
 
 Szanowni Państwo,  
                        Po ośmiu miesiącach, licząc od dnia ukazania się naszego pierwszego Wykazu 
Absolwentów, oddajemy do rąk Państwa jego drugą edycję. W niej zawarliśmy wszystkie informacje 
pochodzące z nadleśnictw, rdLP, wydziałów leśnych, średnich szkół leśnych, IBL, Biblioteki IBL, 
Ministerstwa Środowiska, DGLP, parków narodowych biur urządzania lasu,  które otrzymaliśmy w 
odpowiedzi na szeroko zakrojone działania informacyjne.  
                      Tą drogą kierujemy podziękowania dla wszystkich tych Leśników, którzy zaangażowali się 
w tę trudną i pracochłonną  aktywność.          
                        Sugestie, uwagi i wskazówki, które trafiły do nas drogą elektroniczną na adres 
kumala.wa@interia.pl, zostały w pełni spożytkowane i uwzględnione w treści wykazu. 
 
                         Z pobieżnego nawet przeglądu naszego nowego wykazu wynikają dwa wnioski: 
pierwszy wniosek o tym, że zostało wiele już zrobione, że nasz wykaz zapełnił się informacjami o 
karierach zawodowych wielu Absolwentów oraz drugi wniosek o tym, że dla dalszego postępu należy 
zmodyfikować pracę nad naszym Wykazem. 
                         Deklaruję, że w ciągu najbliższego półrocza wykorzystam opublikowany w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku  przez  Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie „Almanach Leśników 
Polskich” dla uzupełnienia naszego Wykazu. To działanie w zasadzie zakończy poszukiwania 
Absolwentów pracujących w szeroko rozumianym leśnictwie. 
 
                            Z samej konstrukcji polskiego systemu oświatowego wynika zarówno prawo, jak i 
możliwość zmiany kierunku kształcenia. Zakłada się, że jeżeli zmiana taka nie przekracza 30 procent 
abiturientów jest normą. Dlatego, by wypełnić tę lukę, zwracam się do tych osób z poszczególnych 
roczników Absolwentów, które mają wiedzę o tych kolegach, którzy zmienili kierunek kształcenia 
zawodowego na inny niż leśnictwo i budowali swoje kariery życiowe w oparciu o takie nowe 
zawodowe decyzje, aby posiłkując się graficzną formą naszego Wykazu, przesłali na mój powyżej 
podany adres e-mailowy, sprawdzone informacje dotyczące ich losów zawodowych. 
 
                        Czekamy na wszystkie informacje od Państwa, które wzbogacą nasz Wykaz.  
                        W imieniu osób działających na rzecz pełnego zbudowania Wykazu Absolwentów  
                                                                                                                               Wojciech Kumala  
 
 
Zespół Szkół Leśnych w Lesku, dnia 15 marca 2016 roku.  
 
 
Wyjaśnienie użytych skrótów w Wykazie.  
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 
Prof. – profesor 
Dr – doktor nauk 
Hab.-  habilitowany 
Mgr – magister 
Inż. - inżynier 
N-ctwo – nadleśnictwo 
Podl-czy - podleśniczy 
Nadl-czy – nadleśniczy 
Zca-a n-czego – zastępca nadleśniczego 
Inż. nadz. – inżynier nadzoru 
Specjalista – różni specjaliści zatrudnieni w nadleśnictwach  
Komendant – komendant posterunku Straży Leśnej 
Strażnik – funkcjonariusz straży leśnej niezależnie od stopnia awansu zawodowego 
RDLP – regionalna dyrekcja Lasów Państwowych 
OZLP – okręgowy zarząd Lasów Państwowych 
 IBL- Instytut Badawczy Leśnictwa 
BUL – biuro urządzania lasu 
AR – akademia rolnicza 
UJ – Uniwersytet Jagielloński 
ZSL – zespół szkół leśnych 
UM – urząd miejski 
PZŁ – Polski Związek Łowiecki 
UAM - Uniwersytet w Toruniu 


