotek, stacyj doświadczalnych a także 

okazów i zbiorów flory i fauny leśnej, brak wreszcie środków 

materjalnych, umożliwiających organizowanie wycieczek i prac 

kolekcjonistycznych — wszystko to wpływa nader ujemnie na 

wyniki studjów, zwłaszcza zaś na ich część praktyczno-zastoso- 

wawczą, mającą tak ważne znaczenie w samodzielnej gospo- 

darce leśnej. | 
I tutaj właśnie otwiera się szerokie pole dla tych, z po- 

śród starszych kolegów-leśników, którzy pragną być nietylko 

biernymi widzami, ale i twórczymi pracownikami przy budu- 

jacym się i utrwalającym od podstaw, gmachu państwa. Histo- 

rja nauki polskiej we wdzięcznej zapisze pamięci fakt takiej 

właśnie pomocy zawodowej dla młodzieży studjującej. | 

Bez użytku leżące roczniki czasopism leśnych, literatura 

zawodowa, zbiory i kolekcje (nasion, szkodników i t. p.), zdję- 

cia ciekawszych okazów flory leśnej — wszystko to przyczyni- 

łoby się do pogłębienia, szerszego ujęcia i umiłowania zawodu 

przez tych, którzy kontynuować będą prace dziś rozpoczęte. 

Apelujemy tedy tu na tem miejscu do wszystkich, którym 

przyszłość leśnictwa krajowego leży na sercu, aby w miarę sił 

1 możnoścj współpracowali nad wyszkoleniem zastępu zawo- 

dowców-leśników, czy to wspierając istniejące przy wyższych 

uczelniach leśnictwa (Lwów, Poznań, Warszawa) Akademickie 
koła leśników materjalnie przez zapisywanie się na członków 

wspierających tychże Kół, czy to przez nadsyłanie literatury 

naukowej, okazów, zbiorów, zdjęć i t. p. 

Liczymy, że głos nasz nie pozostanie bez echa, zarówno 

ze strony Związku, jak i ogółu leśników polskich. 

Koło Leśmków, studentów 
Poznań, w lutym 1922. Unwwersytetu Poznnskiego. 

 


