Wspomnienie o dr. h.c. prof. Witoldzie Pruskim
Jerzy Chachuła
W dniu 2 lutego 1984 r. zmarł były wieloletni naczelnik Wydziału
Chowu Koni w Ministerstwie Rolnictwa, emerytowany profesor
zwyczajny nauk rolniczych w Polskiej Akademii Nauk, doktor
honoris causa SGGW-AR w Warszawie — Witold Pruski. Profesor
był wybitnym polskim zootechnikiem i hipologiem o europejskiej
sławie, był także znakomitym znawcą historii chowu i hodowli
zwierząt gospodarskich na Ziemiach Polskich i w krajach
sąsiednich.
Witold Pruski urodził się w 1897 r. w Tbilisi, w Gruzji. W latach
1915—1917 studiował na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu
w Kijowie. W połowie 1917 r. wstąpił do organizowanego na
terenie Rosji Wojska Polskiego. Początkowo jako szeregowiec
odbywał służbę w oddziale, który z czasem przekształcił się w 19.
Pułk Ułanów Wołyńskich. Następnie w stopniu podoficera
skierowany został do 2. Pułku Ułanów Grochowskich, w którym
służył do końca 1920 r.
Podczas kilkuletniej służby w kawalerii zaczął coraz bardziej
interesować się końmi. Głównie z tego powodu, w 1922 r.
rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym SGGW, obierając jako
specjalizację zootechnikę, a ściślej mówiąc hodowlę koni. Studia
z dyplomem inżyniera rolnika ukończył w 1927 r.

Profesor Witold Pruski na tle swojej
biblioteki (fot. Z. Lewicki).

W czasie studiów, bo już w 1925 r. rozpoczął pracę zawodową na stanowisku instruktora hodowli koni
w Centralnym Związku Organizacji i Kółek Rolniczych. Po ukończeniu studiów z dniem 1 lipca 1927 r.
przeszedł do pracy w Ministerstwie Rolnictwa. Przechodził tam kolejne stopnie i stanowiska służbowe.
W początku 1935 r. został mianowany naczelnikiem Wydziału Chowu Koni, któremu między innymi
podlegały państwowe stadniny i stada ogierów. Na tym stanowisku pracował do wybuchu II wojny
światowej. Podczas okupacji był zatrudniony jako inspektor hodowli koni w Warszawskiej Izbie
Rolniczej. W dniu 15 lutego 1945 r. został mianowany inspektorem stadnin państwowych
w Ministerstwie Rolnictwa w Lublinie, a od 20 maja tego roku naczelnikiem Wydziału Chowu Koni, już
z siedzibą w Warszawie. Na tym stanowisku pozostał do końca lipca 1956 r.
W latach 30-tych i 50-tych naczelnik Witold Pruski wyjeżdżał służbowo do wielu krajów europejskich,
gdzie miał możność dokładnego zapoznania się ze stanem i organizacją tamtejszych hodowli koni.
W czasie tych wyjazdów odwiedził: Bułgarię, Czechosłowację, Francję, Niemcy, Szwecję, Związek
Radziecki i Węgry.
Profesor miał w życiu dwie pasje. Pierwszą z nich była jego biblioteka. Gromadzenie pierwszych
książek rozpoczął już czasie służby wojskowej. Później gromadził książki i roczniki różnych czasopism
przez okres co najmniej 60 lat. Piękny opis tworzenia tej biblioteki przedstawił w artykule pt.: „Moje
hobby to biblioteka hipologiczna", opublikowanym w nr 1 „KP” z 1979 r. Biblioteka służąca
Profesorowi jako warsztat pracy w działalności zawodowej i naukowej jest wielkim dorobkiem jego
życia i szczególnie cenną spuścizną, jaką po sobie pozostawił. Biblioteka prof. Witolda Pruskiego,
licząca obecnie około 2 tysiące tomów, jest jedyną w swoim rodzaju, wśród bibliotek rolniczych
znajdujących się w Polsce. Około połowy z całości zgromadzonych w niej zbiorów dotyczy chowu,
hodowli i użytkowania koni. Są w tych zbiorach dzieła unikalne, jakich nie ma w żadnej innej polskiej
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bibliotece. Są tam także dzieła wielotomowe oraz rzadko spotykane komplety czasopism hipologicznych
i rolniczych, polskich i zagranicznych, jak np.: komplet 25 roczników .Jeźdźca i Myśliwego" z lat 1891
—1915, „Rolnika lwowskiego” z lat 1867—1876 czy „Hippologische Blatter” z lat 1833—1949.
W latach 1923—1980, a więc prawie równolegle z biblioteką, stworzył także Profesor swoje archiwum
naukowe z zakresu hodowli koni oraz historii chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Archiwum to,
podzielone na 4 działy rzeczowe, składa się z ponad 10 tysięcy kart dokumentacyjnych. 93 brulionów.
60 teczek i blisko 2 tysięcy unikalnych dziś fotografii, w większości o znaczeniu historycznym.
Zarówno bibliotekę, jak i archiwum naukowe przekazał Profesor testamentem swojej macierzystej
Uczelni i obecnie znajdują się one w pałacu, w siedzibie Wydziału Zootechnicznego SGGW-AR,
w Brwinowie k. Warszawy. Na miejscu w Brwinowie mogą korzystać z nich wszyscy zainteresowani.
Drugą pasją życia Profesora stało się pisanie, po prostu pisanie licznych artykułów i książek. W praktyce
było to związanie ze żmudną i mrówczą pracą, z umiejętnym wykorzystaniem wszelkich dostępnych
materiałów źródłowych, a także z głębokimi studiami z zakresu hipologii i historii rolnictwa.
Witold Pruski rozpoczął swoją działalność publicystyczną już jako student, kiedy to w 1925 r.
w Rocznikach Nauk Rolniczych opublikował pierwszą pracę naukową. W 1948 r. mając już
opublikowanych ponad 100 pozycji, w tym książki, monografie, prace naukowe oraz artykuły
problemowe i popularno-naukowe — uzyskał na Wydziale Rolniczym SGGW z wynikiem celującym
stopień doktora nauk rolniczych. Podstawą do nadania mu stopnia doktora było przedłożenie i obrona
rozprawy pt.: „Dzieje konia pełnej krwi angielskiej w Polsce i jego wpływ na hodowlę krajową” oraz
odpowiednia uchwała Rady Wydziału Rolniczego podjęta na posiedzeniu odbytym w dniu 9 marca 1948
r.
W latach 1945—1950 Witold Pruski prowadził zajęcia zlecone z przedmiotu hodowla koni na Wydziale
Rolniczym, a w 1955 r. na Wydziale Zootechnicznym SGGW. Na wniosek sekretarza naukowego
Polskiej Akademii Nauk dr Witold Pruski został z dniem 1 sierpnia 1956 r. przeniesiony służbowo na
stanowisko zastępcy profesora do Zakładu Hodowli Doświadczalnej Zwierząt przy V Wydziale PAN,
gdzie objął kierownictwo działu biologii i użytkowania koni. Wkrótce potem decyzją Centralnej Komisji
Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 5 października 1956 r. został mianowany profesorem
nadzwyczajnym nauk rolniczych h> Polskiej Akademii Nauk. Na uwagę zasługuje tu fakt, że Centralna
Komisja Kwalifikacyjna, doceniając jego dorobek naukowy, przyznała mu od razu tytuł naukowy
profesora, a nie stopień docenta, jak to najczęściej praktykowano. Kolejny tytuł — profesora
zwyczajnego — został nadany mu uchwałą Rady Państwa PRL z dnia 26 lutego 1965 r. Swoją
działalność w Instytucie Genetyki i Hodowli Doświadczalnej Zwierząt PAN (powstałym w miejsce
dawnego Zakładu, którego Profesor był również przez pewien czas kierownikiem) zakończył w dniu 31
grudnia 1969 r. w wieku ponad 72 lat, kiedy to decyzją władz PAN został przeniesiony na emeryturę.
Mimo przejścia na emeryturę Profesor nadal pracował i publikował nowe prace. Główne kierunki jego
działalności dotyczyły dawniej wszelkich zagadnień związanych z hodowlą koni. Z czasem Profesor
rozszerzył swoje zainteresowania i zajął się w szerokim zakresie historią chowu i hodowli wszystkich
gatunków zwierząt gospodarskich na ziemiach polskich i w krajach sąsiednich.
Przypomnieć też trzeba, że w 1955 r. staraniem dr. Witolda Pruskiego, jeszcze jako naczelnika wydziału
chowu koni w Ministerstwie Rolnictwa, były Centralny Zarząd Hodowli Koni przekazał do dyspozycji
polskiej Akademii Nauk gospodarstwo Popielno na Mazurach wraz ze zgromadzonymi tam konikami
polskimi. W ten sposób w Popielnie utworzono ośrodek doświadczalny, którego zadaniem jest między
innymi hodowla zachowawcza i ochrona przed wyginięciem prymitywnego konika, będącego reliktem
rodzimej, polskiej przyrody. Po przejściu do pracy w PAN prof. Witold Pruski przez okres 15 lat
prowadził prace badawcze nad ochroną i regeneracją konika polskiego. Wyniki tych badań, a także plan
i metodyka dalszych prac badawczych oraz chowu zachowawczego koników w rezerwacie są
przedstawione w dwóch fundamentalnych pracach: „Dzikie konie Wschodniej Europy” — Roczn. Nauk
Roln. Warszawa, 1959 i wspólnie z dr M. Jaworowską — „Prace i badania naukowe prowadzone w
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Polsce nad regeneracją dzikich koni zwanych tarpanami”, Roczn. Nauk Roln., Warszawa, 1963.
Dorobek prof. dr. h.c. Witolda Pruskiego obejmuje dziś — według sporządzonej przez niego samego
bibliografii — 231 opublikowanych pozycji. W tej liczbie znajduje się kilka dwu- i trzyto-mowych dzieł.
Artykuły i prace Profesora publikowane były w 19 czasopismach i periodykach polskich oraz w kilku
zagranicznych: francuskich, niemieckich i radzieckich. Maszynopis do jeszcze jednej — ostatniej
książki Profesora pt.: „Sporty konne w dawnej Polsce” przygotowywany Jest do druku w Krajowej
Agencji Wydawniczej.
Prof. W. Pruski z racji zajmowanych w swoim czasie stanowisk inspektora, a następnie naczelnika
Wydziału Chowu Koni w Ministerstwie Rolnictwa był także autorem lub współautorem projektów
ponad 20 aktów prawnych, mających duże znaczenie dla rozwoju chowu i hodowli koni w Polsce.
Spośród opracowanych przez niego aktów prawnych na szczególną uwagę zasługują — z lat
międzywojennych: „Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie ksiąg stadnych
koni” oraz wydane razem, jako załączniki, zasady prowadzenia tych ksiąg, opublikowane w I tomie
Księgi Stadnej Koni Półkrwi Województw Centralnych i Północno-Wschodnich. W obszernej
przedmowie do tego tomu Witold Pruski przedstawił zwięzłą historię ksiąg stadnych koni wydanych
w Europie, poczynając od wstępnego tomu General Stud Book z 1791 r. aż do lat 30-tych bieżącego
wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ksiąg, jakie wydawano w czasie zaborów na ziemiach polskich.
W cytowanej przedmowie autor uzasadnił także celowość i potrzebę prowadzenia ksiąg stadnych koni.
Uzasadnienie to, mimo upływu od jego wydania ponad 50 lat, jest nadal w pełni aktualne.
Wśród projektów aktów prawnych, opracowanych po II wojnie światowej przez naczelnika dr. Witolda
Pruskiego wspólnie z mgr. inż. Zdzisławem Hrobonim, najcenniejsze dla hodowli koni w kraju okazały
się trzy: 1) Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 VII1955 r. w sprawie organizacji ośrodków
hodowli zwierząt gospodarskich, w tym również i koni; 2) Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 IX
1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli poszczególnych ras i typów koni; 3) Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa z dnia 10 XI 1956 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych, w tym dla koni
ksiąg wojewódzkich i powiatowych.
Wracając do publikowanych prac Profesora na szczególną uwagę — obok już wymienionych dwóch
o konikach polskich — zasługują następujące dalsze: 1) „Ważniejsze prądy krwi w polskiej hodowli
koni”, Roczn. Nauk Roln., Warszawa 1953; 2) Akademicki podręcznik „Hodowla Koni”, PWRiL, tom I,
Warszawa 1960; 3) „Dzikie konie azjatyckie", Roczn. Nauk Roln. Warszawa 1962; 4) Akademicki
podręcznik „Hodowla Koni”, PWRiL, tom II, wspólnie z prof. Janem Grabowskim i mgr. inż.
Stanisławem Schuchem, Warszawa 1963; 5) Trzytomowe dzieło „Hodowla Zwierząt Gospodarskich
w Królestwie Polskim w latach 1815— —1918", PWRiL, Warszawa 1967—1969; 6) „Dzieje wyścigów
i hodowli koni pełnej krwi w Polsce — Królestwo Polskie 1815— —1918”, PWRiL, Warszawa 1970; 7)
Dwutomowe dzieło „Hodowla Zwierząt Gospodarskich w Galicji w latach 1772—1918”, Ossolineum,
Wrocław 1975; wyróżnione nagrodą naukową im. Michała Oczapowskiego, przyznaną przez Wydział
V PAN; 8) „Hodowla Zwierząt Gospodarskich w Wielkopolsce w latach 1793—1850”, Roczn. Nauk
Roln. Warszawa 1978; 9) „Szkice o wkładzie zootechników polskich do kultury hodowlanej kraju
i świata”, PWRiL, Warszawa 1979; 10) „Wyścigi i hodowla koni pełnej krwi oraz czystej krwi arabskiej
w Polsce w latach 1918— —1939", Ossolineum, Wrocław 1980; 11) „Dwa wieki polskiej hodowli koni
arabskich (1778-1979) i jej sukcesy na świecie", PWRiL, Warszawa 1983.
Oprócz działalności publicystycznej i naukowej Profesor opracował ponad 30 recenzji prac doktorskich,
habilitacyjnych oraz recenzji przy wnioskach o nadanie stopnia docenta i tytułów naukowych profesora
nadzwyczajnego i zwyczajnego.
Profesor był także wielokrotnie przewodniczącym lub członkiem różnych naukowych i zawodowobranżowych komitetów, rad, komisji, zespołów oraz innych organów doradczych i opiniodawczych.
Między innymi był: 1) Członkiem Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
3/4

w Jastrzębcu; 2) Przewodniczącym Komisji Hodowli Koni w Komitecie Nauk Zootechnicznych PAN; 3)
Przedstawicielem V Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN do Komisji Koordynacji Badań nad
Dziejami Gospodarstwa Wiejskiego; 4) Przewodniczącym Komisji Hodowli Koni w Radzie NaukowoTechnicznej przy Ministrze Rolnictwa; 5) Przewodniczącym Rady Hodowlanej w Polskim Związku
Hodowców Koni; 6) Przewodniczącym Komisji Hodowli Koni w Radzie Naukowo-Technicznej
Zjednoczenia Hodowli Zwierząt Zarodowych w Ministerstwie Rolnictwa; 7) Przewodniczącym
Komitetu ds. Wyścigów Konnych; 8) Przewodniczącym Rady Programowej kwartalnika „Koń Polski".
Dzisiaj można powiedzieć, że prof. dr Witold Pruski był w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach:
hipologii oraz historii chowu i hodowli zwierząt gospodarskich swojego rodzaju instytucją
i niekwestionowanym autorytetem.
Za wieloletnią pracę zawodową i naukową oraz za całokształt swojej działalności Profesor otrzymał
następujące odznaczenia i wyróżnienia: Krzyż Walecznych, dwukrotnie Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal im. Mikołaja Kopernika — „Za wybitne osiągnięcia
naukowe”, Członkostwo Honorowe Polskiego Związku Hodowców Koni, Członkostwo Honorowe
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Członkostwo Honorowe Komitetu Nauk Zootechnicznych
PAN.
Prof. dr Witold Pruski był wychowankiem SGGW. W tej uczelni kończył studia, a później doktoryzował
się. Doceniając dorobek życia Profesora, Rada Wydziału Zootechnicznego i Senat Akademicki Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego — Akademii Rolniczej w Warszawie podjęły jesienią 1980 r.
Uchwałę o nadaniu mu najwyższej godności akademickiej, jaką jest tytuł doktora honoris causa.
W powołanym do tego celu przewodzie recenzentami całokształtu dorobku Profesora byli: prof. zwycz.,
członek rzeczywisty PAN, dr hab. Władysław Bielański, prof. zwycz., członek rzeczywisty PAN, dr hab.
Ryszard Manteuffel oraz prof. zwycz., dr hab. Ewald Sasimowski. Wszyscy trzej recenzenci wysoce
pozytywnie ocenili dorobek badawczo-naukowy, zawodowy i dydaktyczny profesora Witolda Pruskiego.
Miałem zaszczyt być z ramienia Rady Wydziału Zootechnicznego SGGW-AR promotorem Profesora do
nadania mu tego tytułu i wyróżnienia. Uroczysta promocja i nadanie prof. dr. Witoldowi Pruskiemu
tytułu doktora honoris causa odbyły się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego — Akademii
Rolniczej, w dniu 16 grudnia 1980 r.
W działalności zawodowej i naukowej Profesora, obok wielkiej pracowitości i sumienności, na
szczególną uwagę zasługiwała prawość jego charakteru, a jednocześnie zawsze życzliwy i głęboko
ludzki stosunek do innych ludzi.
Profesor był przez całe swoje długie życie człowiekiem pracy. Przez 60 lat kompletował bibliotekę,
przez 57 lat tworzył archiwum naukowe, przez ponad 56 lat pisał monografie, prace naukowe i liczne
artykuły problemowe i popularno-naukowe. Profesor był szczęśliwy dotąd, dopóki mógł pracować.
Pierwsze nieszczęście dotknęło Profesora w lecie 1981 r„ kiedy to po przebytej ciężkiej chorobie
okazało się, że nie może już pisać i ma nawet trudności z czytaniem. Następny wielki cios spotkał
Profesora w końcu lipca 1983 r. Była to śmierć jego małżonki, pani Marii z Monasterskich Pruskiej.
Małżeństwo państwa Pruskich trwało 49 lat. W tym długim okresie czasu pani Maria Pruska była nie
tylko wierną towarzyszką w życiu Profesora. Była także cichą wspólniczką w jego pracy i sukcesach.
Między innymi pomagała mu w żmudnej pracy, jaką jest wyszukiwanie i gromadzenie materiałów
źródłowych, a także przepisywała na maszynie większość jego rękopisów.
Pogrzeb prof. dr. h.c. Witolda Pruskiego odbył się w dniu 7 lutego 1984 r. na Cmentarzu Powązkowskim
w Warszawie, gdzie pochowano go w grobie rodzinnym. W tej smutnej uroczystości, w deszczowy,
zupełnie nie zimowy dzień, najbliższa rodzina i liczne grono przyjaciół — wśród których był także ułan
z 2. Pułku Ułanów Grochowskich — pożegnali Profesora, przyrodnika i humanistę, człowieka zawsze
dobrego serca i nad wyraz skromnego, człowieka, który większość swojego życia poświęcił służbie dla
kraju i społeczeństwa. Cześć Jego pamięci!
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