
Szanowni  Państwo, 

                  Z  przyjemnością i nadzieją na dalszą współpracę  oddajemy do Państwa dyspozycji  wykaz 

Absolwentów szkół leśnych działających przez dziesięciolecia na Podkarpaciu. Ta część zawiera wykaz 

Absolwentów szkół dziennych począwszy od 1884 roku i zawiera ponad sześć tysięcy nazwisk naszych 

Kolegów po fachu, naszych prawdziwych Przyjaciół a także Ojców, Sióstr, Braci.  Wykaz ten, w 

najbliższym czasie, mamy nadzieję wzbogacić o informacje o losach zawodowych naszych wszystkich 

Absolwentów. Ten ambitny cel jest możliwy do osiągnięcia wyłącznie przy aktywnym Państwa 

udziale. Bo skoro już trafiliście Państwo w to miejsce, to mamy nadzieję, że  wiadomościami, którymi 

dysponujecie, które dotyczą nie zapełnionych jeszcze rubryk naszego wykazu, chętnie, dla dobra 

wspólnego, z nami się podzielicie. Do Państwa dyspozycji pozostaje adres internetowy 

kumala.wa@interia.pl   pod którym czekamy na wszystkie wiadomości dotyczące losów zawodowych 

naszych Absolwentów, w tym także uwagi o zauważonych błędach literowych, których, co oczywiste, 

przy tak wielkim wykazie trudno było uniknąć.  Za istniejące literówki, co oczywiste, serdecznie 

przepraszamy i deklarujemy najszybszą jak to jest tylko możliwe korektę                                 

                  Będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli uda się nam na koniec bieżącego roku kalendarzowego 

przedstawić  bardziej aktualną informację o naszych Absolwentach, obecnie pracujących w Lasach 

Państwowych, Parkach Narodowych, Biurach Urządzania Lasu,  Technikach Leśnych, na wszystkich 

wyższych uczelniach kształcących leśników i w  we wszystkich innych instytucjach związanych z 

leśnictwem, i nie tylko.  Mamy nadzieję, że obecnie  publikowane wykazy Absolwentów będą służyć 

pomocą  tym komórkom kadrowym instytucji, do których zwrócimy się o  pomoc w budowaniu 

wiedzy o przydatności zawodowej  naszych Absolwentów.  

                   Dbając o potrzebne i pożądane, i oczekiwane przez Naszą Szkołę kontakty  z Absolwentami 

z różnych okresów  kształcenia podstawowych kadr dla gospodarstwa leśnego, korzystając z 

możliwości, które daje i nam, i Wam strona internetowa, rozpocznijmy więc  prace ukierunkowane na  

zbudowanie pełnej listy Absolwentów, bogatej w pełne informacje dotyczące aktualnych i przeszłych 

losów zawodowych, awansu zawodowego i społecznego Naszych Kolegów. 

                 Czekamy więc na wszystkie informacje od Państwa. 

                 W imieniu osób działających  na rzecz wykazu Absolwentów 

                                                                                                               Wojciech Kumala 

Zespół Szkół Leśnych w Lesku, dnia 30 czerwca 2015 roku. 

                   

Wyjaśnienie użytych skrótów. 

Skróty występują głównie w kolumnie „F” i oznaczają: 

NSL – niższa szkoła lasowa 
NC-KSL – niższa cesarsko-królewska szkoła lasowa 
C-KSL – cesarsko-królewska szkoła leśniczych 
PSdL – państwowa szkoła dla leśniczych 
GL(2) – dwuletnie gimnazjum leśne 
GL(3) – trzyletnie gimnazjum leśne 
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LL(3) – trzyletnie liceum leśne 
T(4) – czteroletnie technikum leśne 
T(5) – pięcioletnie technikum leśne 
E – szkoła ukończona w trybie eksternistycznym 
Z -  szkoła ukończona w systemie zaocznym 
 


