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0 nauczaniu mechanizacji rolnictwa w wgzszgch szkolach roln1czych 

Przyl9,c;zaj 9c si~ do rozpocz~tej przez 
prof. Cza,j~ dyskus,j,i dotycz9cej form 
ksztalcenia .kadr w rolnictJwie, korzystne 
byloby naswietlic za,gadinienie przygotowa- · 
ni,a ro1ni:ka, a wi~c agronoma lub zootech
nika , w zakresi,e umo.zli,wiaj 9cym mu ko
rz,ystanie ze wsp6kzesneigo tParku maszy
noweigo. 

Sprawa .Irnztalcenia lkaidr w tym zakresie 
jest og6'lnie do·ceniana, jesli docenieniem 
mozna nazwac ,p.anuj 9e-e (P'r.zekonanie o nie
wystarczaj9cym przy,gotowa,niu abs-olwen
t6w tych iszlk6l w iZakresie mecharüzacji. 

Trudno zaJPrzeczyc pra,wdzfwosci takiej 
o,pim i, pozostade wi~c zibadac przyczyny 
zja,wisika i stairac si~ okr,eslic dro.gi na 
Pnzyszlos6. 

Spr6bujmy rozpatrzec kolejno zagadnie
nia zwiqz,a:ne ·z ksz'talceni.em na tym od
cinku. 

1. Wymagania stawiane absolwentowi 

Teoretyczmi,e r.zecz bior9c, absolwe.nt 
\Vyizszej szkoly irolniiczej spotyka si~ z ma
szynq jedynie jako jej ueytlkownitk. Nie do 
niego nalezy jej konserwacja, lecz do ab
solwe.nta Wydzi'abu ,Mechaniza.cji Ro1ni
ctwa Politechni.ki , nie do :rüeig,o nalezy 
Projektowanie maszy.n lub urzc1dzen me
chainilzuj9cych pl'lace w roonictwie, gdyz to 
r6w.niez przypada w udzfa,le ahsolwento,wi 
Wy,dzia,lu Mecihani·za,cji Ro:lniC'twa Poli
~echniki. 

Wszelkie, Ji.cz:ne z·res.ztq odchyilenia od 
tego , •sahematu wy,nikajq z ni,ewlasciwego 
UstaJwienia ikadr, z -ic:fu dotkliweigo braku, 
2 baa--dzo 1P6znego powolani.a do zycia wy
d;zial6w mecha.niza1cji roJ.nictwa, a takze 
lnalej Hczby s,tudent6w wydzial6w mecha
niczny,ch specjali0ujq1Cych s.i'~ w budowie 

maszy1n rolniczych Dlatego tez tnzeba z 
g6ry wykluczyc wymagania stawiane cza
sem rolnikowi odnosnie kwalifikacji, pre
destynuj9cych go do zastq,pi,enia wym1e
nio,nych fachowc6w i· zaj,mowania si~ me
chanizacjq .z punktu iwidzenia ko.nstrukto
ra, czy remontowca. S 9 to ictdani,a nie
m.ozliwe do ~elnienia w j.akimkoJwiek 
~y,s t·emie nauczania. 

Rola absolwenta wyzszej szkoly rolni
czej , jako ,pr,zy,szl.e,go naukowca w zakre
sie mechani,z,acji ro1nictwa, j,es,t przeto bar
dzo o.grani-az·0ina, ,gdy,z 1Praik1tyic-z.nie bior9c 
nie istnieje moznosc pracy nauk,owej w 
te,j ~p-e-cjalnosci bez o,panowania calego sze
regiu za.gadnien w zakresie wyksztalceni.a 
p,olitechniczne,go, ·eo dJa pr.zeci~tne,go stu
denta ,tej ucze1ni' j est niezmi·er,nie trud.ne. 
Trzeba pr,zyjqc, ze jedyni-e nielicz,ne jed
nostki, .zdolne do (Poswi~c~nia kilku lat na 
powa,zne shudia uzuipe~niaj 9ce, h~dicl w sta
nie po,dolac p1racy .na-ukowej .w tej .dzie
dzinie. 

Ta,k wi~c wykisztakenie suudenta wyz
StZej sZJkoly ro1niozej w zakr.esie mecham
zacji ,powinno byc ·scisle dopa·sowane do 
potrzeb ,praktyki ,roJni.czej. 

NalezalOiby prze,to -s9dzic, ze u . ro1nikow
-praJktyk6w .znaj.dziemy ja·sno sprecyzowa
nq od;powied'z .na pyitanie, jakq wied.z.~ w 
tym .zakresie powinie.n l!}'I'2yiniesc z:e sobc4 
situde.nt iZ uczei1ni. 

JezeU jednak stwieridzimy niew9tpliwy 
fa1kt, ii.2 powazna iwi~szosc To0lnikow-prak
ty1k6w z „terenu" to ludzi·e, ,k;tJ6rzy iksztal
ci'li si~ w okresi-e, 1gdy mecha:ni·z1a1cja w ,po
jE;ciu dlzisiiejs.zym ni:e i,s,tniala, :bc1dz te.z szer
szeigo lksiztalcenia facihowego w tym zakre
sie nie przedhod.zi'li, to .okaze si~, ze sta• 
wia,n,e przez :ni,ch zqidania dotyczc1ce 
kszta.kenia mlod-ej ka1dry ,b~dq s.i~ ograni• 
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czac do umieij~tnosci obslugi aktualne.go 
paa-ku maszyniowego i to obis~ugi ograni
czajqcej si~ do norimalnie stosowanych 
przy mas.zynie czynnosd. 

Jesli by je<lnak katedTa w 1: oku naucza
nia sipel:nhla to zadani-e, •musi,aJaby po
swi'~cic na nie wi~s,zosc pozostajqcego do 
dy~ozycji azasu, a to jest iniedopuszcza1ne. 

W ,przieciwstawieniu do tego wydaje si~ 
sd:uiszne nast~pujq,ce ok,reslenie wymagan, 
jatkie ,m1uszq by c stawiane ,aibsolwentowi 
wy,:i.sizej szkoJy rolniczej w zakresie me
chanizacji. 

Inzyni-er r.olnitk powinien osi,qgnqc na 
uczelni taki poziom og61n·ej kuHJury tech
nk1zn,ej i wi,edzy w za•kresie mechanizacji, 
kt6ra ipozwolilaby mu poznac mo.zliwosci 
prodlllkcyjne wlasciwie ,u,zytych mas,zyn 
i !I)Ojqc ich ,znaczenie, ,um·ooliwic 12,ociento
wainie ,si~ w sp.o.sobie oibsJugi. lkazderj nowo
W1Pr,owadzonej maszyny rolniiczej oraz w 
ra,ojo.nalnej jej eklsiploatacji 1ndywidualnej 
i w zesipole innych maszyin, a taki.:e wska
zac, w spos6b :zroziumia-ly, konstruktQT•0-
wi swoje wyrn.a~ania w ~aikresie zar6wno 
ulepsz.a:nia istniejqoych 1modeli, jak i bu
dowy nowych maszyn o<lpowiadajqcyich 
potrzebom agrotechnioznym. 

Na •tle tych uwag staje si~ z.UJpclnie jas
ne, ze zw~z.eni,e studiow tyJk.o do prakty,ez
nego o.panowani,a obslugti pewnej liczby 
ur.zqdzen, bez gruntownej ipodlbudowy, na 
ktorq juiz nie istarczy czasu, g,dy1:i. Hc21ba 
zna•jdujqcy,ch isi~ aktua1nie w ,uzyciu ma
szyn jest znaoz,na , uniemozliwiroiby absol
wentowi wy,pelnienie jakiegoikolwiek z po
stulowanych wyzej zadan. 

2. Rola katedry mechanizacji 
w wyks~talceniu absolwenta 

Katedrze mechanizacji rolnictwa przy
pada szczeg'6lna rola w zmianie poziomu 
kulrtury technicznej studenta wyzszej szko
ly ,rolniczej. Nie mozna zaprzeczyc, iz 
uczestniczq w tym r6wniez inne ikatedry, 
a sipecjalnie fizyki i chemii, lecz mechani
zacja rolnictwa jest jedynym przedmiotem 
o charakterze scisle technicznym. 

W obecnym uklladzie stosunk6w kandy-

dia,t na studia ro1niicze :Przyc,hodzi z mini
maLnym stopniier:n prcy,gotowania technicz
nego. 

J.eze1i poj~ciem kuHJury technicznej 
okneslimy jeSIZ'cze iSw,oiSJte ro:zumienie c,elo
wosci s.tosowania .ma1szyn w najirozmait
sz,ych okoliaznosciach, :wniej~tnosc okres
leinia ich ·r,zeaz,y,wistej wydajnosci:, wyma
gan, w stosunku <l.o obsl:ugi, a takze 1Przy
swoj enie solli-e :pew.ne,go quantum poj~c z 
zak,resu techniki, to musimy niesrtety po
wiedziec, iJ:i. poziom ikultury teohJrüc~nej 
w.i~s:zoisci wst~ujqcy·ch na .studi,a spiro
wadza si~ do zena. 

W krajach :pmsiiadajq·cych sz-er,oiko rozwi
ni~tq m·o,tory12,a•cj~, w ktörych liczba samo
chod6w -czy motocykli si<:~ga kilkudziesi~
.ciu czy kitkruset na LOOO ,mie:szlkanc6w, nie
mal kazd.y 17-letni mlodlzieniec .czy dziew
czyna styka ~i~ ,,.nama-caln,ie" z pojazdem, 
pozmade j,eig,o r6znorodne taj,em.nice, zdo
bywajqc w ten Siposob !I)owazny zapas nie
zb~dnych wiadomosd techlnicznych roz
sz·erzanych nieustannym doswiadczeniem 
wynikajqcym z powaznej „meahanizacji" 
codziennego zycia. Natomiast nasza mlo
dz,iez ogra,nkza na ogol swe beeposrednie 
,,,nama,caJn-e" kcmtald:y 1Pr~ewari:,nie do ro
weru, maszyiny do 1szy;cLa i ,glosni!ka miej
scowego radiow~zla. Oczywiscie nie liczclc 
tu kontakt6w polegaj<4cych na oglqdaniu 
ni-ekt6ry,cih urzqdzen techniczny,C'h, bez 
p~öbiy zro1zumi-enlia dch dziiafania. 

Jcieli nawet mlodzi'e:i. w.iejska miala do 
czy.nienia .z maszy,nq ,ro~ni'czq, to IP:raewai
nie bardzo prymitywnq w gos,podarstwie 
chlopskim, gidyz .z ,PGR jej kon;taikt byl sfa
by. Mechanizacja PGR przypadla bowiern 
na okres, -gdy mlodz,i.e:i. ta uczyJa si~ W 

s,zkole !I)o,dstawowej i sretlniej. 
Pr6cz tego stwierdzic wypada, ie grupa 

mlodziezy o zaintevesowaniach technicz
nyidh ,star.a si~ ,o wtstqpi.enie na Poliitechni
k~, tluib pod·01bne wydzialy, na!tomiast stu
denci WSIR Sq z g6ry nastawieni na studia 
o -charakiterze przy1rodliliczym, a wi~c iia
kla.dajq., i..z w.ymaga.nia w i2akresie .P:auk 
matematyczno-fizycznych ~b~cl znikorn° 
maJ·e. ZJawisk,o to jest zrupelnie oczywiste 
dla kazdego pira,c,ownika .uczelni, kt6ry wi-
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dlzial, ze dla iznacznaj ilos·c•i s.tudent6w za
g.adrn ienie rozwiqzania T'6w.na,nia pierwsze
go s toip,nia sta'Ilow.i pr,oiblem, a ipoj~cie „m·o
cy" j,est calkowicie n~tafiizyczn,e . Trzeba 
tu dodac, bez ana-Lizy (Przy,czyn t•eigo zjawi
ska , ze zaj~cia z matematyki i· fizyki na 
pieriwszych ,se,mestrach IIlie poprawiaj 9 w 
widoczny spos6ib tego staruu rzeczy . 

Tak wi~c ka,tedra mechanizacj i rolni
ctwa ,staje 1Przed ipr,oiblem,em ni•ezwykle 
truidnym w rea1i,zaicj1i, a polegaj 9-cym na 
wdro.zeniu podstawowyoh p'O,j,~c technicz
nych s,tudeaitom nie p ,osi.adiajqcym wielu 
elementarinyich wiadornosci w tym zakre
sie i doprowad:zeniu ich dio postulowanego 
na :J)oczc}tku tego artykulu s\tanu wiedzy. 

3. Zasadnicze trudnosci w pracy katedr 

W ipracy ,swoj.ej ka,tedr,a ni·e znajduje 
wielkiiej ,p.omocy w pro,grama1ch ,i.nnyoh 
Przedlmiot6w, i tu poiwinin1smy zwr6cic 
uwa1g~ na faikit, ze 0ig6Lnie z'byt malo m6wi 
si~ o mechanitzacji we ws:ze~kich wykla
dacih IPI'2ledmi-ot6w ·zawodowych, -tj. og61-
niej U\PI'aw.i;e, hodow1i zwiierzcl,t, ochronie 
roshn itp., -eo powoduj,e dodat1kowe obciq
zenie w IPOstaci ikoniecznosci omawiania 
zasit0isowa1I1ia poszczeg6Lnych narz~dlzi', ma
szyn czy UTZJq-dzen. J .e.st to jednak trudnosc 
stoSiunkiowo latwa do pokonania. 

Trudnosci istotne kryjq si~ gdzie in
dziej. Niski stopien {Przy1gotowania stu
dienta, .sd:a,ba .umi-ej~.tnosc cz;ytania ry.sunku 
techni-cznego, ograiniczajq1ca mo.zliwosc ko
teysta1ma z fachowiej ,Jiteratury, kt6ra po
slll!g,Lrj,e .si~ cn,im !Z ,reigt.Lzy, postuJuj.e koni-ecz
nosc -stworzenia ·sa>ecyfi-cznej metodyki 
nauczainia i od1Powiedni-ego dyda!ktyoznego 
P~Y1go.towania ,c,aleg,o per.so,nelu nauczajq
ceigo. 

Zaoznijmy od 1Petr1sone'1u. W 0asaid:zie do
bre wyniiki ·w jpracy dydaktycznej, pr6cz 
spe-cja1ny,ch w •tym llneirUJnku zdoJnosd 
gwa.raintowaloby dwufa:ku1tetiowe wyksztal
cen-ie zar6w.no samoid:zielnych, jak i po
rnocniczych pTacow.ni!k6w ,naulkL Ni-e idzie 
tu oczywiscie o takie czy inne dyplomy, 
1~z o nzeczywilStq wtied~. NaJ.ezalolby 
pr,zyJctc, ie przygotowaini·e w ten spos6!b 

pracownika nauki trwa eo najmniej 7 lat, 
nie liCZqC nozyw.isde wyzs:zeg,o stopl!lia 
naukowe,go. W obeonych warunka-ch ma
teriaLnych ipomo.cniczych pracownik6w 
nauki m.ozemy 1p,I'lzyjqc, poza s,por,adyczny
mi przypa,dkami , z-e ,takidh JPracownik6w 
nie b~dzie. TyII1JCzasem asystenrt-mechanik 
uzywa w jpr.acy .ze ·studentami-irolnilkami, 
p·rzy.najmni,ej 1pr.zez ki'lka ipierwszych lat, 
poto-c21nego dJa .siebie j~zyka technicznego, 
odroiziniajq,cego si-~ zari6w.no w ziwrotach, 
ternnünach, jalk i operowaniu rysunkiem 
technkznych. J~zyk ten jest dla rolnika w 
znac:zmej ,cz~sci niezrozumialy. Z drugiej 
strony asystent-rolnik, pami~tajqc o wla
sr, ych trudnosciach z tym przedmio
tem i 111ie dys.ponujclJC dos<tatecz,nie 1gl~hokq 
po·dJbudowq teorety,cznq, w II)ierwszym 
okresie swojej p,racy splyca pTzed!sftawionq 
probllematyk~ unikajq:c wszelkiego teorety
zowania i o,g,rani,czajqc s i;~ wlasnie do bez
po.sredniej i najpry,mityW1niejsz.ej ,oibsJugi, 
eo oczywiisci-e nlie II)r.zyczynia .sü~ do wyro
bi(;nia kiultury technic:znej w s-luchaczu. 
Z ,biegi-em lait dopiero, za,r6wno joom jak 
i drudzy pir.zys1o,sowudcl ,si~ -do wymaga11 
Stpecja1niosci. 

Naj,le,pszym .prtzykladem, jak ci~iiki j.est 
to pro1blem dla asyistein'ta i jak w.i,ele czasu 
zajmuje mu pokonanie tych trudnosci, mo
ze byc znikome zaa.Il\gazowanie ,si~ i·ch w 
pTaca,ch 111aukowo-badawczy.ch, mimo nie
wq t1pli wego ,pojpytu na 1badania w tej d7lie
dzfn,i-e 

Trudnosci te IPO•gl~biane Sei dodatkowo 
braki1em ,odjpowiedlniej metodyki nauczania 
m,ec!ha\nizacji , 1kit6r.a jako sp.ec,ja1nosc, w 
obeonym 1zakresie u nas .niemaJ :bez histo
rii, powinna byc· -szczeg61nie s:i,lnie .oparta 
o metody .stosowaine w lkraja,ch o s,iln1e 
rozwini~tej meohani·oocji· rolnktwa. Jed
nak ipob,iezny przegJqd .nawic}zainych kon
takt6w .z za1girani•cq WlSkaiztzjie, ,ze w calym 
okI'le'Sie IPOwoje.n.ny.m zailstnialy jedynie 
2 przytPaidki wYLi.aZjd6w dla zaipoznania s1~ 
z met·odykq naucziania w iin.nyeh lkrajach, 
i ,to w :s,peqja}ruosci a,g:romeahanic,mej o 
c'haraklterze poli'techinicznym. 

Brak ,r6wniiez IPOdir~cznik6w pisanych 
sp.e,cjalnie <lla siz.ki6l roiln:i·czych. Do chwili 
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,obecnej nie ukazal ,si~ ani jede,n itaki p-od
r~cznik, kt&ry s1tarrl'owilby zamknü~tci ca
leisc. Poniewaz korzystanie z ,podr~cznik6w 
o p 1okr,oju technicz„nym jest püwazinie u
tflud1ni,o.ne, u,czelnie uzywajq p 1odr~cnni'k6w 
d1a srednich .sz.;kol zawodowych, kt6rych 
przyda tnosc 
w.zigl~dna. 

jes t oczyrw i SrC i e bardzo 

Jest sprawq niepodlegajqcq dyskusji , 
iz zasadniczq rol~ w nauczaniu powinno 
odegrac demonstrowanie modeli i ma
iSzyn z;a.,r6wno ,na ,terenie katedry , jak rol
ni-czych ·zaklad6w dosw:iadczalnych oraz 
w eiza'Sie praktyk. Jednak i, tu .nasuwajq 
si,~ trudnosci , Jdöre ipow.aznie og-raniczadc! 
rol~ tych me'tod. 

Nie poruszamy blizej og6lnych wa
runlk6w lokalowych katedr, gdyz s,prawa 
ta znajdzie w küku najlblizszycih la tach 
swoje rozwiqzanie. Jednak bezS1Pornym 
faktem jest, ze przewaznie katedry nie po
siadajq IP'Odstawowego ty)P'oweg-o. parku 
maszyn, Wydade si~ rzupemie niezrozumia
ly faikt, z-e 1PrZerr\ys-l mas1zyinowy nie do
starcza :katedrom iP.O j-ednym egzemplar,zu 
no.wowykona1ny,ch maszyn, eo lqcz.nie sta
nowi az 7 mtuk. Ilez ma1.S1Zyn w terenie 
udaloby ei~ tc4 drogq zaosz-cz~dzic, pomi
j,aj-qc juz ,nawet ko.rzysci wynikajq•oe z od
powiiednio wczesrüe nadesJainych wnikli
wych opinii kated1r o przeslanych egzem
plaI1Zach. 

JesH jednak nawet sta.n parku maszyno
wego kt'6rejs :z katedr je,si dostaiteczny, 
-1Jrudlno (Pokazac 1go w ,ruahu, ,eo. Cl punktu 
wildzenia d~daktyki iprzy,niosfoiby specjal
ne kOO"zy.sci'. Prnyozy.nq te,go jes.t mecha
,ni-cz.ne (Przyjmowainie 15-os,obowy,ch grup 
etudenckkh ipirzy1padajq1cych na 1 asyste.n
ta. Ociywisde pomij.ajq-c niewieJkq war
tose awi-czenia w tak duzej 1girupie, nikt z,e 
w12gl~w be~iec:zienstwa nie odwaza si~ 
ma,s,~yn w tak•fon zerspüle 'LLT1U,Chamiac. 
, Pl"Zeniesienie dem.onsitir,acji ma1S1Zyin w 
ruchu na tere.n rolniczyich zaklad6w do
swi.Jadcza1ny,ch lUJb pr.aktyk ni,e jest jesz
cze olbe,crtie na SZJerszq \Skal~ realne. 
Ek:sp,loa tacj a maszyn jest tarn tak daleka 
od doskona.losci, ze ·&tudent inie posiadajq
cy ·kryty.czneg·o podej·scia do ty,ch s,praw 

niewiele ,tarn izys1kuj1e. Gdyby ziajpewnic mu 
w katedlrze 1i roLn:iczym zakiladizie 1doswiad
czalnym mozn-osc ühserwacji wlasc.iwej 
praicy narz~dzi, to nawet n1erp,rarwidlowe 
ich uzycie obsenwowane .pbmiej w czasie . 
odbywanej praktyki byloby dla niego cen
nym doswi1adci2ooiem, tl.l1!llacniaij,qcym auto
rytet uiczelni •i poczm,cie wartosci zd:obywa
nej wiedzy, je,dinak bez ty,ch p-odstaw przy
nosi wi~cej S'zkody nfz pozytku. 

Powaznq trudr.osc stanowi takze brak 
na wydzialach rolnych tzw. godzin na 
poprawianie projekt6w, eo uniemozliwia 
w.prowadzenie .projektowania w zakre
sie eksploatacji maszyn rolniczych, tj. 
dzia1lu sta.no\wic4ceigo najisio•1miejsz.y ele
menit wyksztalcenia mechanizacyjnego .rol
n ika. Sytuacja rtaka uniemoizliwia - osic1-

1 

ga1ne jedynie na' drod:ze proj1ekt-owania -
zwiqizanie wiadomosci w .pewnq jednolitcl 
cal1osc. Wydaje s-i~ oczywi'ste, ze pnz.edmiot 
na wsklros tec'hni,czmy musi iprzej qC, choc 
cz~sc1owo, met'Odyk~ tak wyiprobowanl:l 
i od dawna przyj~tq przez szkolnictwo 
techniczne, jakq Sq projekty. 

Na koni1ec niemalq triudnosc stanowi 
brak s-ci·slych wy,tycz·nycfü pro,gramowych. 
Mechanhzacja nie jeist w 1stianie samodziel
nie us,talic swych pro,gram6w na.uczania, 
zas dotychczas scis1e spirecy.zowane izostaly 
jedynie wyma,gania specjaJizacji iroJniczej. 
Natomiast dotychoza,s lbrak jesit postula
t6w zakre1su inaucza.nia innych specjalnos
ci, ·eo ,p,rowad1zi d.o chaosu. J est .przy tym 
tirudny d'o ,z,rozumienia fakt, z,e w przed
kladanych programach ,studi6w zootech
n iczmy,ah Ji.cZ'ba godzin na mechanizacj~ 
jest niem,al dwukr,otnie mniejsza niz ina 
wyd1zialach rolny,ch. 

4. Drogi poprawy istniejqcej sytuacji 

Polepsi2ienie poziomu nauczan.ia mech3ni
•zacji wymaga spelnienia 111ast~pudc1cych 
podstawowych warunkow. 

P.owi~kszenia lc4cznej li,wby godzin wy
klad6w i cwic-zen do okoJ:o, 25ü, z nieWiel
'kim .zr6imircowani•em n,a iposzczeg61.nych 
s;pecjializac-j ach. 
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Ro:zJbudowainia · w prQgramie nauczania 
nauki rysuruku tedhlniiczn-ego, j.ak,o podsta
wowego watrunk.u k!orz'Ystania z li,teTa t,ury 
fachowej'. 

w;prowa,dlzenia 1Piroj,ek!t(owaini:a w zakre
sie agregato,wania i eksploatacji ma3zyn 
ro1lniczych. 

Odc.fqiZenia katedr od IPOWtarzania tema
tyki, kt6rej opanowaniie powin~en gwaran
towac e~amin iZ matemaityki, fiizyki i che
mii, •eo wi~e ,si~ ~ ,k101niecznoscic1 W;prowa
dzeinia egzaminu wst~neigo z ma,t1ernatyki. 

Z'w,r6cenia uwaigiil na ,akcentowanie za
gadinien izwicl,zicl!nYich z mecha,niizaojq prac 
w wyklada.ch ,przedlmi'Ot6w fachorwych. 

Qptacowania metodylk,i naucza.nia w 
oparciu o idoklladrnq d.ej ~najomosc w kra
jach o wy1sülk.o zrneohanilzowanym ·r•o·lni
ctwie. 

O(PII'1acowania podr~cz.nik.6w münogra
fkznych dostos·ow.any,ah do przy.j~tej me
todyki nauczania. 

Polozenie naci'siku na ,udost~nieni,e stu
dentowi moiZILiwos'Ci 1Zaip01Znainia si~ z ma
szynq w warunka1ch dei:i 1P1ra-wLdlowej ;pr,acy 
na terenie 1Uczelni. 

Ten ostaitnf warunek p:0ciqga za sobq 
koiniecznosc WYlP0Sa~enia k.atedr i' rolni
czych izak1:ad6w d'oswiadczalnych w nowo
czesny i dosta,tecZJny ipa,rk maszynowy, 
pr.zy ,zachowan'iu warunku j,e,go r6znorod
nosci, kt6ry umozliwia wyrobienie u stu
den1ta kryty,azne,go IPOdejscia i wlasciwego 
wyhoriu .uzyty,dh nacr-ze:,dzi Wymaga on 
r6wniez uznania specyficzin,ie 1rudnych 

wall"!unk6w p,racy p,om'D'cnio2iych pracowni
k6w nauki rw ,tej specja,1nosd i koniecz
nosci ich s zerok.ieg,o· doikszitakania. Wic1ze 
si~ to ze :znnniej1szen-i-em ich obciqzenia, · 
zmni,ejszeniem Uazebnosci igru.p, a takze 
wymaga jak najszybszeg0 zwi~kszenia 
liczby pozostajqcych do dyspozycji labo
rant6w. 

Niezaleznie od tego k.01nieczne je~ rwy
da,tne zwi~kszenie opieki' prac.ownik6w 
ka1tedry nadJ s,tude,ntami w ·okresie odby
w.a:nia ;p1raJdyk, k16re 1P·rz.e-biegac powin
ny lbqidz w •I"o·Lni,czydh 12akla.dach doswiad
ozalnych, 1bqdz tez w spe;cjalnie przygo
towanych do tego celu .gospodars,twach. 

Dewasta,cja parku ,maisz.y.nio-we,go z jed
nej strony, a .n'i-era.cj'Onalne jego wykorzy
stainie :z1 dirtugiej, ,Sq .zja·wi•sik.am•i powszech
nymi, uniemozliw,iajq,cymi zwi~szenie 
produkcij'i ro,Inej , obciqiajqcymi przemyis,l 
ma·szynowy znacznie tP0wyzej !l'ealnych 
po,trzeb. Zadaniem wyzszych :sizk6l roJni
czych jest' takie wyksztalcenie inzyniera, 
azel::zy umial iwytk.or12ystac ma.sz,yn~ i nie do
pusdc do jeij 1mJsz;czenia, :ziwi~kszajq•C W 

te1n iS1pos6b 1P·otencjaJ: pa,rkiu maSJZynowego. 
,Mu,s,i on r6wniez ·o<l.lrzucic SiPITZ~t nie do

sit10-sowany do -war.unk6w, w kt,6:ryah ma 
pracowac oraz wskazac ewentualne braki 
i potrzeby. 

Zadanie takiego przy,gotowania absol
·wenita Jest 1u'IU,dtne, lecz WYidade s,i~, ze S(l)el
nienie go ,sitanowi jeden z ;pod.stawowych 
warunk6w 1wykona1nia ~adan s,tojqcych 
przed rolnid,wem. 


