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Dotgchczasowa i przgszla wsp6lpraca pomü:dzg Po]sk& Akademi& 
Nauk a Niemieck& Akademi& Nauk Rolniczgch w Berlinie 

Po zniszczeniu faszyzmu z roku na rok coraz przyjazniej zaciesnialy si~ 
wi~zy mi~dzy narodem polskim a niemieckim. Znalazlo to mi~dzy innymi 
szczeg6lnie dobitny wyraz takze we wsp6lpracy pomi<~dzy rolnikami-naukow
cami obu narod6w. 

Kiedy 17 pazdziernika 1951 r. na podstawie rozporzqdzenia rzqdu nastqpi
lo uroczyste otwarcie Niemieckiej Akademii Nauk Rolniczych w Berlinie, de
legacja polskich rolnik6w-naukowc6w zlozyla szczeg6lnie serdeczne zyczenia 
pomyslnego rozwoju. Przewodniczqcy tej delegacji ,prof. dr M. Birecki powie
dzial w swej mowie powitalnej mi~dzy innymi: ,,Nas naukowc6w wszystkich 
panstw demokratycznych lqczy wsp6lny cel - to jest zwi~kszenie materialne
gö ·dobra naszych narod6w, w tym dqzeniu wsp6lna praca i wzaj emna pomoc 
przyspieszy osic:igni~cie najlepszych wynik6w. Mysl~, ze b~d~ wykladnikiem 
przekonan wszystkich tutaj obecnych jesli powien1, ze wsp6lna praca, wymia
na wynik6w i mysli b~dzie najlepszq broniq w walce o spelnienie naszych 
zadan". 

W latach od czasu zalozenia Akademii zaznaczyl si~ ogromny rozw6j nauk 
rolniczych tak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jak i w Niemieckiej Re
publice Demokratycznej : 

Rolnicy-naukowcy obu narod6w uwazali za jedno ze swoich najwazniej
szych ·zadan oddac do' uzytkowania wyniki przeprowadzonych badan. nie tyl
ko rolnikom-praktykom wlasnego narodu, ale dorobkiem rnaukowym podzie
lic si~ r6wniez z rolnikami-naukowcami zaprzyjaznionych narod6w. Ma to 
wielkie znaczenie i z tego powodu, ze Polska Rzeczpospolita Ludowa i Nie
miecka Republika Demokratyczna majqc podobne warunki ekonomiczne 
i przyrodnicze, muszq rozwiqzac wiele wsp6lnych problem6w z dziedziny rnauk 
rolniczych, kt6rych wyniki osiqgni~te w jednym panstwie mogq bezposrednio 
byc wykorzystane w drugi•m. 

Rodzaje wspölpracy, jakie w ostatnich latach stosowano pomi~dzy Nie
mieckq Akademiq Nauk Rolniczych a polskimi rolnikami-naukowcami, szcze
g6lnie ·mi~dzy Komitetem Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Sei r6zno
rakie i ukladaj q si~ wyraznie korzystnie. 

Dlatego tez ·od czasu zalozenia Niemiecka Akademia Nauk Rolniczych 
W Berlinie nie zwolala w ramach krajowych zadnej wi~kszej sesji naukowej, 
W.1k46rej jako gosoie nie wzi~liby udzialu polscy naukowcy, kt6rzy wyglasza
niem .cennych referat6w bardzo cz~sto przyczyniali si~ do uswietnienia na
szyoh· zebran. Pozwol~ sobie tutaj przypomniec, mi~dzy wielu innymi, kilka 
odbytych sesji, a mianowicie: inaug~racyjnq naukowq sesj~ Akade1nii , . kt6ra 
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odbyla si~ w pazdzierniku 1953 r., narad~ fitopatolog6w, kt6ra odbyla si~ 
w 1955 r. w Berlinie, sesj~ zwolanq przez Akademi~ ,v lutym 1955 r. w sprawie 
podniesienia produkcji z\vierz~cej , na kt6rej prof. dr J. Kielanowski wyglo-
sil tak pi~kny i cenny referat. • 

W tym samym czasie przedstawiciele Niemieckiej Akademii Nauk Rolni
czych brali r6wniez udzial w sesjach rolnik6w-naukowc6w organizowanych 
w Polsee. Wzajemny udzial w tego rodzaju sesjach i kongresach doprowadzil 
nie tylko do wymiany osiqgni~tych wynik6w doswiadczen, ale pogl~bil stosun
ki przyjazne mi~dzy naukowcami obu narod6w, moment bardzo wazny w rea
lizacji wsp6lnego rozwiqzywania i opracowywania pewnych problem6w 'badaw
czych. 

Nalezy r6wniez zwr6cic uwag~ na wyklady naszych polskich koleg6w, kt6-
rzy byli uprzejmi wyglosic je - i nadal b~dq wyglaszali - na sesjach dorocz
nych, jak tez innych zebraniach organizowanych przez fakultety rolnicze Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej. Tak np. prof. Listowski w marcu 1955 r . 
wyglosil w Lipsku n·a Wydziale Rolniczo-Ogrodniczym referat pt. ,,Niekt6re 
problemy rozwoju roslin w zaleznosci od uprawy". Jeszcze w marcu ibr. polscy 
koledzy prof. Chroboczek i prof. Konopinski wygloszq referaty w tej samej 
uczelni. 

Szczeg6lnie silnie zaciesnily si~ wi~zy pomi~dzy wysoko cenionym w Nie
mieckiej Republice Demokratycznej prof. dr Kanafojskim z Insty:tutu Mecha
nizacji i Elektryfikacji Rolnictwa a pracownikami Instytutu l\tlechanizacji Rol
nictwa naszej Akademii w Poczdamie - Bornim. Prof. Kanafojski byl kilka
krotnie gosciem wymienionego Instytutu, tak samo jak prof. dr Heyde, sekr2-
tarz naszej sekcji mechanizacji rolnej, oraz prof. dr Rosegger, dyrektor Insty
tutu Mechanizacji Rolnictwa, byli goscmi Instytutu Mechanizacji i Elektryfi
kacji Rolnictwa w Polsee. Wynikiem tych odwiedzin byla nie tylko wymiana 
wynik6w doswiadczen, ale takze opracowanie tematyki badawczej, kt6ra wsp61-
nie b~dzie rozwicizywana. -

Dalszym rodzajem w.sp6lpracy i wymiany ·wynik6w badan jest wymiana 
literatury pomi~dzy instytutami nauk rolniczych obu narod6w, kt6ra w ostat
nich latach nabiera coraz wi~kszego rozmachu. Wykorzystanie literatury za
przyjaznionych narod6w nie bywa pelne z powodu stale wzrastajqcej liczby 
publikacji oraz z powodu trudnosci wynikajqcych z ich tlumaczenia. Z tego 
powodu Niemiecka Akademia Nauk Rolniczych postanowil~ wydac periodyk 
pt.: ,,Landwirtschaftliches Zentralblatt", kt6ry upowszechnialby informacje 
o najnowszych publikacjach zagranicznych z zakresu post~pu nauk rolniczych, 
Pomyslne rozwiqzanie tego olbrzymiego zadania jest w og6le mozliwe · tyl~0 

przy wsp6lpracy naukowc6w iposzczeg6lnych kraj6w ·z wymienionym czasopis- . 
mem. Tutaj jestesmy naszym polskim kolegom - zwlaszcza przewodniczctcemu 
Komitetu Nauk Rolniczych PAN prof. dr Czaji - szczeg6lnie wdzi~czni nie 
tylko za nalezyte zrozµmienie idei koniecznosci powstania tego rodzaju pi~ma, 
ale i za gotowosc skutecznego poparcia go prz·ez oglaszanie streszczen pubhka
cj i f achowej li tera tury rolniczej. Tego rodzaj u wsp6lpraca okazala Si~ dotych
czas bardzo skuteczna. 

W sklad redakcji czasopisma „Landwirtschaftliches Zentralblatt' wyda
wanego przez Niemieckct Akademi~ Nauk Rolniczych wchodzct juz obecnie ja
ko czlonkowie znani polscy koledzy, kt6rzy zglosili do druku caly szereg stresr.-
czen prac naukowych. · ,. .. · 
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Dalszymi mozliwosciami pogl~bienia wsp6lpraey mi~dzy polskimi a nie
mieekimi rolnikami-naukoweami - poza dotyehezas wymienionymi - jest roz
poez~ta po raz pierwszy w ubieglym roku wymiana naukowe6w w ramaeh za
kreslonyeh planem roboezym akej i wymiany kulturalnej. W wykonani u zakre
slonyeh plan6w roboezyeh wymienionej akeji Akademia nasza mogla w ciqgu 
1955 r. wyslac do Polski w eelu zapoznania si~ z post~pem nauk rolniezyeh na
stE~pujqeyeh naukoweow: prof. dr Reinhold - ezlonek rzeezywisty Akademii, 
sekretarz Wydzialu Ogrodnietwa i Dyrektor Instytutu Ogrodnietwa w Gross
beeren, odwiedzil w ciqgu swej bytnosci w Polsee nie tylko Zaklad Warzywni
ctwa SGGW i Dzial Warzywnictwa IUNG, ale ponadto om6wil z prof. Chro
boezkiem zagadnienia b~dqee obeenie w toku opraeowywania i ustalil z nim 
problemy badan, jakie w przyszlosci majq byc wsp6lnie opraeowywane. 

Podobny wynik dala podr6z do Polski w eelaeh naukowyeh dr Neuffera, 
kt6ry jako kierownik oddzialu w Siptenfelde reprezentowal Instytut Zooteeh
niezny w Dummersdorf. Podczas trzytygodniowego pobytu w Polsee dr Neuf.
fer odwiedzil Instytut Zooteehniki i inne zaklacy praeujqee w zakresie zootech
niki, zapoznajqe si~ z zagadnieniami dotyczqcymi hodowli 'bydla, hodowli swi
ni Pulawskiej, a szezeg6lnie z badaniami nac· podniesieniem poziomu hodowli 
rodzimego bydla ezerwonego polskiego. ·W toku wymiany doswiadczen z polski
mi kolegami, zwlaszcza z profesorami Czajq, Domanskim i Zabielskim, ustalo
no, ze praee nad hodowlq bydla ezerwonego prowadzone tak w instytutach pol
skich, ja'k i niemieekieh przebiegajq mniej wi~cej w jednym •kierunku i ze 
w przyszlosei metody 'badan b~dq mogly 1byc regularnie wymieniane. Pobyt 
dr N euff era w zakladaeh zootechnicznych PAN i wyzszyeh szk6l rolniezych dal 
instytutom zootechnieznym naszej Akademii cenne wskaz6wki 1 bodzce do 
dalszej praey. 

Prof. dr Meusel - ezlonek rzeczywisty nasze.i Akademii i dyrektor In
stytutu Ochrony Przyrody zebral duzo cennyeh wynik6w doswiadczen podczas 
swego trzytygodniowego pobytu w Polsee w roku 1955. . 

Wymiana doswiadezen z polskimi kolegami praeujqcymi na polu ochrony 
przyrody stworzyla podstawy dalszej owocnej wsp6lpraey w tej dyscyplinie 
naukowej. ..._ 

Podobne wyniki daly podr6ze polskieh koleg6w, kt6rzy w 1955 r. w ra
mach akeji wymiany kulturalnej odwiedzili naszq Akademi~. 

Coraz bardziej zaciesniajqea si~ wsp6lpraea mi~dzy polskimi a niemiecki
mi rolnikami-naukowcami znalazla szczeg6lny wyraz podczas drugiej nadzwy
czajnej sesji Niemieekiej Akademii Nauk Rolniezyeh w Berlinie, kt6ra odbyh 
sie: w pazdzierniku 1955 r. Podczas tej .sesji powolano czlonk6w PAN profe
sor6w: dr M. Czaj~ i dr A. Listowskiego na ezlonk6w korespondent6w Niemiee
kiej Akademii. Nauk Rolniczych. 

Wkr6tce okazalo si~. ze stosowane dotyehezas sposoby nawiqzania wsp6l
pracy i wymiany doswiadczen nie zadowalajq wymagan ani nau'~owe6w po~
skich, ani niemieekich. Stalo si~ to przyczynq zawarcia umowy m1~dzy Komi
tetem Nauk Rolniezyeh PAN a Niemieekc1: Akademie! ,Nauk Rolniczych, mo~q 
_Postanowien kt6rej dalsza praca b~dzie znacznie rozszerzona i w r. 1956 prowa
dzona w ramach zakreslonego planu wymiany kulturalnej mi~dzy obu naro
dami. Cz~sc pierwsza tej umowy przewiduje bezposrednic1: wsp6lprae~ instytu
t6w hadawezyeh obu Akademii w zakresie pewnyeh seisle okre~lonych proble: 
rnow. Tak na przyklad Instytut Zywienia Zwierzqt im. Oskara Kell~era nas~eJ 
.A.kademii i Lnstytut Fizjologii i Zywienia Zwierzc1:t PAN nie tylko ib~dc! wym1e-
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nialy mi~dzy sobq metody badaii oraz osiqgni~te wyniki z dziedziny przemia
ny materii i produkcji mi~sa, lecz takze b~dq wzajemnie konsultowaly prace 
b~dc1ce w toku i wspomagaly si~ w zakladaniu i urzqdzaniu laboratori6w. 

Zaklad Hodowli Doswiadczalnej Zwierzqt PAN i lnstytut Zootechniczny 
w Dummersdorf dokonajq wymiany zwierzqt doswiadczalnych bydla i owiec 
uzywanych d0 krzyzowania, celem wyprodukowania nowych ras tych gatun
k6w zwierzqt, dostosowanych szczeg6lnie do warunk6w wyzynnych. Podobn<1 
wy1nian~ zwierzqt doswiadczalnych przewiduje si~ przeprowadzic takze w ho
dowli koni. W tym celu Zaklad Doswiadczalny Zwierzqt PAN w Popielnie Oll

da Instytutowi Zootechniki w Dummersdorf dla cel6w doswiadczalnych 6 kb
czy i 1 ogiera rasy konia prymitywnego, w zamian za eo otrzyma koniki szet
landzkie. Celem zaoszcz~dzenia dewiz wymiana zwierzqt od'b~dzie si~ drogq bez
platnej transakcji. 

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy instytuty obu Akademii za
ciesniq i zwi~kszq wsp6lprac~ gl6wnie na odcinku opracowania nast~pujqcych 
tema t6w: zagadnieniem poliploid6w, zmian i -dziedziczenia r6znych bialek, 
szczeg6lnie roslin pastewnych, zajmq si~ ze strony niemieckiej Instytut Ho
dov;li Roslin w Quedlinburgu, a ze strony polskiej - koledzy prof. Barbacki 
i doc. dr Wiewi6rowski. 

W zagadnieniu gospodarki lesnej szczeg6lnq uwag~ zwr6ci si~ na ekologi~ 
drzew lesnych i ekologi~ zespol6w lasu. Poza tym b~dzie si~ wsp6lnie oprac'J
wywalo zagadnienie rewir6w doswiadczalnych roz,pocz~te przez niemieckici1 
lesnik6w-naukowc6w Schwappacha i Wiedermanna. 

Szczeg6lnie wazne staj e si~ zagadnienie zagospodarowania i zwü~kszenia 
wydajnosci gleb lekkich, kt6re zar6wno w Niemieckiej Republice Demokratycz
nej, jak i w Polsee stanowiq wi~kszosc og6lnej powierzchni ziem uzytkowanych 
rolniczo. Na tym odcinku nastqpi w przyszlosci zaciesnienie wsp6lpracy pomü-~
dzy Sekcjq Gleboznawstwa i Uprawy Roli i Roslin naszej Akademii a Komisjcl 
Uprawy Roli i Roslin Komitetu Nauk Rolniczych PAN. 

Scisle okreslono wsp6lprac~ na odcinku uprawy, zagospodarowania i wy
korzystania grunt6w bagnistych. 

W zagadnieniu hodowli ziemniak6w szczeg6lnq uwag~ zwr6ci si~ na wy
tworzenie nematodo- i stonkoodpornych odmian. R6wniez zagadnienie sposo
b6w przechowywania ziemniak6w b~dzie tema tem wsp6lnych doswiadczen. 

W koncu uzgodniono zaciesnic wsp6lprac~ na odcinku ogrodnictwa i upr:1-
wy drzew owocowych. Szczeg6lnq uwag~ zwr6ci si~ na przeprowadzenie badan 
podloza drzew owocowych i na wytworzenie szczep6w drzew mrozoodpornych, 
jak r6wniez przeprowadzi si~ badania nad wzrostem drzew. Zagadnienia te ba
dac b~dq wsp6lnie ze strony polskiej Zaklad Dendrologii i Pomologii PA!~ 
w K6rniku, ze strony niemieckiej Instytut Ogrodnictwa Niemieckiej Akaden1il 
Nauk Rolniczych w Pillnitz. 

Istotq szczeg6lnej wagi powzi~tych postanowien jest to, ·ze zamiast dotych
czas stosowanej wymiany doswiadczeii, kt6re mniej lub wi~cej podlegaly przy
padkowosci, obie Akademie przeszly na w~6lne ukladanie niekt6rych zagad
nien, opracowanie i rozwiqzanie kt6rych w swietle wykorzystania dotychczaso-. 
wych wynik6w moze miec dla jednego lub jednoczesnie obu kraj6w powaine_ 
znaczenie ekonomiczne. Przewidziano ,przy tym, ze instytuty podejmq . bezpo
sredniq lqcznosc, b~dq si~ dzielily doswiadczeniami, dokonajq wymiany metod 
prac b~dqcych w toku i b~dq wysylaly do siebie naukowc6w _dla wymiany -co
swiadczen i konsultacji zagadnien. 
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W wyniku :powzi~tych dyrektyw wedlug wszelkiego prowdopodobienstwa 
powinno si~ okazac, ze juz w 1957 r. instytuty o'bu kraj6w b~da, mogly tak 
uzgodnic pewne tematy badan, aby jeden instytut mogl opracowywac pewne 
zagadnienia jednoczesnie dla drugiego. Tego rodzaju koordynacja prac jest nie 
tylko przyczyna, znacznych oszcz~dnosci material6w i srodk6w, lecz jednoczes
nie przyspiesza rozw;a,zanie rpodj~tych zadan. 

Postanowienia cytowanej umowy przewidujq, ze zar6wno Komitet Nauk 
Rolniczych PAN, jak Niemiecka Akademia Nauk Rolniczych b~dq wzajemnie 
dopomagaly sobie w nawicizywaniu kontakt6w takze z plac6wkami naukowymi 
bezposrednio im nie podlegaja,cymi. W ten spos6b usuni~to trudnosci wynikaja,
ce z poszukiwania nawia,zywania la,cznosci z rposzczeg6lnymi plac6wkami rol
niczymi, kt6re nie sa, scentralizowane w jednej gl6wnej instytucji. 

Dalej Akademie zobowia,zaly si~ powiadamiac si~ wzajemnie o ukonczo
nych badaniach z dziedziny na uk rolniczych. Wyniki ukonczonych prac mogq 
byc podane do wglqdu stronie zainteresowanej. 

W ramach planu wymiany kulturalnej na r. 1956 postanowienia umowy 
przewidujq moznosc zwi~kszenia wymiany o 10 naukowc6w. W ten spos6b 
wsp6lpraca mi~dzy rolnikami-naukowcami obu narod6w b~dzie jeszcze bardziej 
zaciesniona . 

Stworzone w ten spos6b przez Komitet Nauk Rolnic7ych PAN i Niemieckq 
Akademi~ Nauk Rolniczych podstawy przyczyniq si~ do jeszcze wi~kszego po
gl~bienia wsp6lpracy mi~dzy rolnikami-naukowcarrti. 

Umowa ta jest ponadto wkladem naukowc6w-rolnik6w do umocn1enia 
przyjazni mi~dzy narodem niemieckim i ipolskim i niewa,tpliwie przyczyni si~ 
skqtecznie do budowy podstaw .socjalizmu w obu krajach. 


