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Recenzje i omówienia

w Olsztyńskiem i Ostrołęckiem nie wolno np. strzelać stosunkowo często
spotykanych cietrzewi, pod ochroną jest jarząbek, wydra. Skąd więc ta
nonszalancja wobec żubra?
Bronisław Sałuda
Jerzy Kozdroń, Antoni Sołom a, Anna Wójcicka, Kortowo w45-Ieciu. Z dziejów

Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie.
Datyt fakty, wydarzenia, Oficyna Wydawnicza ART, Olsztyn 1995, ss. 360,
ilustr. 95, tab.

Rocznicowa praca trojga autorów — pracowników ART — jest, jak piszą
oni we wstępie, „historią w pigułce” uczelni kortowskiej w minionym czterdzies
topięcioleciu. Celem publikacji było przedstawienie dorobku środowiska akade
mickiego na tle przemian gospodarczo-społecznych regionu. Książka stanowi
w pewnym sensie kontynuację serii wydawnictw jubileuszowych poświęconych
tej placówce: Dziesięciolecie Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie 1950— 1960
(Olsztyn 1960), Dwudziestopięciolecie Akademii Rolniczo-Technicznej w Olszty
nie 1950— 1975 (Olsztyn 1975) oraz Trzydzieści lat Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 1950— 1980 (Olsztyn 1980).
Praca składa się ze wstępu, ośmiu rozdziałów, aneksu oraz spisu ilustracji.
W warstwie konstrukcyjnej rozdziału „Zarys kalendarium ogólnego” odwołano
się do zabiegu formalnego, wykorzystanego w opracowaniu B. Łukaszewicza —
Olsztyn 1945—1985. Zapis czterdziestolecia. Pod datami rocznymi zamieszczono
wybrane informacje z życia uczelni. Pierwszy zapis, z roku 1919, dotyczy
organizacji Akademii Rolniczej w Bydgoszczy (poprzedniczki ART), a ostatni,
z roku 1995, klasyfikuje ośrodek kortowski na drugim miejscu, po warszawskiej
SGGW, w rankingu polskich uczelni rolniczych. Tu nasuwa się uwaga: autorzy
jedynie w minimalnym stopniu podawali daty miesięczne i dzienne, przypisane
konkretnym wydarzeniom. Rozdział zamyka plan Kortowa opatrzony szczegó
łową legendą.
W dalszej części znajdujemy wiele zestawień statystycznych, wykazów
personalnych i tabel dotyczących władz uczelnianych, wyróżnień, nagród, stopni
naukowych, kierunków studiów, instytutów i zakładów, życia kulturalnego
środowiska akademickiego, turystyki, sportu, współpracy i wymiany zagranicz
nej, patentów, bazy lokalowej oraz wielu innych.
Ostatni rozdział poświęcono zmarłym w latach 1954—1995 nauczycielom
akademickim. Aneks zawiera bieżący skład osobowy Senatu i rad wydziałowych,
strukturę organizacyjną jednostek naukowo-dydaktycznych, a także plan ob
chodów jubileuszu uczelni. Całość przynosi bogactwo materiału faktograficz
nego, nadającego pracy charakter źródłowy. Wymaga on jednak weryfikacji,
która będzie utrudniona z uwagi na brak wykazów wykorzystanych w opraco
waniu archiwaliów i literatury. Autorzy, wskazując na konieczność niezbędnej
selekcji wspomnianego materiału, nie wymienili kryteriów, którymi kierowali się
przy jej dokonywaniu. Biorąc pod uwagę popularyzatorską formę publikacji,
trudno pokusić się o jednoznaczną ocenę hierarchii ważności zamieszczonych
faktów i wydarzeń oraz eksponowanej problematyki. Założona skrótowość
i syntetyczność ujęcia, pozbawionego odautorskiego komentarza, kwalifikuje
pracę do roli informatora, sumującego osiągnięcia tej placówki.
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Uważna lektura pozwala doszukać się, nielicznych zresztą, błędów lub
zwykłych przeoczeń. Jako przykład można podać problem obsady stanowiska
dyrektora Biblioteki Głównej ART. Na stronie 207, pod datą roczną 1972
zapisano: „Stanowisko dyrektora biblioteki obejmuje mgr Witold Rumszewicz,
obowiązki te pełnił do 1993 r., tj. do czasu przejścia na emeryturę” . Zapisy
z kolejnych lat (s. 207 i 209) stwierdzają niedwuznacznie, że dyrektorami były
w tym okresie również inne osoby. W zestawieniu „Liczba studentów ART
w Olsztynie w latach 1980— 1995” (s. 211) poinformowano, że dane za lata
1950— 1979 znajdują się w opracowaniach z okazji wcześniejszych rocznic
Uczelni, chociaż praca obejmuje chronologicznie cały ten okres. Wypada
również żałować, że zabrakło indeksów: rzeczowego i osobowego, a także
wykazu stosowanych skrótów, które mogłyby stanowić korzystne i potrzebne
uzupełnienie. Dodać należy, co przeoczono, iż reprodukowany portret prof.
Michała Oczapowskiego jest autorstwa Aleksandra Wołosa.
Reasumując, otrzymaliśmy ciekawą pracę, mogącą stanowić bazę wyjściową
do opracowania monografii poświęconej temu ważnemu dla regionu ośrodkowi.
Wszak niedługo Akademia Rolniczo-Techniczna będzie obchodziła rocznicę
półwiecza swego istnienia.
Robert Syrwid

