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Wydawnictwo Instytutu Uprawy, Nawo- 
żenia i Gleboznawstwa w Puławach — 
„Pamiętnik Puławski'' — nie jest z pew- 
nością szerzej znane leśnikom. 

A jednak zeszyt jubileuszowy tego wy- 
dawnictwa wydany drukiem w 1965 r. 
ale dotyczący, mijającej w 1962 r. setnej 
(a nie stuletniej jak to podano na odwro- 
cie karty tytułowej) rocznicy przeniesie- 
nia Instytutu Agronomicznego z Mary- 
montu do Puław, a więc stu lat rozwoju 
puławskiego ośrodka naukowego, może 
zainteresować również leśników. W latach 
1862—1914 działała bowiem w Puławach 
jedyna wówczas w Królestwie Polskim 
wyższa uczelnia leśna, co znalazło odbicie 
w omawianym wydawnictwie. 

Spośród ponad dwudziestu pozycji ja- 
kie obejmuje zeszyt jubileuszowy „Ра- 
miętnika Puławskiego"”, kilka dotyczy 
w całości lub częściowo leśnictwa i te po- 
staram się kolejno omówić. 

1. Michał Strzemski:  Przeniesie- 
nie Instytutu Agronomicznego z Mary- 
montu do Puław. Instytut Politechniczny 
i Rolniczo-Leśny w Puławach (1862—1869). 
(s. 5—25). 
W tym szkicu autor omawia na wstępie 

tło powstania w Puławach Instytutu Poli- 
technicznego i Rolniczo-Leśnego. Było to 
wynikiem realizacji planów Aleksandra 
Wielopolskiego, reformy  śred- 
nich i wyższych zakładów nauczania 
w Królestwie Polskim, co było połączone 
ze zmianą lokalizacji wielu szkół. Na In- 
stytut w Puławach złożyło się wiele zakła- 
dów naukowych, a przede wszystkim 
przeniesiony z Marymontu Instytut Gospo- 
darstwa Wiejskiego i Leśnictwa, który 
zachował pewną ciągłość swej pracy. 
Inne szkoły uległy likwidacji i jedynie 
ich ruchomości przeniesiono do Puław, 
stwarzając tym podstawy bardzo dobrego 
wyposażenia w księgozbiór i inne pomoce 
naukowe. Nowy Instytut składał się z pię- 
Фи oddziałów, wśród nich Rolniczego 
i Leśnego. W dalszej części artykułu 
omówiono organizację Instytutu oraz pro- 
gram nauczania (z podaniem wykładow- 
ców) na oddziałach Rolniczym i Leśnym, 
a także dzieje Instytutu w związku z wy- 
padkami 1863 r. Zwrócono również uwagę 
na znacznie korzystniejsze warunki Insty- 
tutu w Puławach w porównaniu z Mary- 
montem, ze względu na dużą różnorodność 
terenu okolic Puław. Dotyczy to głównie 
rolnictwa, ale także i leśnictwa, choć 
przez długi okres (aż do 1895 r.) ośrodek 
w Puławach nie posiadał własnych, odpo- 
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wiednich terenów leśnych dla celów szko- 
leniowych. 

Powstanie styczniowe 1863 r., w któ- 
rym wzięła udział cała akademicka mło- 
dzież puławska, przerwało dopiero co roz- 
poczętą działalność Instytutu. Nauczanie 
zostało zawieszone, a Instytut po likwi- 
dacji powstania przeobrażono w zakład 
badawczy, który w tej specyficznej — 
jak na ówczesne warunki — formie, egzy- 
stował do 1869 г., kiedy to na podstawie 
ukazu carskiego zlikwidowano oficjalnie 
Instytut Politechniczny w Puławach i za- 
stąpiono go częściowo wyższym zakła- 
dem nauczania z rosyjskim językiem wy- 
kładowym pod nazwą Instytutu Gospodar- 
stwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowej 
Aleksandrii (tak nazwano Puławy). 

W omówionym szkicu wiadomości do- 
tyczące leśnictwa są dość nieliczne i roz- 
proszone. Podano m.in., że w 1862 r. na 
423 słuchaczy Instytutu, na Oddziale Leś- 
nym było ich 50 (kurs I i II) z tego 15 
byłych Marymontczyków. Z naukowców 
leśników lub swą działalnością silnie zwią- 
zanych z leśnictwem wymieniono Anto- 
niego Hollaka i botanika Feliksa Ber- 
dau. O interesującej działalności nau- 
kowców-leśników w latach 1863—1869 
(początki doswiadczalnictwa ' leśnego) 
wzmianki są jednak tylko bardzo ogólni- 
kowe. 

2. Michał Strzemski: Instytut Gos- 
podarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Pu- 
ławach w latach 1869—1914. (s. 26—74). 

Ten drugi, obszerniejszy artykuł doty- 
czy istnienia właściwej uczelni, kształ- 
cącej m.in. leśników, z podziałem na 
dwa okresy (granicą jest rok 1893). W 
pierwszym okresie nowo kreowany 
w 1969 r. Instytut nie miał wielu praw 
uczelni akademickiej (nie nadawał tytułu 
magistra i absolwenci byli pozbawieni 
praw zwązanych z tym tytułem w służbie 
państwowej) i był czymś pośrednim mię- 
dzy szkołą średnią i wyższą. Długoletnie 
starania doprowadziły wreszcie do nada- 
nia Instytutowi nowej ustawy i od 1893 r. 
stał się on pełnoprawną uczelnią akade- 
micką z czteroletnim okresem nauczania. 
Omówiono organizację Instytutu i pro- 
gram nauczania, wymieniono i scharakte- 
ryzowano wykładowców. Liczne zestawie- 
nia podają (często pośrednio) udział stu- 
dentów Polaków w poszczególnych latach, 
liczbę absolwentów itp. Większość danych 
dotyczyło całego Instytutu, niektóre od- 
noszą się jednak do leśników. 

I w tej pracy informacje dotyczące leś- 
nictwa są rozproszone i zmajoryzowane 
przez wiadomości dotyczące rolnictwa. 
Jest tu jednak wiele danych, które by-



tyby przydatne przy opracowywaniu tego 
tematu odnośnie leśnictwa, czego oczy- 
wiście omawiana praca nie może zastąpić, 

3. Michał Strzemski: Piśmiennictwo 
obejmujące publikacje dotyczące organi- 
zacji i składu personalnego Instytutu Pu- 
ławskiego w latach 1862—1950. (s. 127— 
142). 

Występująca pod tym dość skompliko- 
wanym tytułem bibliografia obejmuje 319 
pozycji i stanowić będzie nieodzowną po- 
moc przy opracowywaniu wszelkich za- 
gadnień, związanych z ośrodkiem nauko- 
wym w Puławach, a więc także nauczania 
i badań naukowych w zakresie leśnictwa. 
Pewne zdziwienie wywołuje fakt, że Autor 
nie podał w tym wykazie swej własnej 
pracy dotyczącej tego zagadnienia (M. 
Strzemski: Instytut Gospodarki Wiej- 
skiej i Leśnictwa w Puławach w latach 
1869—1914. Studia Mat. Dziejów Nauki 
pol. Ser. B. — 1961, z. 4 ss. 3—57), która 
zresztą była cytowana w innych artyku- 
łach omawianego wydawnictwa. Można 
jeszcze wspomnieć, że znaczna część po- 
zycji tego wykazu to życiorysy osób, 
związanych w pewnym okresie z Puława- 
mi, wśród nich liczne prace rosyjskie i ra- 
dzieckie, dotyczące uczonych rosyjskich. 
Można sądzić, że niektóre z tych prac bio- 
graficznych zawierają bardzo skąpe wia- 
domości o ośrodku puławskim, choć mogą 
być przydatne przy biografii osób, choćby 
przez krótki czas związanych z Puławami. 

4. Saturnin Borowiec: Działalność 
naukowa leśników-wykładowców Instytu- 
tu Puławskiego w latach 1862—1914, (s. 
425—437). 

Ten artykuł dotyczący wyłącznie leśnic- 
twa, najbardziej może zainteresować leś- 
ników. Autor zamierza dać „sylwetki leś- 
ników puławskich i charakterystykę ich 
działalności badawczej”. Działalność ba- 
dawcza jest scharakteryzowana przez omó- 
wienie publikacji, przy czym nie zawsze 
są to publikacje z okresu działalności 
w Puławach (np. A. Hollak, M. Or- 
łow). Na początku omówiono prace leś- 
ników Polaków w Puławach (Antoni Hol- 
lak i Józef Krasuski), następnie, czę- 
sto znanych i wybitnych uczonych rosyj- 
skich, związanych przez pewien okres 
z Puławami (m.in. A. Krauze, W. v. 
Branke, M. Orłow, N. Buryj, A. 
Marczenko, S. Kurdiani, J. Su- 
той, W. Szkatietow). Szczególnie 
cenne wydaja sie uwagi o pracach, beda- 
cych wynikiem doswiadczen i badan w 
szkolnym leśnictwie Ruda k/Puław. Szko- 
da, że właśnie na ten temat samych ba- 
dań prowadzonych w Puławach nie zostało 

więcej powiedziane, o ile oczywiście takie 
dane są możliwe do uzyskania. Pewnym 
błędem pracy jest fakt, że w załączonym 
spisie publikacji wykładowców leśników 
Instytutu w Puławach, numeracja pozycji 
końcowej jego części (począwszy od prac 
M. Orłowa), nie jest zgodna z cytowa- 
nymi pozycjami w artykule, prawdopodob- 
nie na skutek wstawienia do wykazu kil- 
ku pozycji już po zakończeniu pisania ar- 
tykułu. Ze względu na to, że tytuły tych 
publikacji nie zawsze oddają ich treść, 
stanowi to miejscami poważne utrudnienie 
przy czytaniu pracy. Szczególnie jest to 
widoczne przy omawianiu działalności M. 
Orłowa i J. Suroża. Również odręb- 
na numeracja pozycji wykazu piśmien- 
nictwa (10 poz.) i pozycji spisu publikacji 
wykładowców leśników Instytutu w Puła- 
wach (81 poz.) nie jest chyba w tym wy- 
padku właściwa i stwarza pewne trudnoś- 
ci cytowania odpowiednich pozycji z jed- 
nego lub drugiego wykazu. 

Na zakończenie kilka uwag ogólnych, 
nasuwających się w związku z recenzowa- 
nym wydawnictwem. 

1. Omawiane artykuły (zwłaszcza M. 
Strzemskiego) dają ogólny obraz 
Instytutu w Puławach w interesującym 
leśników okresie lat 1862—1914. Znacznie 
więcej miejsca i uwagi poświęcono rol- 
nictwu, są to jednak również bardzo cen- 
ne źródła dla historii szkolnictwa i do- 
świadczalnictwa leśnego. 

2. Zagadnienie nauczania leśnictwa w 
Puławach wymaga oddzielnego, synte- 
tycznego opracowania (krótki szkic M. 
Strzemskiego w „Sylwanie' z 1956r. 
nie może go zastąpić) z podaniem konkret- 
nych i szczegółowych danych, tu częścio- 
wo lub całkowicie pominiętych. 

3. Wydaje się potrzebne, by w takim 
opracowaniu podać również pełny wykaz 
leśników wykształconych w Puławach. 
Omawiane artykuły zdają się wskazywać 
na istnienie materiałów, z których takie 
dane można wyciągnąć, a więc na możli- 
wość opracowania tego zagadnienia. 

4. Głębszego zbadania wymaga także 
historia doświadczalnictwa leśnego i ba- 
dań naukowych w ośrodku puławskim, 
zwłaszcza odnośnie prac doświadczalnych, 
prowadzonych na terenie Puław. 

5. Wydaje się słuszne, że badania takie 
powinni prowadzić sami leśnicy. Istnieje 
więc pilna potrzeba zwiększenia ilości i li- 
czebności placówek naukowych, zajmują- 
cych się badaniem historii leśnictwa w 
Polsce. 

Bohdan Szymański 
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