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Wspomnienie o profesorze drze hab. Romanie Kuntze. 

Воспоминание о профессоре докт. Романе Кунтзе 

Memory of Professor Dr hab. Roman Kuntze 

1 2 grudnia 1973 r. w Warszawie, na domu przy ulicy Kazimierzow- 
skiej 51 odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona pamięci 

dra hab. Romana Kuntze, wybitnego pedagoga i naukowca, prolfe- 

sora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
Roman Kuntze, urodzony w roku 1902 w Trembowli, studiował 

w latach 1920—1924 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu ira. Jana Ka- 

zimierza we Lwowie. Po ukończeniu studiów przez 15 lat pracował jako pra- 

cownik nauki w Zakładzie Ochrony Lasu i Entomologii Wydziału Rolniczo- 

Leśnego Politechniki Lwowskiej, gdzie zajmował się m. in. zagadnieniami 

entomologii stosowanej i ogólnej ochrony lasu. W 1937 r. przeniósł się do 

Warszawy, gdzie objął stanowisko profesora i Kierownika Katedry Zoologii 

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
W okresie okupacji niemieckiej profesor Kuntze brał czynny udział 

w tajnym nauczaniu zorganizowanym dla studentów tej uczelni przez jej 

rektora, profesora dra Jana Miklaszewskiego. W domu profesora 

Kuntze zbierali się często na dyskusje naukowe przyrodnicy, zoolo- 

dzy i biolodzy, przede wszystkim jednak — młodzież studiująca w tajnych 

kompletach pod jego kierunkiem na wydziałach: leśnym, ogrodniczym i rol- 

nym. 
W sierpniu 1944 r. w okresie Powstania Warszawskiego, profesor Roman 

Kuntze zamordowany został przez zbirów hitlerowskich w domu, w któ- 

rym mieszkanie jego stanowiło tajną katedrę zoologii podziemnej Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Śmierć jednego z najwybitniejszych 

zoologów polskich spowodowała niepowetowaną stratę w nauce polskiej. 

Profesor Kuntze był autorem wielu prac naukowych i popularno- 

naukowych. Jeszcze w czasie studiów opublikował pracę poświęconą no- 

wym dla terenów Polski i rzadkim chrząszczom Podola. W latach następ- 

nych ukazały się drukiem wyniki jego prać z zakresu faunistyki i zoogeo- 

grafii, głównie z terenów Podola, w tym także szeroko zakrojone studium 

porównawcze nad fauną kserotermiczną na Podolu, w Brandenburgii, Au- 

strii i Szwajcarii. Spod jego pióra wyszły prace o biologicznym zwalczaniu 

brudnicy nieparki w Ameryce Północnej, o pasożytach strzygoni choinów- 

ki, niektórych boreczników sosnowych i poprocha cetyniaka. 

Poważne pozycje w dorobku piśmienniczym profesora Kuntze sta- 

nowiły prace o charakterze podręcznikowym, m. in. klucze do oznaczania 
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owadów — gatunków fauny krajowej i opracowany w 1943 r. skrypt 
pt. „Zarys zoologi ogólnej” — przeznaczony dla studentów SGGW. 

W odsłonięciu tablicy pamiątkowej, ufundowanej staraniem Stowarzy- 

szenia Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wzięło 
udział ok. 100 osób, w tym pracownicy naukowi SGGW, Polskiej Akademu 
Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Zootechniki, a także byli 
uczniowie i wychowankowie zamordowanego profesora. Uczestnicy tej pod- 
niosłej uroczystości oddali jednocześnie hołd tym wszystkim profesorom, 
którzy od początku wojny podjęli trud utrzymania ciągłości uczelni. 

Pamięć tej wielkiej, bezprecedensowej w skali światowej zasługi Szkoly 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego nie może zniknąć wraz z jej nazwą i zo- 
bowiązuje do nieustannych wysiłków na rzecz przywrócenia tej nazwy, 
zgodnie z pragnieniem tysięcy jej wychowanków jak i obecnie studiującej 
młodzieży. 
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