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Abstract. The aim of the article was to present the figure of Professor Edward Ralski
(1901–1940) as a scholar, teacher, naturalist, citizen and person. The scope of each of the
above-mentioned areas was determined by the presence and availability of source materials. Sci-
entific and teaching activities of Edward Ralski were focused on grassland science and he turned
out to be an unquestioned authority in this field. His scientific activities which were characterised
by new approaches and novel perspectives determined the future of grassland science in Poland.
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1. Wstêp

Rozwój nauk, zw³aszcza o aplikacyjnym charakterze, determinowany jest prac¹ uczo-
nych, ich badawcz¹ intuicj¹ i intelektem, umiejêtnoœci¹ analizy i wnioskowania, osadze-
niem w literaturze i kontaktami z wiod¹cymi oœrodkami badawczymi, a tak¿e znajomoœci¹
potrzeb praktyki. Stwierdzenie to mo¿na równie¿ odnieœæ do ³¹koznawstwa – wa¿nej dzie-
dziny nauk rolniczych. Wk³ad poszczególnych uczonych w rozwój nauk ³¹koznawczych
jest zró¿nicowany. Niektóre nazwiska pozostaj¹ nieœmiertelne, inne gin¹ wraz z up³ywem
czasu. Dowodem uznania i pamiêci pokoleñ s¹ biografie naukowe czy te¿, krótsze lub
d³u¿sze, biogramy. Charakterystycznym przyk³adem takiego dzia³ania mo¿e byæ mono-
grafia Marian Falkowski – ¿ycie i dzie³o wydana w roku 2008 przez Akademiê Rolnicz¹
im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu czy te¿ biografia Wspomnienie o profesorze
Janie Grzymale w 100-lecie urodzin opublikowana w 2007 roku w numerze 7 czasopisma
£¹karstwo w Polsce – organie naukowym Polskiego Towarzystwa £¹karskiego. Profesor
Edward Ralski, jak zauwa¿a KOZ£OWSKI (2010) by³ ³¹koznawcz¹ komet¹, uczonym
zas³uguj¹cym na uznanie i pamiêæ potomnych tworz¹cych polskie ³¹koznawstwo. Nie-
stety, w przypadku tego uczonego dzia³anie czasu, a przede wszystkim, wzglêdy poli-
tyczne spowodowa³y przedwczesne Jego przejœcie do historii. Niniejsz¹ publikacj¹ pra-
gniemy tê œwietlan¹ postaæ Profesora przypomnieæ wspó³czesnym luminarzom nauki
i wpisaæ j¹ w sposób trwa³y do panteonu polskich ³¹koznawców.
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2. Koncepcja pracy

W zamierzeniu autorów zasadne jest ukazanie postaci Profesora Edwarda Ralskiego
jako uczonego, nauczyciela, przyrodnika, obywatela i cz³owieka. Zakres ka¿dej z tych
sfer determinowany jest obecnoœci¹ materia³ów Ÿród³owych. Niestety ich iloœæ i dostêp-
noœæ jest znikoma. Uznaliœmy jednak za s³uszne, aby ten portret Profesora wykonaæ
w oparciu o materia³y, którymi obecnie dysponujemy. W ten sposób niniejsza publikacja
sta³aby siê punktem wyjœcia do stworzenia obszerniejszej biografii o naukowym ukie-
runkowaniu.

3. ¯ycie i dzie³o Edwarda Ralskiego

¯yciorys. Rozpoczyna go 1 lipiec 1901 roku i Osieczany jako data i miejsce urodze-
nia, koñczy – rok 1940 i Starobielsk jako miejsce uwiêzienia. Pe³niejsza data zakoñcze-
nia ¿ycia i dok³adne miejsce egzekucji pozostaj¹, i zapewne pozostan¹, nieznane.

We w³asnorêcznie napisanym ¿yciorysie podkreœli³: Jestem narodowoœci polskiej,
wyznania rzymsko-katolickiego. Dzieciñstwo i m³odoœæ Edwarda wpisuj¹ siê w piêkn¹
krainê Pogórza, w okolice Osieczan i Myœlenic, w ziemiê na której ³¹ki s¹ bardziej
kwietne, lasy bardziej dumne, ptaki piêkniej œpiewaj¹. W t¹ sceneriê wpisaæ nale¿y Jego
rodzinny dom i gospodarstwo rolne Ojca. Wszystko to musia³o g³êboko utkwiæ w jego
pamiêci, tak jak utkwi³o w pamiêci jego brata Eugeniusza, który dla wydania podrêcz-
nika z ³¹karstwa u¿y³ pseudonimu Osieczañski Jan.

Edukacja Edwarda, syna Teodora i Katarzyny Ralskich, mia³a miejsce w Myœleni-
cach – najpierw szko³a powszechna (1908–1911), póŸniej gimnazjum (1911–1919).
Egzamin maturalny, z wyró¿nieniem, z³o¿y³ 30 maja 1919 roku, po którym zapisa³ siê na
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Fot. 1. Po ukoñczeniu studiów rolniczych na Uniwersytecie
Jagielloñskim, ok. 1923 r.
Photo 1. After graduation from agricultural faculty at
Jagiellonian University, about 1923



Studium Rolnicze przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. Z tego
studium zrodzi³ siê póŸniej Wydzia³ Rolniczy tej uczelni. Edward zalicza wszystkie
przewidziane programem studiów przedmioty, pisze pracê o charakterze in¿ynierskim
i 7 VII 1923 roku zdaje, z odznaczeniem, koñcowy egzamin.

Ju¿ jako absolwent Wydzia³u Rolniczego podejmuje 1 wrzeœnia pracê, w charakterze
instruktora, w Wydziale Rolnym Ma³opolskiego Towarzystwa Rolniczego w Krakowie.
Zatrudnienie jest krótkie – do 31 marca 1924 r. Opuszcza bowiem Kraków i udaje siê
w pó³nocno – wschodni region Polski, do po³o¿onego nad DŸwin¹, ma³ego miasteczka
o nazwie Dzisna. Tutaj otrzymuje posadê nauczyciela przyrody w Pañstwowym Gimna-
zjum im. Piramowicza. Sumiennie wype³nia swoje nauczycielskie powinnoœci, cieszy
siê przyrod¹ a ³¹ki nad Dzisn¹ czyni obiektem swoich obserwacji i badañ. Dowodem
mo¿e byæ sprawozdanie z dzia³alnoœci w roku szkolnym 1923–1924. W miejscu doty-
cz¹cym wycieczek, jako najlepszej formy rozwijania przyrodniczych zainteresowañ,
prowadzonych dla miejscowej m³odzie¿y, pisze: Nastêpuje clou wycieczki: szukanie
rosiczek... Uczniowie œci¹gn¹wszy przezornie buty, brn¹ jednak odwa¿nie w b³oto.
Skacz¹c z kêpy torfowej na kêpê, zajmuj¹ wkrótce ca³e bagienko... Potem przedstawiaj¹
dziwny obraz: Wszyscy pochyleni... jak w tajemniczym jakimœ obrzêdzie. W akapicie
dotycz¹cym przyrody ³¹k natomiast jest zapis: Z roœlin ³¹kowych zas³uguje na wzmiankê
szereg storczyków (Orchis maculatus, O. incarnatus, O. masculus, Gymnadenia cono-
pea, Epipactis palustris, Plathantera bifolia i chlorantha, Listera ovata, etc.) i mieczyk
dachówkowaty (Gladiolus rubricatus).Turzyc na nich roœnie ca³y szereg. Charaktery-
styczn¹ roœlin¹ jest poza tym przytulia pó³nocy (Galium boreale). Z traw przewa¿a
œmia³ek darniowy (Aira caespitosa)...

Zainteresowania naukowe wykazywa³ ju¿ na studiach, a pod p³aszcz naukowej
opieki przygarn¹³ go profesor Kazimierz Rouppert z Zak³adu Botanicznego im. Jan-
czewskiego na Uniwersytecie Jagielloñskim. Warto zaznaczyæ, ¿e syn Profesora
Roupperta – Kazimierz Odo (1911–1979), absolwent UJ, by³ jednym z wspó³organizato-
rów Zak³adu Uprawy £¹k i Pastwisk Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie. Oddalenie
zapewne nie sprzyja³o kontaktom z przysz³ym promotorem. Edward Ralski realizuje
jednak w tej miejscowoœci kolejne etapy rozprawy doktorskiej. Fina³ doktoratu ma
bowiem miejsce podczas pracy w Dzisnej, w roku 1925. Zapewne nagle zaistnia³y
mo¿liwoœci zatrudnienia Go na Uniwersytecie skoro 28 lutego 1927 roku opuszcza Dzi-
snê i powraca do Krakowa. Zdobywa zatrudnienie na stanowisku starszego asystenta –
najpierw w Zak³adzie promotora, póŸniej w Zak³adzie Uprawy Roli i Roœlin u profesora
Jana W³odka. Swoj¹ pracê na Uniwersytecie Jagielloñskim Edward Ralski zakoñczy³
z dniem 30 wrzeœnia 1938 roku i przeszed³ na Uniwersytet Poznañski, na którym powie-
rzono mu obowi¹zki kierownika Katedry Szczegó³owej Uprawy Roœlin.

Formacja naukowa. Piêkny, nader oryginalny i b³yskawiczny okaza³ siê rozwój
naukowy Edwarda Ralskiego. Uzyskanie tytu³u in¿yniera (1923) zwi¹zane by³o z wyko-
naniem pracy o charakterze in¿ynierskim. Jej temat brzmia³: Bielma miêkkie a zawartoœæ
t³uszczów w nasionach. Znalaz³a ona swoje rozwiniêcie w rozprawie doktorskiej wyko-
nanej, jak to ju¿ wspomniano, pod kierunkiem profesora Kazimierza Roupperta pod
tytu³em: T³uszcze w ziarnach traw. Praca zosta³a opublikowana w czasopiœmie
„Kosmos” wydawanym we Lwowie przez Polskie Towarzystwo Przyrodnicze.
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Kolejnym etapem formacji by³a praca habilitacyjna. Ta samodzielna praca, zwi¹zana
z przewodem habilitacyjnym (1934), wykonana by³a na temat Stosunki pobierania nie-
których sk³adników mineralnych przez roœlinnoœæ wa¿niejszych zespo³ów halnych Kar-
pat Zachodnich w zale¿noœci od nawo¿enia, a opublikowana w „Rocznikach Nauk Rol-
niczych i Leœnych”, w Poznaniu w 1933 r.

Postêpowanie habilitacyjne by³o prowadzone na forum Rady Wydzia³u Rolniczego
UJ. Oceny pracy habilitacyjnej dokonali profesorowie – Jan W³odek, W³adys³aw Vor-
brodt, Kazimierz Rouppert. Rada Wydzia³u na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 1934
roku uchwali³a jednomyœlnie dopuœciæ Edwarda Ralskiego do dyskusji habilitacyjnej,
natomiast 17 maja rozpatrzy³a kwestie wyboru tematu habilitacyjnego. Kandydat do
stopnia doktora habilitowanego przygotowa³ trzy wyk³ady habilitacyjne:

– Konstytucje roœlinne i ich znaczenie dla rolnictwa,
– Wp³yw koszenia i spasania na biologiê roœlinnoœci ³¹kowej i pastwiskowej,
– Podstawy stanowiska traw w naturalnych zbiorowiskach roœlinnych i w rzêdzie

roœlin uprawnych.
Rada wybra³a pierwszy wyk³ad. Nadzwyczajne posiedzenie Rady dla przeprowadze-

nia kolokwium habilitacyjnego rozpoczê³o siê 17 maja 1934 roku o godzinie 1115. Prze-
wodniczy³ mu dziekan – prof. Kazimierz Rouppert, a uczestniczyli w niej profesorowie
W³odek, Prawocheñski, Rogoziñski, Ró¿añski, Marchlewski oraz Schmidt – delegat
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Fot. 2. Strona tytu³owa czasopisma Kosmos oraz strona tytu³owa jednej z prac Edwarda Ralskiego
Photo 2. Titel page of Kosmos journal and a titel page of E. Ralski’s publication



docentów. Podczas posiedzenia profesorowie W³odek, Vorbrodt, Rouppert i Prawoche-
ñski zadali habilitantowi 43 pytania o zró¿nicowanej tematyce i noœnoœci naukowej.
Nastêpnie habilitant wyg³osi³ wyk³ad. Wys³uchawszy go Rada uzna³a go za najzupe³niej
zadawalaj¹cy. Kolejne posiedzenie Rady, co mia³o miejsce 13 czerwca 1934 roku, obej-
mowa³o udzielenie kandydatowi veniam legendi w zakresie uprawy roli i roœlin, ze
szczególnym uwzglêdnieniem ³¹k i pastwisk. Decyzja w tej sprawie zapad³a jednomyœl-
nie. Z kolei na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 1934 okreœli³a zakres habilitacji
Edwarda Ralskiego na uprawê roli i roœlin.

Pismem z dnia 19 X 1934 roku, Minister Wiedzy Religijnej i Oœwiecenia Publicz-
nego zatwierdzi³ habilitacjê Edwarda Ralskiego i powo³ywa³ go na docenta uprawy roli
i roœlin na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Dalsza dzia³alnoœæ naukowa Edwarda Ralskiego zaowocowa³a przyznaniem mu
tytu³u naukowego profesora nadzwyczajnego. Nast¹pi³o to w cztery lata po habilitacji.
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Moœcicki akt mianowania profesorem nadzwyczaj-
nym szczegó³owej uprawy roli i roœlin na Wydziale Rolniczo-Leœnym Uniwersytetu
Poznañskiego podpisa³ 30 sierpnia 1938 r. Na dokumencie swoje podpisy równie¿
z³o¿yli – Felicjan S³awoj-Sk³adkowski Prezes Rady Ministrów i Wojciech Œwiêtos³aw-
ski Minister Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego. Jako samodzielny pracow-
nik nauki z tytu³em profesora móg³ Edward Ralski zaistnieæ ju¿ w Poznaniu.

Zainteresowania i dzia³alnoœæ naukowa. Postêpowa³y one w kilku kierunkach,
wzglêdem siebie komplementarnych. Czo³owe miejsce zajmowa³a botanika, czyli
poznawanie w szerokim spektrum w³aœciwoœci biologicznych i chemicznych oraz ekolo-
gii, ró¿nych gatunków, zw³aszcza roœlin pastewnych. Wspó³praca z gleboznawcami
doprowadzi³a do wkroczenia w sferê fitosocjologii ³¹karskiej. Inny kierunek to prato-
technika, g³ównie w odniesieniu do nawo¿enia ³¹k. Wa¿n¹ dziedzin¹ by³a te¿ gospo-
darka ³¹kowo-pastwiskowa. Dla zg³êbienia jej problematyki Edward Ralski odby³ dwa
d³u¿sze wyjazdy, niczym sta¿e naukowe, do Szwajcarii (1928) i do pañstw skandynaw-
skich (1930), a wiêc do krajów uznawanych za wzorowe w sferze uprawy roli i roœlin,
a przede wszystkim gospodarki ³¹kowo-pastwiskowej.

Efektem prowadzonych badañ Edwarda Ralskiego s¹ jego publikacje. G³ównie
samodzielne – lecz pojawiaj¹ siê tak¿e prace wspólne. W wykazie do³¹czonym do wnio-
sku o zatrudnienie na Uniwersytecie Poznañskim Ralski wymienia 11 prac wydrukowa-
nych w latach 1928–1938 oraz dwie prace w przygotowaniu do druku. Wykaz ten,
podany poni¿ej, nie obejmuje pracy in¿ynierskiej, doktorskiej i habilitacyjnej.

Nowe stanowisko brzozy kar³owatej w Polsce. Acta Societatis Botanicorum Polo-
niae, 1928.

Dalsze badania nad kwasot¹ gleb tatrzañskich (wspólna). Sprawozdania Komisji
Fizjologicznej PAU, Kraków 1928.

Zapiski florystyczne z nad DŸwiny. Sprawozdania Komisji Fizjologicznej PAU, Kra-
ków 1928.

Hale i ³¹ki Pilska w Beskidzie Zachodnim. Prace Rolnicze i Leœne PAU, Kraków
1930.

¯urawina drobnoowockowa w Polsce. Sprawozdania Komisji Fizjologicznej PAU,
Kraków 1931.
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£¹ki, polany i hale pasma Babiej Góry. Prace Rolnicze i Leœne PAU, Kraków 1931.
Untersuchungen über die Böden der Mischassoziationen in Gebiete der Czerwone

Wierchy und Bielskie Tatry (wspólna). Bull.Int. de l’Acad.Pol. des Sc. et des Lettres.
Classe des Sc. Math. et Nat. Kraków 1931.

Gospodarstwa ³¹kowo pastwiskowe w krajach skandynawskich. Rolnictwo, 1932.
Untersuchungen an Böden under Kalkpflanzen in einem Granitgebiet (Morskie

Oko). Bull.Int. de l’Acad.Pol. des Sc. et des Lettres. Classe des Sc. Math. et Nat. Kraków
1934.

Roœlinnoœæ pastwisk wspólnych województwa krakowskiego. Rocznik £¹kowy i Tor-
fowy, Warszawa – Sarny, 1937.

Nasze u¿ytki zielone w œwietle dotychczasowych doœwiadczeñ i badañ. Rozdzia³ w:
Wyniki doœwiadczeñ polowych, Wydawnictwo Komisji Wspó³pracy w Doœwiadczalnic-
twie. 1938.

Hale pasma Gorców. Przygotowana do druku.
Hale Beskidu Œl¹skiego. Przygotowana do druku.
Do powy¿szego zestawu nale¿y dodaæ rozprawê pt. Wycena potrzeb nawozowych ³¹k

przy pomocy analizy chemicznej ich roœlinnoœci, opublikowan¹ w „Rocznikach Nauk
Rolniczych i Leœnych” w 1937 roku (tom XLIII, 75–85).

Tytu³y prac koresponduj¹ z prowadzon¹ problematyk¹ badawcz¹ i duchem epoki.
Czasopisma, w której publikowa³ Ralski swoje prace to, przede wszystkim, organy Pol-
skiej Akademii Umiejêtnoœci. Poziom naukowy tych prac uznaæ nale¿y jako wysoki.
Jedna z nich, pod tytu³em Hale i ³¹ki Pilska w Beskidzie Zachodnim zosta³a wyró¿niona
w 1931 roku nagrod¹ PAU z Funduszu im. œp. W³. J. Federowicza.

Wertuj¹c czasopisma, w których by³y publikowane prace profesora Edwarda Ral-
skiego, czy te¿ programy sympozjów i konferencji, w których czynnie uczestniczy³,
³atwo dostrzec nazwiska, które ju¿ wtedy wkroczy³y na firmament nauk rolniczych, aby
z jeszcze wiêksz¹ moc¹ zajaœnieæ w póŸniejszych czasach jako wielkie znakomitoœci.
Charakterystycznym przyk³adem mo¿e byæ, wspomniany ju¿, XLIII tom „Roczników
Nauk Rolniczych i Leœnych” wydany w Poznaniu. Prace publikowane w tym numerze
stanowi¹ efekt zjazdu naukowego jaki mia³ miejsce w Poznaniu 25–28 maja 1936 roku.
Autorami referatów, a w efekcie publikacji, byli: Niklewski, Ostromêcki, Musierowicz,
Kwinichidze, Œwiêtochowski, Boratyñski, Terlikowski, Tomaszewski, Byczkowski,
Celichowski, Staniszkis, Gromadziñska i Edward Ralski.

Ralski by³ te¿ Autorem wielu artyku³ów popularnych, b¹dŸ naukowo-popularnych,
drukowanych w takich czasopismach jak Gazeta Rolnicza, Plon, Zagroda Wzorowa,
Rolnik Œl¹ski, i inne.

Ocena wybranych publikacji naukowych. Poni¿ej przedstawiamy zakres i ocenê
trzech prac o charakterze rozpraw naukowych uznaj¹c je za najbardziej charaktery-
styczne dla wizerunku naukowego profesora Ralskiego.

Hale i ³¹ki Pilska w Beskidzie Zachodnim s¹ oryginaln¹, obszern¹ – licz¹c¹ blisko
160 stronic – monografi¹ powsta³¹ w rezultacie badañ w³asnych. To w³aœnie ta publika-
cja, jak wczeœniej podano, zosta³a wyró¿niona przez Polsk¹ Akademiê Umiejêtnoœci.
Tytu³ pracy przekonywuj¹co sugeruje, ¿e jej podmiotem bêdzie szata roœlinna tej czêœci
Beskidu. Tymczasem jest to ca³oœciowe spojrzenie na hale i ³¹ki tego regionu. W tym
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kontekœcie jasna staje siê konkluzja d³ugiego wstêpu, ¿e praca stanowi przyczynek do
zbadania... gospodarstwa górskiego, który dorzuca garœæ szczegó³ów o jednym z cie-
kawszych obszarów halnych Karpat Zachodnich. Charakterystyka fizjografii i gleby ³¹k
i hal oraz stosunki gospodarcze otwiera przestrzeñ dla prezentacji roœlinnoœci w ujêciu
fitosocjologicznym. Prezentacja jest nader dok³adna a szczegó³owe wyniki badañ flory-
stycznych zawarto w licznych tabelach. Warto zauwa¿yæ, ¿e Autor dokona³ te¿ porów-
nania metody Braun-Blanquet’a i Pavilard’a z metod¹ Webera uznaj¹c wy¿szoœæ tej
pierwszej. W rejonie Pilska Ralski wyodrêbni³ nastêpuj¹ce zespo³y – Nardo-Agrosti-
deum vulgaris, Nardetum strictae, Agrostidetum vulgaris, Alchemilletum silvestris,
Rumicetum alpini, Caricetum stellulatae, Schoenoprasi-Sweertietum perennis, Festuce-
tum rubrae, Deschampsietum caespitosae oraz Cratoneuretum commutati. Poda³ rów-
nie¿, ¿e lokalnie niewielkie powierzchnie zajmuj¹ Poo-Agrostidetum vulgaris, Pilo-
sello-Nardetum strictae, Caricetum Goodenoughii muscosum i Glycerieto-Caricetum
stellulatae muscosum.

Liczebnoœæ gatunków w zespo³ach by³a zró¿nicowana – od 26 do 84. Najliczniej
by³y reprezentowane rodziny spoza traw, motylkowatych, ciborowatych, turzycowatych
i mchów – od 17 do 54 gatunków. Mocno podkreœlona jest kwestia zachwaszczenia.
Autor przedstawia tak¿e charakterystykê innych zespo³ów charakterystycznych dla tere-
nów leœnych tego regionu Beskidu Zachodniego, a wiêc obszarów kosodrzewiny
i lasów: Pinetum mughi, Vaccinietum cetrariosum, Vaccinietum myrtilli, Deschampie-
tum flexuosae cetrariosum oraz Piceetum excelsae filicetosum i Piceo-Fagetum silvati-
cae. Wiele miejsca zajmuje kwestia zale¿noœci pomiêdzy odczynem gleby a roœlinno-
œci¹. Wyodrêbnione zespo³y Autor odnosi do poszczególnych miejscowoœci. Jest to
szczegó³owy przegl¹d rozleg³ego obszaru halnego. Ta czêœæ pracy daje w³aœcicielom
polan i ³¹k rêkojmiê dla ich w³aœciwego u¿ytkowania i wykorzystywania. W konkluzji
pracy Autor stwierdza, ¿e zawartoœæ kompleksu halnego Pilska, pomyœlna przewa¿nie
konfiguracja terenu, doœæ sprzyjaj¹ca gospodarka wodna i ograniczone potrzeby melio-
racji czyni¹ z tego kompleksu obiekt bardzo podatny do racjonalnego gospodarowania.
Godne uwagi jest te¿ bogactwo literaturowe – 107 pozycji.

Komplementarn¹ wobec Hal i ³¹k Pilska... jest praca zatytu³owana £¹ki, polany
i hale pasma Babiej Góry. Po ukazaniu fizjografii terenu i warunków glebowych (w wy-
daniu bardzo szczegó³owym) Autor dokona³ charakterystyki roœlinnoœci wed³ug
Braun-Blanquet’a i Pavillard’a. Zdaniem Ralskiego, jako autora, wilgotne ³¹ki w dolinie
Skawicy porastaj¹ nastêpuj¹ce zespo³y: Festucetum pratensis, Scirpetum silvaticae, Cir-
sietum rivularis, Equisetetum limosi, Parvocaricetum i Menyanthetum trifoliatae,
a tak¿e Nardetum strictae caricetosum, Trisetetum flavescentis i Holceto-Leontodetum.
Natomiast halne powierzchnie pasma Babiej Góry zdominowane s¹ przez Nardetum
strictae. Zespó³ ten jest jednak bardzo bogaty florystycznie, co mo¿na uznaæ za swoisty
ewenement i zró¿nicowany w poszczególnych enklawach. Agrostidetum vulgaris jest
mniej liczny powierzchniowo i gatunkowo. Pojawiaj¹cy siê sporadycznie zespó³ Rumi-
cetum alpini jest zdaniem Autora rezultatem niew³aœciwego koszarzenia, zabiegu tak
bardzo wówczas modnego. Wa¿nym elementem polanek i dolinek œródleœnych okaza³
siê zespó³ przywrotników. Natomiast jako mniej cenne zosta³y sklasyfikowane Vaccine-
tum myrtilli, zespó³ œmia³ka pogiêtego z kosmatk¹ pochwiast¹ oraz zespó³ trzcinników.
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Wa¿nym elementem pracy jest poszukiwanie zale¿noœci miêdzy roœlinnoœci¹ a odczy-
nem gleby. Aspekt utylitarny pracy tworz¹ przede wszystkim wyniki badañ nad sk³adem
chemicznym sian wed³ug metody weendeñskiej oraz oznaczania niektórych sk³adników
mineralnych. Przedstawiono równie¿ wyniki badañ florystycznych sian przy wykorzy-
staniu metody botaniczno-wagowej.

W obydwu tych florystycznych pracach uwagê zwraca szczegó³owy charakter badañ
i dok³adna lokalizacja zbiorowisk. Daje to podstawy do podjêcia badañ porównawczych
i stworzenie florystycznego monitoringu.

Godne zauwa¿enia s¹ podziêkowania za pomoc w realizacji pracy – profesorowi
Janowi W³odkowi, dyrektorowi Zak³adu Uprawy Roli i Roœlin UJ, którego pracowni-
kiem by³ Edward Ralski, M. Nowakowi – póŸniejszemu kierownikowi Katedry Uprawy
£¹k i Pastwisk na SGGW – za wiele us³ug w czasie wspólnej wycieczki na stronê
orawsk¹ Babiej Góry, T. W¹sowiczowi za pomoc w analizach, a tak¿e: – ¯onie mojej
najserdeczniej dziêkujê za ¿mudn¹ wspó³pracê w terenie i w pracowni.

Trzecia z wybranych prac to – Stosunki pobierania niektórych sk³adników mineral-
nych przez roœlinnoœæ wa¿niejszych zespo³ów halnych Karpat Zachodnich w zale¿noœci
od nawo¿enia. Zapewne jest to najpowa¿niejsza praca naukowa Edwarda Ralskiego, sta-
nowi³a bowiem podstawê do postêpowania o stopieñ naukowy doktora habilitowanego.
Nowatorstwo pracy tkwi³o w poszukiwaniu relacji sk³adników mineralnych, to znaczy
fosforu, wapnia i potasu, a tak¿e azotu w masie nadziemnej zbiorowisk ³¹kowych mody-
fikowanej nawo¿eniem oraz w poszukiwaniu czynników determinuj¹cych konkurencjê
wyodrêbnionych zespo³ów roœlinnych – tak wa¿n¹ w kszta³towaniu szaty roœlinnej hal.
Rezultaty badañ z tego zakresu stwarza³y podstawy dla racjonalnej gospodarki ³¹kowej
w górach. Materia³ badawczy pochodzi³ z hal 31 miejscowoœci zlokalizowanych w prze-
dziale 750–1300 m n.p.m., a stanowi³a go ruñ, przede wszystkim zespo³ów bliŸniczki
psiej trawki oraz mietlicy zwyczajnej. Czynnikiem nawozowym by³o koszarzenie, które
zaczê³o wówczas wnikaæ w sferê gospodarki ³¹kowej tego regionu Polski. Materia³
wynikowy zamieszczono w trzech bardzo obszernych tabelach. Zdaniem Autora reakcja
roœlinnoœci zespo³ów na nawo¿enie jest zró¿nicowana, a determinuje j¹ indywidualna
fizjologia poszczególnych gatunków runi. Zespo³y mietlicy zwyczajnej ³atwiej zwiêk-
szaj¹ poziom azotu i sk³adników mineralnych a relacje pomiêdzy azotem a fosforem,
wapniem a potasem uk³adaj¹ siê w niej korzystniej dla wartoœci pokarmowej runi. Zwieñ-
czeniem pracy jest ocena sk³adu chemicznego siana z hal, w sferze azotu, fosforu potasu
i wapnia w porównaniu do siana z Polski ni¿owej, a tak¿e ze Szwajcarii i Norwegii. Ten
moment pracy dowodzi te¿, ¿e podró¿e naukowe Profesora po Europie by³y owocne
i perspektywicznie ukierunkowane. Zakoñczeniem rozprawy s¹ bardzo liczne i ukierun-
kowane treœciowo wnioski odnosz¹ce siê do bliŸniczki i oddzielne odnosz¹ce siê do mie-
tlicy oraz do zespo³ów tych gatunków. Wartoœæ u¿ytkow¹ runi determinuje nie tylko
zawartoœæ poszczególnych sk³adników mineralnych i azotu lecz i iloœciowe relacje
pomiêdzy nimi. W prowadzeniu badañ i tworzeniu pracy Autor wykorzysta³ 41 pozycji
literatury. Zaznacza jednak, ¿e w spisie, pominiêto znane podstawowe podrêczniki
z zakresu ¿ywienia roœlin oraz fizjologii, biochemii, socjologii i ekologii roœlin, i wiele
innych, z których wielokrotnie korzystano. Dodaæ nale¿y, ¿e rozprawê koñcz¹ s³owa
podziêkowania dla profesora Jana W³odka i dla ¯ony – za bardzo wydatn¹ pomoc.
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Zasadny jest tak¿e komentarz do dwóch publikacji powsta³ych na kanwie realizacji
pracy in¿ynierskiej i doktorskiej. Niew¹tpliwie s¹ one wobec siebie komplementarne.
W tamtych czasach panowa³o przekonanie, ¿e trawy maj¹ po najwiêkszej czêœci bielma
skrobiowe. Tylko u nielicznych gatunków stwierdzono obecnoœæ bielma miêkkiego
bogatego w t³uszcze. Praca Bielma miêkkie, a zawartoœæ t³uszczu w nasionach (RALSKI,
1924a) jest rozleg³¹ i szczegó³ow¹ prac¹ przegl¹dow¹. Determinuj¹ j¹ 42 pozycje litera-
tury. Praca dotyczy charakterystyki bielma nasion ró¿nych gatunków roœlin, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem traw. Jest obrazem ówczesnego stanu wiedzy, na podstawie któ-
rego mo¿na wyznaczaæ dalsze kierunki badawcze w tej dziedzinie. Z tego przegl¹du
zrodzi³a siê idea pracy T³uszcze w ziarnach traw (RALSKI, 1924b). Jest ona dzie³em ory-
ginalnym, wykonanym w oparciu o badania w³asne. Uwagê zwraca szczegó³owa meto-
dyka badañ analitycznych w odniesieniu do globalnej zawartoœci t³uszczy i wolnych
kwasów t³uszczowych w nasionach wielu gatunków traw uprawnych i dziko rosn¹cych.
Autor poszukiwa³ te¿ zale¿noœci pomiêdzy bielmem a t³uszczami. Po zbadaniu blisko 60
gatunków stwierdzi³, ¿e bielma o skrobi z³o¿onej mia³y z regu³y w komórkach skrobio-
wych t³uszcz – nieraz w znacznych iloœciach. Natomiast w ziarnach szklistych t³uszcz
bielma skupia siê w warstwie aleuronowej. Kwintesencj¹ badañ jest podzia³ traw na piêæ
grup ró¿ni¹cych siê ze wzglêdu na t³uszcze, a mianowicie:

– ziarna o skrobi pojedynczej, nie zawieraj¹ce t³uszczu w bielmie;
– ziarna o skrobi z³o¿onej, nie zawieraj¹ce t³uszczu w bielmie;
– ziarna o skrobi z³o¿onej, zawieraj¹ce t³uszcz w bielmie;
– ziarna o skrobi z³o¿onej, zawieraj¹ce t³uszcz w bielmie i daj¹ce plamê

t³uszczow¹;
– ziarna o skrobi z³o¿onej, w znacznej czêœci zamienione na t³uszcz, o bielmach

miêkkich.
Z podanego wykazu gatunków traw wynika, ¿e klasyfikowane do pierwszej grupy

zawiera³y tylko kilka procent t³uszczu (np. Hordeum distichum), a do pi¹tej – ponad 25%
(np. Koeleria cristata). Analizuj¹c tê pracê ³atwo zauwa¿yæ, ¿e Ralski ukaza³ w niej
ogromny kunszt dyskusji z 52 autorami podejmuj¹cymi, w mniejszym lub wiêkszym
zakresie, problem t³uszczów w nasionach, g³ównie traw.

Jak podano wczeœniej, w niektórych rozprawach Edward Ralski sk³ada podziêkowa-
nia osobom, które pomaga³y mu w realizacji prac badawczych, tak¿e swojej ¿onie –
Magdalenie, z domu Miczowskiej. Nie znamy jej ¿yciorysu i losów po opuszczeniu
przez ni¹ Poznania podczas okupacji. Natomiast wertuj¹c publikacje zootechniczne
z zakresu ¿ywienia zwierz¹t dostrzegliœmy dwie rozprawy, których Magdalena Ralska
by³a wspó³autorem (GAWÊDA i RALSKA, 1965a; 1965b). Prace s¹ firmowane przez Dzia³
¯ywienia Instytutu Zootechniki. Dotycz¹ one roli zió³ ³¹kowych w pokrywaniu zapo-
trzebowania zwierz¹t na sk³adniki mineralne. Wolno wiêc s¹dziæ, ¿e Magdalena Ralska
by³a naukowcem zatrudnionym w tym Instytucie. Autorki podjê³y siê szczegó³owej
oceny 18 gatunków, najwa¿niejszych z racji iloœciowego wystêpowania, zió³ ³¹kowych
w sferze mo¿liwoœci pokrywania zapotrzebowania zwierz¹t trawo¿ernych na sk³adniki
mineralne, to znaczy – sód, potas, wapñ, magnez, fosfor, ¿elazo, mangan, miedŸ, molib-
den, kobalt, cynk, siarkê i krzemionkê. Uwzglêdni³y tak¿e sk³adniki pokarmowe wykry-
wane za pomoc¹ metody weendeñskiej analizy pasz, to znaczy bia³ko ogólne, w³ókno
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surowe, popió³ surowy, wyci¹g eterowy i bezazotowe wyci¹gowe. Prace s¹ kopalni¹
wiadomoœci nad sk³adem chemicznym zió³ ³¹kowych i w dalszym ci¹gu niedoœcig³ym
wzorem do naœladowania w sferze innym elementów runi. Obie autorki zas³uguj¹ wiêc
na najwy¿sze uznanie.

Ocena dzia³alnoœci naukowej. W naukowej dzia³alnoœci Profesora Edwarda Ral-
skiego, analizowanej przez pryzmat publikacji, daje siê zauwa¿yæ pewne charaktery-
styczne rysy. Na pierwszym miejscu nale¿y wymieniæ trafnoœæ wyboru tematyki badaw-
czej. Stwierdzenie to ³atwo mo¿na odnieœæ do badañ florystycznych ³¹k. Fitosocjologia
by³a dyscyplin¹ rodz¹c¹ siê w czasach naukowej formacji Ralskiego. Punktem odniesie-
nia jest rok 1925, kiedy Józef Paczoski, twórca fitosocjologii, wydaje fundamentaln¹ dla
tej dyscypliny pracê Szkice fitosocjologiczne. Trafnoœæ wyboru dotyczy tak¿e podjêcia
badañ nad racjonaln¹ gospodark¹ paszow¹ hal poprzez zastosowanie, jak to ju¿ wspo-
mniano, koszarzenia. Dysproporcja w tej mierze miêdzy Polsk¹ a innymi krajami
Europy by³a wówczas, jak zauwa¿y³ KIE£PIÑSKI (1954), bardzo du¿a. Inna charaktery-
styczna cecha to badania nad biologia i chemi¹ traw, jako roœlin ³¹kowych. Ralski gro-
madzi istniej¹ce opinie i odkrywa nowe w³aœciwoœci tej grupy roœlin. Czyni ich obraz
pe³niejszym, bogatszym. Mo¿na ³atwo stwierdziæ, ¿e Ralski to znakomity trawoznawca
swojej epoki. Istniej¹ te¿ mocne podstawy dla uznania Ralskiego jako autorytetu w sfe-
rze rodz¹cej siê fitochemii. Poznawanie w³aœciwoœci chemicznych roœlin ³¹kowych, ich
sk³adu chemicznego by³o przedsiêwziêciem autentycznie nowatorskim. Stwierdzenie to
jest szczególnie wa¿ne, je¿eli zauwa¿y siê, ¿e w roku 1921 ukaza³o siê dzie³o Czapka –
Biochemie der Pflanzen, które by³o ówczesnym kompendium wiedzy na temat
w³aœciwoœci chemicznych roœlin. Ono na d³ugie lata wyznacza³o kierunki badawcze. Ten
fitochemiczny trend musia³ byæ znany Ralskiemu, skoro jego praca in¿ynierska i doktor-
ska dotycz¹ w³aœciwoœci chemicznych ziarniaków traw. Obie te prace zosta³y te¿ opubli-
kowane i to w roku 1924. Ralski wyznaczy³ wiêc drogê ³¹karskiej fitochemii. W bada-
niach Ralskiego, co godzi siê zauwa¿yæ, rodzi³o siê te¿ niezwyk³e przejœcie od masy
ogólnej roœlin, runi czy siana, do konkretnych taksonów.

Autorytet naukowy. Wiedza i autorytet jakie Edward Ralski posiada³ i ci¹gle
powiêksza³ sprawi³y, ¿e powo³ywano go do ró¿nych stowarzyszeñ i organizacji nauko-
wych i gospodarczych. Lista tych godnoœci jest niema³a, o czym œwiadczy poni¿sze
zestawienie dotycz¹ce cz³onkowstwa w tych gremiach:

– Komisja Fizjograficzna PAU,
– Komisja Wspó³pracy w Doœwiadczalnictwie (Podkomisja Roœliny Pastewne)

przy Pañstwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Pu³awach
oraz przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych,

– Sekcja £¹k i Pastwisk Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie,
– Sekcja Gospodarstw Górskich, £¹k i Pastwisk Ma³opolskiego Towarzystwa Rol-

niczego w Krakowie,
– Krakowska Izba Rolnicza – Sekcja £¹k i Pastwisk,
– Rada Naukowa Zak³adu Doœwiadczalnego Uprawy Torfowisk pod Sarnami,
– Polskie Towarzystwo Botaniczne,
– Francuskie Towarzystwo Botaniczne.
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Dzia³alnoœæ dydaktyczna. Uznaæ j¹ nale¿y jako rozleg³¹, zw³aszcza na Uniwersyte-
cie Jagielloñskim. Wype³nia³y j¹, przede wszystkim, æwiczenia i wyk³ady z Nasiono-
znawstwa rolniczego, Biologii roœlinnoœci ³¹k i pastwisk, Konstytucji roœlinnych w upra-
wie ³¹k i pastwisk. W Krakowie Profesor Ralski prowadzi³ tak¿e zajêcia specjalizacyjne
dla dyplomantów i kierowa³ pracami dyplomowymi studentów.

Na Uniwersytecie Poznañskim – dzia³alnoœæ dydaktyczna by³a mniejsza z racji krót-
kiego zatrudnienia i ograniczy³a siê do przedmiotu Szczegó³owa uprawa roœlin.
W ramach tego przedmiotu profesor Ralski wyk³ada³ te¿ treœci ³¹karstwa. W programie
studiów rolniczych nie by³o bowiem, tak jak w Krakowie, odrêbnego przedmiotu
poœwiêconego ³¹karstwu.

Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e na rok przed zatrudnieniem na Uniwersytecie Poznañskim
Profesor wyk³ada³ na tej uczelni przedmiot Uprawa roœlin zbo¿owych i pastewnych, zle-
cony mu do realizacji w roku akademickim 1937/38. Niewykluczone, ¿e talent i zaanga-
¿owanie jakie wówczas ods³oni³ przyczyni³y siê do sta³ego zatrudnienia.

Zapewne uprawa ³¹k i pastwisk, czyli ³¹karstwo, by³o najbli¿sze profesorowi Ral-
skiemu w dydaktyce. Przemawia za tym nie tylko dzia³alnoœæ naukowo-badawcza.
Okaza³o siê, ¿e pracuj¹c w Krakowie zbiera³ materia³y do napisania podrêcznika z ³¹kar-
stwa. Dzie³o to nosz¹ce tytu³ Uprawa ³¹k i pastwisk w œwietle doœwiadczeñ polskich
ukaza³o siê w roku 1946, a wiêc po zakoñczeniu wojny, dziêki pomocy przyjació³ i Sto-
warzyszenia £¹karzy jeszcze wówczas funkcjonuj¹cego. Jednak¿e Wstêp zosta³ napi-
sany przez Autora w sierpniu 1939 roku. Podrêcznik ten, trzeci w historii uniwersytec-
kiego ³¹karstwa (pierwszy, wydany we Lwowie w 1900 roku, nosi³ tytu³ Uprawa ³¹k
i pastwisk, drugi – Podrêcznik uprawy ³¹k zosta³ napisany przez Zygmunta Golonkê
a wydany w Toruniu w roku 1930), stanowi³ kompendium wiedzy z ³¹karstwa do wybu-
chu II wojny œwiatowej.

W Przedmowie do swojego podrêcznika, przygotowanej w sierpniu 1939 roku, Pro-
fesor napisa³: – Staram siê w ten sposób tworzyæ, w miarê mo¿liwoœci, retrospektywny
przegl¹d rozwoju i obecnego stanu poszczególnych zagadnieñ gospodarki ³¹kowo –
pastwiskowej na obszarze naszego kraju, zwracaj¹c równolegle uwagê na potrzeby
doœwiadczalne i badawcze w przekonaniu, ¿e takie wprowadzenie w przedmiot mo¿e byæ
potrzebne i mo¿e stworzyæ pewn¹ podstawê do dalszych prac.

W czêœci merytorycznej podrêcznik otwiera rozdzia³ Obszar rozmieszczenia i stan
zagospodarowania ³¹k i pastwisk. Wype³niaj¹ go dane statystyczne oraz krótka charak-
terystyka stanu zagospodarowania tych obszarów. W kolejnym rozdziale Podzia³ i kla-
syfikacja ³¹k i pastwisk Autor przedstawi³ problem stosowania klasyfikacji ³¹k w oparciu
o kryteria w ³¹karstwie europejskim. Doœæ szeroko potraktowane zosta³y stosunki klima-
tyczne, które sta³y siê treœci¹ kolejnego rozdzia³u. Nader wnikliwie opisane zosta³y
gleby ³¹k i pastwisk. Punktem wyjœcia dla ich klasyfikacji uczyni³ system opracowany
przez Tomaszewskiego, który przez wiele nastêpnych dziesiêcioleci by³ wykorzysty-
wany w polskim ³¹karstwie. Szczegó³owo przedstawione zosta³y w³aœciwoœci che-
miczne gleby, zw³aszcza torfowego pochodzenia, i to z ró¿nych regionów kraju. Roz-
dzia³ Roœliny tworz¹ce porost ³¹k i pastwisk uznaæ nale¿y jako niezwykle cenny. Nie
zawiera on bowiem morfologicznych opisów gatunków roœlin ³¹kowych lecz wiadomo-
œci z zakresu ekologii, biologii i mo¿liwoœci ich wykorzystania. Z treœci¹ tego rozdzia³u
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dobrze koresponduj¹ informacje dotycz¹ce hodowli i produkcji nasion roœlin ³¹kowych.
Szata roœlinna ³¹k i pastwisk przedstawiona zosta³a w ujêciu fitosocjologicznym i typo-
logicznym. Godne podkreœlenia jest wykorzystanie za³o¿eñ fitosocjologii – nauki, która
wówczas rodzi³a siê, i to w Polsce. Problem wody w gospodarce ³¹kowej potraktowany
zosta³ obszernie i oryginalnie, o czym œwiadczyæ mog¹ chocia¿by tytu³y rozdzia³ów –
Odwodnienie, Nawodnienie oraz Melioracja terenów bagiennych a ich zagospodarowa-
nie, a tak¿e Melioracja a zagospodarowanie pastwisk. Takie potraktowanie nie mo¿e
dziwiæ, gdy¿ racjonalne gospodarowanie wod¹ stanowi³o swoisty priorytet rolnictwa
czasów miêdzywojennych. Nastêpne rozdzia³y dotycz¹ pratotechniki, g³ównie zak³ada-
nia i renowacji u¿ytków zielonych w sferze uprawy gruntu, doboru i kolejnoœci przed-
plonów, nawo¿enia przedsiewnego i zasiewu oraz pielêgnowania u¿ytku w roku
zasiewu. Wszystkie te kwestie by³y ukierunkowane na gleby torfowego pochodzenia.
Bardzo szczegó³owo zosta³y opisane mieszanki na ³¹ki i pastwiska. Ich zestawy opraco-
wane zosta³y przy wykorzystaniu bardzo licznych doœwiadczeñ przyrodniczych, prowa-
dzonych w ró¿nych siedliskach na terenie ca³ej Polski. Komplementarny wobec tych tre-
œci jest kolejny rozdzia³ o zmianach zachodz¹cych w ci¹gu lat w sk³adzie mieszanek.
Równie¿ i ta czêœæ treœci podrêcznikowych opracowana jest z wykorzystaniem licznych
doœwiadczeñ ³¹kowych. Dostatecznie mocno omówiona te¿ zosta³a wydajnoœæ miesza-
nek na tle wydajnoœci typów ³¹k naturalnych. Ostatnie strony podrêcznika dotycz¹ kwe-
stii Chorób i szkodników na sztucznych ³¹kach i pastwiskach oraz walki z chwastami na
u¿ytkach zielonych. Piœmiennictwo ksi¹¿ki jest nieprawdopodobnie bogate – 360 pozy-
cji! Dominuje literatura polska, co stanowi nawi¹zanie do tytu³u podrêcznika, jednak¿e
s¹ w tym wykazie tak¿e pozycje obcojêzyczne.

Cenn¹ pomoc¹ dydaktyczn¹ w studiowaniu treœci ³¹karstwa by³y (nie tylko w tam-
tych czasach) zielniki. Zapewne wykonywa³ je tak¿e Profesor i wykona³ ich wiele. Jeden
z nich znajduje siê w posiadaniu Katedry Agronomii (do niedawna Katedry Uprawy Roli
i Roœlin) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednak¿e nie mo¿na z ca³¹ pewno-
œci¹ stwierdziæ, ¿e zielnik ten jest efektem osobistej pracy Profesora Ralskiego.

S³u¿ba wojskowa i tragiczna œmieræ. W ¿yciorysie profesora Edwarda Ralskiego
z³otymi zg³oskami widnieje jego pe³na g³êbokiego oddania wojskowa s³u¿ba Polsce.
Zapewne jej pocz¹tków nale¿y szukaæ w rodzinnym domu. Bo czym mo¿na wyt³uma-
czyæ jego, ucznia gimnazjum myœlenickiego, wyst¹pienie do P.O.W? Podczas jednej
z imprez formacyjnych zosta³ On zaaresztowany przez Austriaków i dopiero po tygo-
dniu zwolniony. Pod koniec paŸdziernika 1918 roku przerwa³ naukê i wst¹pi³ do for-
muj¹cych siê oddzia³ów wojskowych, aby walczyæ w obronie Lwowa (6 kampania
5 Pu³ku Piechoty Legionów). Do szko³y powróci³ wiêc z koñcem marca 1919 roku
i szybko uzupe³nia³ zaleg³oœci i w terminie zda³ egzamin maturalny. Niebawem ponow-
nie wraca w wojskowe szeregi. Z pocz¹tkiem lipca 1920 roku wst¹pi³ jako ochotnik do
armii polskiej (8 Pu³k U³anów) i w jej szeregach przeszed³ ca³¹ kampaniê wojny bolsze-
wickiej, a¿ do zawarcia rozejmu. Dodaæ te¿ nale¿y, ¿e Edward Ralski przerwa³ pracê
w Ma³opolskim Towarzystwie Rolniczym, aby doskonaliæ umiejêtnoœci wojskowe w 4
Pu³ku U³anów i w Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy Kawalerii we Lwowie. Prawdopodob-
nie wówczas zostaje awansowany na stopieñ kapitana.
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Sprawy obronnoœci Polski nigdy nie by³y Ralskiemu obce. W sprawozdaniu z wy-
cieczki przyrodniczej w okolicach Dzisny, nad DŸwin¹, napisa³: A z jej brzegów patrz¹
na siebie kopce graniczne dwóch pañstw, reprezentuj¹cych dwa odrêbne œwiaty –
spogl¹daj¹ sobie w oczy dwie potêgi – Zachód i Wschód.

Jeszcze jeden, ostatni ju¿ raz, stan¹³ w obronie Ojczyzny podczas wojny obronnej
1939 r. Z tej wojny nigdy ju¿ jednak nie powróci³. Broni¹c wschodnich rubie¿y Rzeczy-
pospolitej dostaje siê do sowieckiej niewoli i zostaje uwiêziony w Starobielsku, wespó³
z tysi¹cem polskich oficerów i intelektualnych elit.

Wspó³wiêŸniowie obozu w Starobielsku wystawiaj¹ Profesorowi Ralskiemu piêkne
œwiadectwo – podtrzymywa³ ich na duchu, budzi³ nadziejê. Ich i swój czas oczekiwania
na uwolnienie, wype³nia³ wyk³adami o przyrodzie, o ³¹kach, o roœlinach. Na œnie¿nej
okrywie kreœli³ kontury pêdów traw, uczy³ wspó³wiêŸniów ich rozpoznawania.

Godzi siê przypomnieæ œwiadectwo o profesorze Edwardzie Ralskim jak na kartach
wielkiego dzie³a – Na nieludzkiej ziemi – z³o¿y³ Józef Czapski, równie¿ wiêzieñ obozu
w Starobielsku. „Z nim przebywa³em ca³y miesi¹c wrzesieñ w szwadronie zapasowym 8
pu³ku u³anów. Cz³owiek ten opuœci³ ¿onê, córeczkê i do marca 1940 roku nie wiedzia³ nic
o ich losie. Dopiero w marcu otrzyma³ wiadomoœæ, ¿e Niemcy wyrzucili ¿onê i dziecko
z mieszkania w Poznaniu, pozwalaj¹c zabraæ tylko rêczn¹ walizkê. Przez szereg lat pisa³
on o trawach polskich, ¿mudnie zbiera³ materia³y; wielka praca na ukoñczeniu, suma
d³ugich lat precyzyjnych badañ naukowych, które na spó³kê prowadzi³, zosta³a tam na
miejscu wraz z wszystkimi materia³ami zniszczona. Nie zna³em go przed wrzeœniem.
Robi³ na pierwszy rzut oka wra¿enie dziecinne i wcale nie wojskowe. Nazywaliœmy go
¿artem „bébé Cadum”, bo mia³ twarz dziecka z popularnej reklamy myd³a Cadum.
I w³aœnie on wykaza³ rzadki hart i spokój. Mia³ wielki autorytet wœród ¿o³nierzy podczas
tragicznych tygodni wrzeœnia i nic nie umia³o go wyprowadziæ z równowagi. Nawet pod-
czas podró¿y do Starobielska, kiedy wieziono nas przez zaœnie¿one stepy ukraiñskie,
kiedy zmarzniêci i g³odni nie wiedzieliœmy, dok¹d nas wioz¹, Ralski z ca³¹ namiêtnoœci¹

© PT£, Grassland Science in Poland, 13, 2010

Profesor Edward Ralski (1901–1940) – uczony, przyrodnik, obywatel, cz³owiek 113

Fot. 3. Edward Ralski jako ¿o³nierz V Pu³ku Piechoty Legio-
nów
Photo 3. Edward Ralski as a soldier of the Vth Division of
Infantry Legions



uczonego przygl¹da³ siê stepom, badylom traw stercz¹cych spod œniegu. Ten najlepszy
Polak, najczulszy m¹¿ i ojciec przyznawa³ mi siê wówczas, z pewnym jakby wstydem, ¿e
trawy te wzbudzaj¹ w nim takie zainteresowanie, ¿e jest w stanie nie tylko oderwaæ siê od
aktualnej rzeczywistoœci, ale jeszcze odczuwaæ g³êbsz¹ radoœæ patrz¹c w nieznane stepy,
które zawsze marzy³ poznaæ. Jeszcze we wrzeœniu, kiedy musieliœmy schodziæ z drogi, bo
samoloty niemieckie ostrzeliwa³y nas z karabinów maszynowych, opowiada³ mi dziwne
historie o chwastach, których ziarna z Kanady przedosta³y siê do Europy i bujnie siê roz-
rasta³y na polu, na którym siê kryliœmy przed samolotami. W Starobielsku zacz¹³ pisaæ
ksi¹¿kê o ³¹kach i lasach i jeszcze w kwietniu 1940 r., parê dni przed wywiezieniem go
w nieznanym kierunku, pokazywa³ mi z rozjaœnion¹ twarz¹ listki i trawki, które zaczyna³y
rosn¹æ w obozie, opowiada³ mi o ich cechach i w³aœciwoœciach. Je¿eli ten uczony,
cz³owiek czaruj¹cej dobroci i wielkiego charakteru, dosta³ wraz z innymi kul¹ w nasadê
czaszki, zachowa³ na pewno do ostatniej chwili tê sam¹ cich¹ równowagê ducha, która
ani na chwilê nie opuœci³a go w ci¹gu ciê¿kiej zimy, któreœmy spêdzili.

Tekst ten stanowi przejmuj¹ce œwiadectwo o Edwardzie Ralskim jako niezwyk³ym
uczonym. Z tego zapisu przebija te¿ piêkno i szlachetnoœæ Edwarda Ralskiego jako
cz³owieka. Cechy te dyskretnie zaznaczaj¹ swoj¹ obecnoœæ tak¿e we wczeœniejszym
tekœcie niniejszej pracy. Autorom uda³o siê dotrzeæ do profesor Haliny Tucholskiej,
by³ego nauczyciela Akademii Rolniczej w Poznaniu, a wczeœniej studentki Wydzia³u
Rolniczo-Leœnego Uniwersytetu Poznañskiego. Profesor Halina Tucholska w bezpo-
œredniej rozmowie stwierdzi³a, ¿e Edward Ralski by³ wielkim uczonym i bardzo wyma-
gaj¹cym nauczycielem. Na etapie zatrudnienia na Uniwersytecie Poznañskim bardzo
interesowa³ siê chemicznymi w³aœciwoœciami roœlin ³¹kowych, zw³aszcza traw. Zagad-
nienie to umiejêtnie studentom przekazywa³ zachêcaj¹c do wspó³pracy. Zdaniem naszej
rozmówczyni wyk³ada³ piêknie w sferze jêzyka i treœci. Potrafi³ zainteresowaæ. Tote¿ na
wyk³ady przychodzili s³uchacze spoza podstawowego kursu.
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Fot. 4. Tabliczka upamiêtniaj¹ca Profesora Edwarda Ralskiego
na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie

Photo 4. A remembrance plaque of Professor Edward Ralski on
the Polish War Cemetary in Charkow



�ród³em informacji o Ralskim jako cz³owieku jest tak¿e rodzina. W przekazach
rodzinnych podkreœlana jest prawoœæ charakteru i serdecznoœæ w bezpoœrednich kontak-
tach. Dodaæ te¿ nale¿y, ¿e ¿ona Profesora – Magdalena Ralska, po wyrzuceniu jej
z mieszkania w Poznaniu, powróci³a do stron rodzinnych i tam prze¿y³a dalsz¹ czeœæ
niemieckiej okupacji. Zmar³a w 1982 roku. Córka Edwarda i Magdaleny Ralskich, rów-
nie¿ Magdalena, po studiach na Uniwersytecie Jagielloñskim posz³a w œlady ojca
i podjê³a dzia³alnoœæ naukow¹. Jako profesor Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, pracow-
nik naukowy Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, mocno zajaœnia³a w dziedzinie pale-
obotaniki (LAGAN-BIERNAT, 2004). Jej dorobek tylko w sferze rozpraw naukowych
znacz¹ 154 pozycje, w zdecydowanej wiêkszoœci anglojêzyczne. W tym Instytucie prze-
¿ywa³a z³oty jubileusz swojej pracy naukowej.

Podsumowanie

Kim jest Profesor Edward Ralski dla nauki, dla Rzeczypospolitej? Na zawsze pozo-
staje znakomitym uczonym. Bo uczonym jest siê w ka¿dych okolicznoœciach czasu i miej-
sca, jest siê do koñca, po ostatnie tchnienie (KOZ£OWSKI i SWÊDRZYÑSKI, 2010). Profesor
Zygmunt Pietruszczyñski przygotowuj¹c dla Rady Wydzia³u Rolniczo-Leœnego, w opar-
ciu o nades³ane materia³y i osobiste kontakty z Edwardem Ralskim, wniosek w sprawie
zatrudnienia go na Uniwersytecie Poznañskim, napisa³ dwie bardzo cenne uwagi. Nader
dodatni typ m³odego uczonego i uzdolnionego pedagoga – to jedna. A druga – nadzwy-
czajna skromnoœæ i brak zarozumia³oœci w stosunkach do osoby, szczeroœæ i ogromna kul-
tura. Profesor Felicjan Dembiñski, który po latach obj¹³ Katedrê Szczegó³owej Uprawy
Roœlin poznañskiej uczelni oraz brat Edwarda, wspomniany ju¿ profesor Eugeniusz Ral-
ski, napisali o nim – „Nale¿a³ do najwiêkszych pionierów wiedzy ³¹karskiej w œwiecie”.
Naszym zdaniem ta opinia jest prawdziwa. Edward Ralski to znakomity uczony, który
szybko osi¹gn¹³ uznanie i autorytet, autentyczny nauczyciel i mi³uj¹cy przyrodnik, a tak¿e
rzetelny obywatel i patriota godny wiecznej pamiêci i naœladowania.
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Professor Edward Ralski (1901–1940) – a scholar, naturalist, citizen and a person

S. KOZ£OWSKI, A. SWÊDRZYÑSKI

Department of Grassland and Natural Landscape Sciences, Poznañ University
of Life Sciences

Summary

The life history of Professor Edward Ralski began in a place called Osieczany on the 1st July
1901 and was disrupted in 1940 when he was brutally murdered by agents of the secret police of the
then Soviet Union together with many other officers of the Polish Army as well as scientific and
intellectual elites. The symbol of this crime is Katyñ. Edward Ralski carried out his didactic and
scientific activities at the Jagiellonian University in Kraków and at Poznañ University. He was
a great scientific authority as well as an outstanding teacher who published numerous original and
very interesting scientific papers. His achievements also included an academic handbook from the
area of grassland science published posthumously by his friends and colleagues. He exerted a strong
influence on the development of grassland science in Poland and his personality continues to serve
as an image of a model scientist who deserves imitation by young research workers.
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