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Szkolnictwo z zakresu leśnictwa i drzewnictwa na ziemiach 
polskich do drugiej wojny światowej 

Образование в области лесного хозяйства и деревообработки на польских землях 

после второй мировой войны 

Education in the field of forestry and wood science on Polish territories before 

the World War II 

р owstanie i rozwój europejskiego szkolnictwa leśnego wiąże sie 
_ ściśle z potrzebami uregulowania i wprowadzenia gospodarstwa 

leśnego, z koniecznością dostarczania surowca dla rozwijającego się 
od końca XVIII w. przemysłu, górnictwa i budownictwa. Zainteresowa- 
nie zatem szkolnictwem leśnym wzrastało. W powstałych polskich to- 
warzystwach gospodarczych i rolniczo-leśnych podkreślana była ko- 
nieczność organizowania i wyodrębniania szkół o kierunkach ściśle 
zawodowych (1). Był to postępowy nurt oświatowy w owym czasie, 
zrodzony pod wpływem haseł Komisji Edukacji Narodowej (2). Członek 
te] Komisji Hugo Kołłątaj dążył m. in. do zreformowania Aka- 
demii Krakowskiej i Wileńskiej (3). Nie spełniały już bowiem wymagań 
katedry nauk kameralnych prowadzących wykład leśnictwa w ramach 
przedmiotu historii naturalnej. Kołłątaj, jak i wielu innych, pragnął, 
aby na wzór państw zachodnich wyodrębniły się w akademiach po- 

szczególne przedmioty w odrębne katedry, np. rolnictwo, leśnictwo, 
górnictwo itd. W tym bowiem czasie powstawały w Europie samodzielne 
Szkoły rolnicze, leśne i instytuty, mianowicie: Akademia Leśna w Ber- 

«nie (1770—1772), praktyczna leśna szkoła w Wernigerade (1763), na 
ziemiach czeskich — szkoła leśna w Górach Kruszcowych (1773), po- 
obna w Słowacji — w Bańskiej Szczawnicv (1770), instytuty agrono- 

miczne w Hofwyl (Szwajcaria — 1804 r.) i Móglin (Niemcy — 1806 r.), 
Szkoły leśne w Rosji (Carskie Sioło — 1803 r., Kozielsk 1805 r.), insty- 
tut leśny w Petersburgu (1808), nieco później Szkoła Leśna w Maria- 
brumn (Austria — 1813 r.) (4). 
c wyniku dyskusji i starań polskich kół oświatowych i gospodar- 
zych została powołana w Warszawie do życia przez cara Aleksan- 
ra [17 października 1816 r. Szczególna Szkoła Leśnictwa (5). Jednak 

к Pierwsza samodzielna szkoła rozpoczęła normalną działalność dydak- 

Yczną dopiero 31 marca 1818 r. (6). 
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Jednym z podstawowych celów powołania Szkoły było kształcenie 
wysoko kwalifikowanych urzędników, mogących obejmować samodziel- 
ne, odpowiedzialne stanowiska w administracji leśnej. Cel dydaktyczny 
1 wychowawczy określał przygotowanie fachowców na poziomie wyż- 
szym, mogących rozporządzać wysoką wiedzą teoretyczną i praktyczną. 
leoria i „wprawa' były też integralnymi hasłami programowymi. Na 
poziom szkoły wpływał wielki talent pedagogiczny Ludwika Pla- 
tera, dyrektora szkoły, reprezentującego ten sam kierunek, jaki 
w Niemczech realizował A. Thaer (7). 

Spośród grona nauczającego do wybitniejszych pedagogów należeli: 
J. Brincken, M. Szubert, A. M. Kitajewski, J. Kol- 
berg, W. Kozłowski i wybitny praktyk — Ludwik Justi (8). 

Do uczelni przyjmowani byli absolwenci szkół wojewódzkich lub 
wydziałowych. Nauka trwała 2 lata i obejmowała swym programem 
32 przedmioty. Do celów dydaktycznych służyły liczne bogato wyposa- 
żone gabinety. Tak np. zoologiczny miał 85 kompletów zbiorów, bota- 
niczny — 236, mineralogiczny — 2219, fizyko-chemiczny — 101 kom- 
pletnych pomocy naukowych. Biblioteka liczyła 420 dzieł o łącznej licz- 
bie 1171 tomów. Do zajęć praktycznych służyły sale, zbiory, pomie- 
szczenia i lasy własnego ośrodka wraz z Niższą Leśną Szkołą Praktyczną 
w Lubochni (od 1825 r.) i później z podobną w Siekiernie (Leśnictwo 

Bodzentyn). 

W 1824 r. szkoła uległa reorganizacji. Utworzono w niej 3 równo- 
ległe kursy, kształcące fachowców dla różnych celów, mianowicie: pod- 
leśniczych i pisarzy magazynów drzewnych, nadleśnych, łowczych, 
inspektorów, kontrolerów magazynów drzewnych, mierniczych leśnych, 
adiunktów-urządzeniowców, sekretarzy przy nadleśnictwach jeneralnych 
1 urzędników biur leśnych istniejących przy Komisji Przychodów i Skar- 
bu. Oddział trzeci reprezentował najwyższy poziom, przygotowywał 
m. in. kandydatów na komisarzy lub taksatorów leśnych przy Komisj! 
Rządowej oraz nadleśnych jeneralnych. W okresie istnienia Szkoły 
liczba uczniów wahała się od 9—52. Likwidacja szkoły nastąpiła 
w 1832 r.; zasadniczym powodem było Powstanie Listopadowe. Mimo 
małej stosunkowo liczby uczniów i zaledwie 14 lat istnienia szkoły, PO” 
zostawiła ona następnym pokoleniom niemały dorobek z zakresu dy” 
daktyki i wychowania leśników polskich. Szkoła warszawska uchodziła 
w oczach obcokrajowców za dobrze postawioną uczelnię zawodową (9). 

Równolegle z powstaniem Szczególnej Szkoły Leśnictwa Warszó” 

wskie Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze przedstawiło projekt utwo 
rzenia Instytutu Gospodarstwa Rolniczego, Weterynarii Praktycznej 
i Szkoły Rękodzielniczej w Marymoncie. Ówczesny rząd wychodzi 
z założenia, że istnieje potrzeba wprowadzenia systematycznego, inte” 
gralnie prowadzonego gospodarstwa rolnego i leśnego. Dlatego też P” 
stanowieniem z 23 września 1816 r. powołany został Instytut Agron 
miczny w Marymoncie. Temu pierwszemu zakładowi naukowo-dyda 
tycznemu przydzielone zostały dobra: Marymont, Ruda, Bielany! 
Wawrzyszew i Buraków wraz z przyległościami (10). 

W 1840 r. szkołę marymoncką przekształcono na Instytut Gospod 
stwa Wiejskiego i Leśnictwa. Zadaniem Oddziału Leśnego było KS7 
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cenie leśników do sprawowania różnych funkcji w administracji lasów 
państwowych. Od kandydatów wymagano ukończonego 16 roku życia, 
świadectwa ukończenia 6 klas gimnazjum, pomyślnego złożenia egza- 
minu wstępnego oraz opinii i świadectw polecających kandydata. Studia 
trwały 2 lata, po których obowiązywała roczna, a czasem dwu- lub 
trzyletnia praktyka (11). 

Instytut marymoncki pod względem organizacji, jak również metody 
nauczania i wychowania zaliczał się do najlepszych w Europie. Wykła- 
dy i ćwiczenia oparte były o liczne pomoce naukowe znajdujące się 
w gabinecie historii naturalnej, laboratorium chemicznym, technicznym 
I w wielu pracowniach specjalistycznych. Biblioteka, muzeum, lasy dóbr 
Instytutu i własny, wzorowo zaprowadzony ogród botaniczny, praktyki 
w ówczesnych zakładach przemysłowych i lasach państwowych oraz 
prywalnych wpływały na właściwe przygotowanie leśników. Na wy- 
chowanie ogólne i rozwój intelektualny uczniów niemały wpływ miała, 
oddana do dyspozycji Instytutu, Warszawska Biblioteka Główna Rządo- 
wa, mająca 86 165 tomów wartościowych książek, 82 egzemplarze róż- 
nych atlasów, 2010 tomów czasopism, 639 poszytów rysunków, kilka- 
set tomów rękopisów itp. (12). 

Wychowanie uczniów Instytutu marymonckiego oparte było o ów- 
czesne normy moralne, religijne i polityczne podporządkowane surowym 
wymaganiom stawianym przez ministra Oświecenia Publicznego, na- 
stępnie kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego i Radę Wycho- 
wania Publicznego. Radzie Instytutu powierzono bezpośredni nadzór 
nad całością zakładu. Do spraw wychowawczych wybierano spośród 
profesoréw tzw. inspektora. Zasady wychowania określały ogólne obo- 
wiązki ucznia zawarte w regulaminie szkoły. Regulamin szczegółowo 
określał obowiązki uczniów i kary za wykroczenia, stosowane w Mary- 
moncie, również areszty trwające niekiedy nawet do 8 dni (13). 

Obydwa zakłady naukowo-dydaktyczne stworzyły podwaliny pod 
systematyczną teorię i praktykę szkolnictwa i nauki leśnej. Instytut 
w Marymoncie swój wysoki poziom zawdzięczał dyrektorom Г. В. 
Flattowi, M. Oczapowskiemu, S. Zdzitowieckiemu 
1S. Przystanskiemu, profesorom K. Janczewskiemu, M. 
Adamskiemu, G. Henke i wielu innym. | 
М 1857 r. Instytut uległ reorganizacji i zlikwidowano Oddział Leśny. 

Leśnictwo przez kilka następnych lat było wykładane jedynie jako 
przedmiot na Oddziale Rolniczym (14). 
„Po likwidacji Oddziału Leśnego w Marymoncie, w wyniku starań 

wielu wpływowych Polaków, powołany został Instytut Politechniczny 
! Rolniczo-Leśny w Puławach. Wybuch powstania w 1863 r. nie pozwolił 
ta rozpoczęcie zajęć. Nastąpiło to dopiero we wrześniu 1869 r. z tym 
Jednak, że wykłady były już prowadzone w języku rosyjskim. Zakres 
studiów obejmował wyłącznie rolnictwo i leśnictwo, wobec czego 
qzelnia przybrała nazwę: Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśni- 
wa. 

W działalności tej uczelni można wyodrębnić dwa okresy: pierwszy 
obejmujący lata 1860—1893 oraz drugi lata 1894—1914. W pierwszym 
okresie studia trwały dwa lata, praktyki programowe odbywali stu- 
CI w ciągu jednego lub dwóch lat. Po ich odbyciu obowiązywał 
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egzamin dyplomowy z przedmiotow teoretycznych i przygotowania 
praktycznego. Wysoki poziom studiów leśnych zapewniali m. in. wy- 
kładowcy: F. Berdau, A. Hollak, A. Karpiński, F. Zie- 
liński, J. Krasuski,A. Krauze. Z każdym jednak rokiem stan 
liczbowy Polaków zmniejszał się. Spośród 5 profesorów i 6 docentów 
Polaków w 1870 r. pozostali w 1886 r. tylko jeden profesor i jeden do- 
cent. Po 1893 r., tj. po reformie Instytutu, nie było już ani jednego Po- 
laka profesora lub docenta. Miejsce ich zajęli Rosjanie (15). 

Okres drugi (1894—1914) cechował się wyższą rangą uczelni. Nadane 
prawa, nowoczesna dydaktyka, duża liczba wydanych dyplomów, wy- 
soki poziom prac badawczych, stawiają Instytut w Puławach (ówczesna 
nazwa: Nowa Aleksandria) na równi z uniwersytetami imperium rosyj- 
skiego. Reorganizacja w 1894 r. pozwalała w 4-letnim kursie poszerzyć 

program i skorelować zajęcia audytoryjne z ćwiczeniami laboratoryj- 

nymi oraz praktycznymi. 

Zajęcia w uczelni trwały od 1 września do 1 kwietnia. W czasie od 

1 kwietnia do 15 maja studenci zdawali egzaminy, a następnie do konca 

lipca odbywali praktyki w majątkach Instytutu. Zgodnie z ustawą, 

przerwa wakacyjna trwała od 1 sierpnia do 1 września. Dobre przygo 

towanie zawodowe absolwentów było w dużym stopniu wynikiem bo- 

gatego dorobku naukowego oraz pracy dydaktycznej wybitnych ów- 

czesnych profesorów, jak np.: W. Dokuczajewa, M. Sibirce- 

wa, K. Glinki, I W.Samojłowa, W.Bieliejewa, M. Dmi- 

triewa, M. I Krisztafowicza i innych. Wysoki poziom nau- 

czania był możliwy również dzięki bogatemu wyposażeniu 22 katedr, 

16 ważniejszych pracowni i laboratoriów, biblioteki liczącej 78 tys. to” 

mów, jak również obiektom pomocniczym, w których skład wchodzi yj 

znany ogród dendrologiczny (400 gatunków drzew i krzewów), ogro 

botaniczny, cieplarnie, pasieka, lasy doświadczalne o obszarze 82,5 ha 

w Rudzie (leśnictwo to przydzielone zostało w 1895 r.), parcele 1 szkółki 

leśne położone w pobliżu uczelni oraz mniejsze laski w Kępie I GOTNEJ 

Niwie Końskowolskiej. 

Uczelnię tę w pierwszym okresie ukończyło 788 absolwentów, z cze 

go około 610/0 stanowili Polacy. W latach 1872—1892 było 324 absol- 
wentów Oddziału Leśnego, w tym 180 Polaków (55,5°/0). Według 
M. Strzemskiego absolwentów Polaków, którzy ukończyli Od- 
dział Leśny, było 202 (62,3%/0). W drugim okresie do 1914 r. dyplomy 
leśników otrzymało 90 Polaków. Z uczelni tej wyszli wybitni polscy 
leśnicy: Jan Czaplicki, Józef Jaworski, Ignacy 54 
bertin, Dariusz Sommes, Władysław Żbikowski 
Józef Miłobędzki, Władysław Priffer, M. Ostrowski: 
Ignacy Baraniecki. Spośród leśników-publicystów znani oy 
Jan Czaplicki i Gustaw Szabłowski. Na uwagę 2a” 
gują także działacze społeczno-oświatowi, jak na przykład: Ignacy 
Ostrowski, Franciszek Jezierski i inni, późniejsi nauczy 
ciele szkół leśnych, pracownicy nauki itp. (16). 

W roku 1914, z chwilą wybuchu pierwszej wojny światowe 
stytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa przeniesiono do Charkow® 
Po wojnie w Pulawach powstat Panstwowy Instytut Naukowy Gosp? 
darstwa Wiejskiego. 

j — Ш: 
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Poza wymienionymi uczelniami w zaborze rosyjskim istniało od 
1859 r. 5 niższych szkół leśnych. Były one zorganizowane w leśnictwach 
rządowych: Brok, Lubochnia, Bodzentyn, Łuków i Pilniskie. W wyniku 
wybuchu Powstania Styczniowego szkoły te zostały zamknięte. Na roz- 
wój wiedzy i poziom fachowy wpływały także, prowadzone w 1913 r. 
przez Wydział Leśny Centralnego Towarzystwa Rolniczego, wykłady 
kursowe dla leśników. Duże usługi gospodarstwu leśnemu przyniosły 
zorganizowane w Warszawie w 1916 r. przez Wydział Leśny tego To- 
warzystwa wykłady — nosiły one nazwę Wyższych Kursów Leśnych. 

Na terenie Galicji warunki rozwoju szkolnictwa leśnego były bar- 
dziej niesprzyjające. Starania o uczelnię leśną podejmowano już w ro- 
ku 1816, co wiązało się z powstaniem Szczególnej Szkoły Leśnictwa 
w Warszawie oraz Instytutu w Marymoncie. W Wolnym Mieście Kra- 
kowie w lutym 1816 r. przedstawiono władzom plan założenia instytutu 
przy Szkole Głównej Krakowskiej. Projekty H. KołłątajaiF. Rad- 
wańskiego zmierzały do zorganizowania m. in. Instytutu Gospodar- 
stwa Wiejskiego, gdzie prowadzone by były wykłady z zakresu 
leśnictwa (17). Starania stanowego Sejmu Galicyjskiego o uczelnię rol- 
niczo-leśną były wielokrotnie podejmowane i przedstawiane cesarzowi, 
wszystkie jednak zabiegi okazały się bezowocne. Kształcenie leśników 
odbywało się na zasadach kursowych. Do pierwszych takich form na- 
leżały zorganizowane w 1825 r. 5-godzinne wykłady, prowadzone na 
Uniwersytecie Lwowskim. Podobne wykłady z zakresu hodowli i ochro- 
ny lasu odbywały się w latach 1856—1859 w Instytucie Technicznym 
w Krakowie oraz w Akademii Technicznej we Lwowie (1871—1874). Do 

1898 r. egzamin państwowy na różnego rodzaju kursach złożyło 1536 
leśników. W 1874 r. z prywatnych kursów leśnictwa utworzono Szkołę 
Gospodarstwa Lasowego we Lwowie. W pierwszym okresie Uczelnia 
ta nie miała charakteru szkoły wyższej. Refonma z początków bież. stu- 
lecia podnosi ją do rangi wyższej. Do 1897 r. dyplomy leśników uzy- 
skało 240 osób. 

Wspomniana uczelnia oraz Wyższa Szkoła Rolnicza w Dublanach 
(gdzie prowadzono także encyklopedyczne wykłady z leśnictwa) stwo- 
Izyły w oparciu o doświadczenia szkół leśnych w Królestwie i Austrii 
podstawy organizacji procesu nauczania w wyższych, średnich i niż- 

szych szkołach leśnych i rolniczych. Pionierami nauk leśnych i popula- 

ryzatorami oświaty leśnej byli: H. Strzelecki, W. Tyniecki, 
J. Lehr, A. Thieriot M. Małaczyński, S. Sokołowski, 
A.Kozikowski i inni (18). 

Na uwagę zasługuje także organizacja procesu dydaktyczno-wycho- 
wawczego w Niższej Szkole Leśnej w Bolechowie (1882—1912). Та 

li-miesięczna szkoła przeznaczona dla młodzieży w wieku 18 lat z Ga- 
licji i Bukowiny dawała gospodarstwu leśnemu dobrych fachowców do 
Pomocniczej leśnej służby technicznej (19). 

. Leśnictwo polskie pod zaborem pruskim znajdowało się w szczegól- 
tie trudnych warunkach. Niemieccy urzędnicy państwowej administra- 
cy! leśnej rekrutujący się przeważnie z wysłużonych oficerów armii nie 
шей odpowiedniego przygotowania fachowego do pracy w leśnictwie. 
eee w trosce o poprawę stanu gospodarstwa w posiadanych lasach, 
<rowali swych synów na studia leśne do Tharandtu (Saksonia), Ebers- 
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walde lub Pruszkowa (Proskau) na Śląsku (20). O potrzebie założenia 
szkoły leśnej w Poznańskiem pisał w wielu artykułach Hipolit 
Irąmpczyński — absolwent akademii leśnej w Tharandcie (21). 

Dzięki działaczom Poznańskiego Centralnego Towarzystwa Gospo- 
darczego utworzono przy nim w 1866 r. Wydział Leśny. W ramach od- 
czytów i wykładów kształcono i podnoszono wiedzę leśną. Wśród po- 
pularyzatorów wiedzy leśnej na uwagę zasługują: K. Marcinkow- 
ski, T. Działyński, M. Mielżyński, D. Chłapowski 
J. Działyński, S. Mielżyński, A. Cieszkowski. Nestorem 
leśnictwa wielkopolskiego był E. Ronka. Do pionierów leśnictwa 
należeli: T. Nowacki, S. Michalski, M. Trąmpczyński (22). 

Dzięki staraniom A. Cieszkowskiego i H. Cegielskiego, 
w 1870 r. powstała Wyższa Szkoła Rolnicza im. „Haliny” w Żabikowie. 
Wykłady z zakresu leśnictwa powierzono znanemu leśnikowi Józe- 
lowi Rivoliemu. W kształceniu leśników udział brali dyrektorzy 
szkoły: J. Au, A. Sempołowski, A. Lubomęski, S. Kudel- 
ka, I. Klus, E. Karlinski, N. Urbanowski i inni. Po zamknię- 
ciu tej szkoły w 1878 r. ponownie rozpoczęto organizowanie kursów 
leśnych, np. dla gajowych w Kórniku i Bolechowie nad Wartą, a prak- 
tyki rolnicze i leśne odbywano w Turwi i Chobienicach. Szerzeniem 
wiedzy leśnej zajmował się w dalszym ciągu J. Rivoli, tym celom 
służyło pismo „Przegląd Leśniczy" oraz kolportowany z Galicji „Sylwan” 
i wiele czasopism wychodzących w zaborach rosyjskim i austriackim (23). 

Szkolnictwo leśne po pierwszej wojnie światowej organizowane było 
według form, a częściowo także programów stosowanych poprzednio 
w poszczególnych zaborach. Lata późniejsze cechowały się już wieloma 
reformami zmierzającymi do dostosowania, szczególnie średnich i niż- 
szych szkół leśnych, do ogólnego systemu szkolnego obowiązującego 
w Polsce. Wyższe szkolnictwo leśne zostało zorganizowane na wzór in- 
nych wydziałów uniwersyteckich (24). 

W okresie międzywojennym istniały w Polsce następujące formy 
kształcenia zawodowego leśników: 1. Wyższe Kursy Leśne w War- 
szawie (powstały w 1916 r., zlikwidowano je w 1920 r.), 2. Wyższa Szko- 
ła Lasowa we Lwowie (w 1919 r. włączona jako Oddział Lasowy do Wy- 
działu Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej), 3. Sekcja Leśna przy 
Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Poznańskiego (od 1919 r.), 4. Гуда. 
Leśny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (0 
1918 r.), 5. Katedra Leśnictwa przy Studium Rolniczym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (studium to przekształcone zostało w 1923 r. w Wy- 
dziat Rolniczy). | 

Srednie szkolnictwo obejmowało: 1. Państwową Szkołę Mierniczą 
i Przemysłowo-Leśną w Łomży (powstała w 1923 r.), 2. Wydział Leśny 
w Średniej Szkole Rolniczej w Czernichowie, 3. Wydział Leśny w Pan" 
stwowej Średniej Szkole Rolniczej w Białokrynicy — Liceum Krzemie” 
nieckiego (od 1924 r.), 4. Wydział Leśny w Państwowej Średniej Szkole 
Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach. 

Poza tymi było 5 niższych szkół leśnych z 11-miesiecznym okrese™ 
nauczania. Do nich należały: Szkoła w Margoninie (w latach 1921—1936): 
w Zagórzu (w latach 1922/23—1931), w Bolechowie i Białowieży (obie 
zlikwidowane w 1939 r.) Szkoła Leśna w Cieszynie Śl. (zamknięta 
w 1938 r.). 
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Organizowano także wiele krótkotrwałych kursów leśnych m. in. 
w Krotoszynie, Kórniku, Margoninie, Ojcowie oraz innych miejsco- 
wościach północnej i południowo-wschodniej Polski (25). 

Studia wyższe na trzech wydziałach leśnych ukończyło do 1939 r.: 
w 5GGW w Warszawie — 809, па Uniwersytecie w Poznaniu — 652, na 
Politechnice Lwowskiej — 663 osoby. Ogółem uczelnie wykształciły 
w okresie międzywojennym 2114 inżynierów leśnictwa. 

Średnie szkoły leśne przygotowały do pracy w terenie 553 techni- 
ków leśnictwa. Ze szkół niższych wyszło 1893 absolwentów. Ogółem 
w ciągu 20-lecia międzywojennego szkoły wyższe, średnie i niższe 
ukończyło ogółem 4560 osób (26). Poza regularnym kształceniem około 
1000 osób ukończyło różne kursy leśne. 

Ogólnie stwierdzić należy, że szkolnictwo leśne w Polsce między- 
wojennej miało bardziej sprzyjające warunki rozwoju w początkowym 
okresie, gorsze natomiast w latach powszechnego kryzysu gospodar- 
czego (1932—1938). Braki kadrowe po I wojnie światowej oraz ogólny 
rozwój oświaty w Polsce sprzyjały powstawaniu różnych typów szkół, 
m. in. leśnych i przemysłowych. W porównaniu do okresu zaborów 
szkoły te początkowo rozwijały się imponująco. Szkoły leśne wszyst- 
kich typów pomnożyły dorobek, wypracowały nowe formy i metody 
w zakresie nauczania i wychowania. Równolegle z tym wzrastały wy- 
magania w stosunku do uczniów, podniesiono poziom nauczania, wy- 
dano wiele publikacji pedagogicznych. Rozwinęło się zainteresowanie 
pracami badawczymi i piśmiennictwem leśnym... | | | 

Do ujemnych stron szkolnictwa lesnego w okresie miedzywojennym 
zaliczyć trzeba fakt, że nie wszystkie jego szczeble były dostępne dla 
młodzieży z mniej zamożnych warstw społecznych. Na wyższych uczel- 
niach skupiała się więc przede wszystkim młodzież z rodzin ziemiańskich 
l zamożnych chłopów oraz wyższych urzędników państwowych. Dla ' 
młodzieży pochodzącej z ubogiego chłopstwa dostępne były jedynie 
niższe szkoły leśne, jednak i te w późniejszym okresie mocno obciążały 
lnansowo rodziny uczniów. | 

Mimo trudnych warunków politycznych, społecznych i gospodar- 
czych szkolnictwo leśne może się poszczycić pokaźnym dorobkiem pe- 
dagogicznym. W okresie 123 lat (1816—1939 r.) zgromadziło ono znacz- 
ną wiedzę z zakresu organizowania dydaktyki i wychowania leśników. 
Bogate doświadczenie, literatura i dokumentacja służyć mogły w róż- 
tych formach konspiracyjnemu nauczaniu podczas drugiej wojny świa- 
owej. To przeszło stuletnie doświadczenie pomogło także odbudowy- 
wać i tworzyć nową sieć szkolnictwa leśnego w Polsce Ludowej. 

PRZYPISY 

LL Grabs ki W. — Historia Towarzystwa Rolniczego, t. II Warszawa 1904, s. 61. Plany 
utworzenia szkoły agronomicznej i problematyki dydaktycznej omawiane były na 
posiedzeniu w dniu 27. IL. i 3. III. 1816 r. 
Упс St — Komisja Edukacji Narodowej, Wrocław—Ossolineum 1956. s 
hamcówna M. — Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji 

Narodowej, t. I—II. Wrocław, Warszawa 1957, 1959. 
abko-Poto powicz A. — Historia leśnictwa, Warszawa, SGuW, 1960, s. 97— 

—99, 170 (skrypt). 
Gazeta Warszawska nr 93 z 19. XI. 1816 r., s. 2159. 
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14. 

15. 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

ZL 

23. 

24. 

. Dodatek do Gazety Warszawskiej z 10. III. 1818 r. 

. O przygotowaniu i ksztatceniu fachowcow dla gospodarki rolniczej pisat A. Thaer 
w: Landwirtschaftliche Gewerbslehre, R. 1815, Berlin, s. 10—20 oraz w dziele: Be- 
grundung der Lehre, R. 1810, Berlin, s. 7—30. 

-Miklaszewski J. — Ogólny rzut oka na rozwój leśnictwa w Królestwie Pol- 
skim w XIX wieku. Zwierzyniec 1907, s. 53—54, por. także S. Sokołowski: 
Szkoła Leśna w Warszawie, „Svlwan'. R. XXIII Lwów (1905), s. 45, 48, 139—140. 

„Strzemski M. — Szczególna Szkoła Leśnictwa w Warszawie z okazji 130-lecia 
pierwszej w Polsce Uczelni Leśnej (1818—1846), s. 250—252. 
Połujański A. — Opisanie lasów Królestwa Polskiego i Guberni zachodnich, 
t. I, Warszawa 1854, s. 10. 
Erlicki F. — Rys historyczny Instytutów Rolniczo-Leśnych w Królestwie Pols- 
skim, Warszawa 1877, s. 5. 
Połujański A. op.cit, s. 25—27. 
„Przepisy dla uczniów Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymon- 
cie , potwierdzone przez I. W. Kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego na 
dzień 5/17 listopada 1858 r. Biblioteka Główna WSR w Poznaniu 1/2092. 
Brak szczegółowych danych nie pozwala określić dokładnej liczby absolwentów 
Oddziału Leśnego. J. Lutosławski (Szkoły rolnicze i leśne, Warszawa 1901, 
s. 113) podaje, że zakład ten w ciągu 36 lat ukończyło około 1500 uczniów. Z tego 
absolwentów Oddziału Leśnego było około 340. 
Strzemski M. — Instytut Gosp. Wiejsk. i Leśn. w Puławach w latach 1864—1914, 
„Studia i materiały z dziejów nauki polskiej". Seria B, zeszyt 4, s. 18. 
Wszystkie dane liczbowe dotyczące absolwentów Instytutu puławskiego opraco- 
wano na podstawie następujących wydawnictw: 
Erlicki F. op. cit. s. 5—10. 
Strzemski M. — Oddział Leśny Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa 
w Puławach (1869—1914), „Sylwan”', В. 100, $. 6, 35—39. 
Strzemski M. — Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach 
w latach 1869—1914. Pamiętnik Puławski Instytutu Uprawy Nawożenia i Glebo- 
znawstwa. PWRiL 1965, s. 43, 55—74 oraz M. Strzemski: Instytut Gospo- 
darstwa Wiejskiego i Lesnictwa w Putawach w latach 1869—1914, Studia i Materialy 
z Dziejów Nauki Polskiej, seria B. Historia Nauk Biologicznych i Medycznych, z. 4, 
PWN Warszawa, 1961, s. 26—54. 
Żeleńska-ChełkowskaA. — Projekt utworzenia instytutów przy Szkole 
Głównej Krakowskiej. „Kwartalnik Historii Nauk i Techniki PAN" — Zakład Histo- 
rii Nauki i Techniki. R. VII, 1962, nr 4, s. 500—529. 
Żabko-Potopowicz A. — Historia leśnictwa, Warszawa SGGW 1960, s. 266. 
Sczerbowski I. — Pogląd na rozwój polskiego leśnictwa w XIX w. w Galicji, 
Lwów, 1907, s. 75. 
Landwirtschaftliche Akademie-Proskau. Berlin 1872, s. 10, ponadto por. Wacho- 
wski M. — Przyczynek do historii studiów rolniczych w Pruszkowie na Śląsku. 
Nadbitka z „Sobótki”. R. XI, z. 2, s. 269—276;, Jakubczyk W. — Szkoła Rolni- 

cza w Żabikowie 1870—1876 „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomo- 
rza', Poznań, t .I, 1955, z. 1, s. 256. и 1842 
Trąpczyński H. — Leśnictwo w W. Ks. Poznańskiem. „Przyjaciel Ludu , 1 k er 
s. 164—174. O dyskusji na temat lokalizacji szkoły leśnej pisał: M. WachowskX! 
Szkoła Żabikowska. Poznań, 1962, s. 33, maszynopis. она 
Rivoli J. — Wydziat Leśny i wpływ jego na rozwój prywatnego leśnic о 
w Wielkim Ksiestwie Poznanskim. Ksiega jubileuszowa wydana w 50 rocznicę 2.4 
zenia Centralnego Towarzystwa Gospod. w Wielkim Ks. Pozn. Poznan 1911, S. | ku 
Por. również F. Skoraczewski: Rozwój polskiego leśnictwa w XIX wie 
w Wielkim Księstwie Poznańskim. Miłosław 1907, s. 25. | 
Molenda T. — Organizacja i rozwój studiów leśnych w Poznaniu. „Las 
1959, nr 15/16, s. 16. | 
Problematyke organizacyjna procesu dydaktyczno-wychowawczego poruszali m. ie 
a) Miklaszewski J. — Prace naukowe, oświatowe, uświadamiające i spolert 

ne leśnictwa polskiego w pierwszym dwudziestoleciu niepodległego bytu państw 
Polski. „Las Polski" 1938, nr 11, $. 482—508. 

Polski + 

b) K o7 ikowski A. — W sprawie rozbudowy nauki leśnictwa, „Sylwan”. 1924, 
R. XIII, s. 83. 

c) Kozikowski A. — Organizacja nauki leśnictwa w Polsce. Poznań, 1919. 
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d) Luczkiewicz W. A. — O szkotach dla leśniczych, odbitka z „Lasu Polskie- 
go’, Warszawa 1928, nr 1 i 2, s. 3—4. 

e) Kołowski E. — Szkolnictwo leśne w Polsce (zarys hist.), maszynopis, s. 112— 
—172 (Biblioteka Główna WSR w Poznaniu). 

25. Więcko E. — Lasy i przemysł leśny w Polsce. PWRIL, Warszawa 1961, $. 120— 
—122. 

26. Dane liczbowe pochodzą z roczników GUS, kronik szkół, sprawozdań uczelni i szkół 
leśnych. Wykorzystano także rejestry uczniów: szkoły leśnej w Margoninie za lata 
1921—1938, szkoły w Bolechowie (lata 1922—1938), szkoły w Cieszynie (lata 1929— 
—1939). 

Краткое содержание 

Начало лесного образования на польских землях связано с формированием 
современного лесного хозяйства (ХУП-— ХХ в. в.). В принципе занятия в облас- 
ти лесного хозяйства проводились уже раныцше — во второй половине ХУПТ 
столетия. Хозяйственные правила в области лесного хозяйства стали появлять- 
ся ещё раньше, а именно с середины ХУТГ столетия. 

Систематическое воспитание лесоводов для нужд лесного хозяйства началось 
только после наполеоновских воен, сначала на территории Польского Королевст- 
ва. В 1816 г. был создан в Маримонте (близ Варшавы) Агротехнический Инсти- 
тут, преобразованный в 1840 г. в Институт Сельского и Лесного Хозяйства (за- 
крытый в 1857 г.), а в 1818 г. была создана в Варшаве Особая Школа Лесного 
Хозяйства (закрытая в 1832 г.). В 1863 г. Институт Сельского и Лесного Хозяй- 
ства был восстановлен, с тем, однако, что в результате начала Январского Вос- 
стания нормальная учёба была начата только в 1869 году. 

На территории австрийской оккупации создаётся в 1874 году Школа Сель- 
ского Хозяйства во Львове. До этого времени было организовано только не- 
сколько курсов на уровне высшего учебного заведения при Ягеллонском Уни- 

верситете в Кракове и Технической Академии во Львове. Лекции по лесному 

делу и курсы повышения квалификации проводились, кроме того, при средних 
мколах в Дублянах, Чернигове и Кракове (школа в Дублянах была в 1856 г. 
Преобразована в Высшую Сельскохозяйственную Школу, а в 1900 г. в Сельско- 
хозяйственную Академию). Из низших лесных школ особенным успехом поль- 
ЗовВалась созданная в 1882 году школа в Болехове. 

На территории прусской оккупации в результате вражеской политики окку- 
Пационного правительства первоначально не было ни одной сельскохозяйствен- 
ч0-лесной школы, предназначенной для поляков. Молодёжь из Познанского вое- 
ЗОДства могла учиться только в лесных учебных заведениях на территории 
Германии (Тарант, Эберсвельде, Проскау). Только в 1870 г. была создана Выс- 
Чая Сельскохозяйственная Школа им. „Халины” (около Познаня), где препо- 
Авалось также лесное дело. Однако, после 5 лет эта школа была ликвидиро- 
вана. В этой области возможности образования лесников, в рамках курсов 
“ практического образования, существовали только при соучастии и благодаря 
‘араниям Центрального Хозяйственного Общества. 

междувоенный период на территории Полыпи было три лесных факуль- 

ани M p ет 
чм факуль | m | одна ка- a тете Ягеллонского Университета в Кракове существовала од 

Aba лесного дела. 
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Образование на среднем уровне происходило в 5 лесных школах. Кроме 
того, существовало 5 низших лесных школ, которые подготавливали работников 

для нужд ведения хозяйства в государственных и частных лесах. 

Summary 

Beginnings of forest education on Polish territories are connected with the creation 

of modern forest management (XVIII/XIX century). Actually, lectures from the sphere 

of forestry were delivered even earlier — in the second half of XVIIIth century. Ma- 

nagement regulations from the field of forestry started to appear still aerlier, namely 

from the middle of XVIth century. 

Regular education of foresters for needs of forest management was initiated only 

following to Napoleonic wars, at the beginning on the area of the Polish Kingdom. In 

1816 there was called at Marymont (near Warsaw) the Institute of Agronomy, trans- 

formed in 1840 into the Institute of Agriculture and Forestry (closed in 1857), while in 

1818 there was called in Warsaw the Special School of Forestry (closed in 1832), In 

1863 the Institute of Agriculture and Forestry has been reactivated, but due to the 

outbreak of January Uprising the normal course was undertaken only in 1869. 
On the area of Austrian partition there was created in 1874 the School of Forest Ma- 

nagement in Lwow. Up to this time there were organized only few courses of aca- 

demic standing on the Jagiellonian University in Cracow and in Technical Academy 

in Lwow. Courses of forestry and continuation courses were given, besides, in secon- 

dary schools at Dublany, Czernichow, and in Cracow (the school at Dublany was in 

1856 transformed into Higher School of Agriculture, and in 1900 — into Agricultural 

Academy). Among lower forest schools the one created in 1882 at Bolechów was parti- 

cularly known. 

. Under the Prussian partition due to hostile policy of partitioning government there 

“was originally no one agricultural-forest school available for Poles. Youth from Po- 

mu province could studied only in forest schools on the area of Germany (Tharandt, 

Eberswalde, Proskau). It was only in 1870 when there was called into being the Higher 

School of Agriculture in memory of ,,Halina’’ (near Poznan), where forestry was also 

lectured. However, after, 5 years this school was liquidated. In this province possi- 

bilities of forestry training on courses or in practice existed only in the cooperation 

with and owing to the Central Economic Society. 
During the inter-war period on the area of Poland there were three forestry facul- 

ties: in the Central School of Farm Management in Warsaw, on the University of 
Poznan and on Polytechnics in Lwow. On the Faculty of Agriculture, Jagiellonian Uni- 

versity in Cracow there was one chair of forestry. 

The education on secondary school level took place in 5 forest schools. Besides: 

there were 5 lower forest schools, which trained workers for needs of state and Pt! 

vate forests. 
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