KRONIKA

W pierwszym tomie Roczników Gleboznawczych przedstawiony był
rozwój Towarzystwa od chwili jego zorganizowania aż do roku 1951.
Wydawane po tym czasie kom unikaty Nr Nr 8, 9, 10 i 11 podają naj
ważniejsze fragm enty z życia Towarzystwa, oraz wyniki realizowanych
prac z Planu 6-cio letniego.
Na zjeździe Polskiego To w. Gleboznawczego w Poznaniu we wrze
śniu 1951 r. uczestnicy zjazdu złożyli hołd pamięci zmarłego w dn. 22.VII.
51 Prof. Dr Feliksa Terlikowskiego, Pierwszego Prezesa Polskiego To w.
Gleboznawczego.
Doroczne sprawozdanie Zarządu referował, na Walnym Zgromadze
niu, prezes Prof. Dr M. Górski, zwracając uwagę na ogólny rozwój Towa
rzystwa, na duże zainteresowanie się członków i osób postronnych dzia
łalnością Towarzystwa, wynikiem czego jest coraz liczniejsze zapisywanie
się do Towarzystwa (350 członków), na ukazanie się I-go Tomu Roczników
Gleboznawczych, których wydanie przyspieszono z okazji I-go Kongresu
Nauki Polskiej, na wielką żywotność poszczególnych Oddziałów P. T. G.,
a przodującego pod tym względem Oddziału Lubelskiego, posiadającego
już 90 członków, bogatą bibliotekę fachową, wykazującego dużą akcję
popularyzacyjną gleboznawstwa, przez drukowanie szeregu prac, wygła
szanie referatów, urządzaniu wycieczek gleboznawczych itp. Za tę wy
różniającą się działalność Prezes P. T. G. złożył podziękowanie przewod
niczącemu Oddziału Prof. Dr. B. Dobrzańskiemu.
Na tymże Walnym Zgromadzeniu omówione zostały prace Komisji
Klasyfikacji, N om enklatury i K artografii Gleb przez przewodniczącego
Komisji Prof. Dr. A. Musierowicza. Podkreślił on przede wszystkim nie
dociągnięcia i braki jakie miały miejsce w toku prowadzenia prac w ciągu
roku. Dodatnimi wynikam i prac Komisji było odbycie konferencji tere
nowej w góry, dla ujednostajnienia niektórych cech gleb górskich, prze
prowadzenie korekty do wykazów gleb do mapy w skali 1 : 100 000
i 1 : 300 000 oraz wprowadzenie pewnych poprawek do podziału m ate
riału glebowego na frakcje mechaniczne i utworów glebowych na grupy
mechaniczne.
Dla większego uspraw nienia prac Komisji Klasyfikacji, Nomenkla
tury i K artografii Gleb powołana została przez Walne Zgromadzenie Mała
Komisja w osobach przewodniczącego Prof. Dr. A. Musierowicza, Prof.
Dr. J. Tomaszewskiego, Prof. Dr. M. Kwinichidze’go, Dr. M. Strzemskiego, Dr. L. Królikowskiego i sekretarza Komisji Mgr. F. Kuźnickiego.
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Jednym z dezyderatów Walnego Zgromadzenia była sprawa wpro
wadzenia wykładów z gleboznawstwa na Wydziałach M atematycznoPrzyrodniczych w U niw ersytetach i Szkołach Wyższych. Opracowane
uzasadnienie tego dezyderatu, przez upoważnionych na Walnych Zgro
madzeniu członków Towarzystwa Prof. Dr J. Ziemięcką, Prof. Dr. B. Do
brzańskiego, przesłano do Polskiej Akademii Nauk.
Dla uczczenia pamięci Prof. Dr. F. Terlikowskiego Walne Zgroma
dzenie uchwaliło zająć się wydaniem zbioru Jego prac, dotyczących gleb
województwa poznańskiego. I w tym celu powołana została specjalna
Komisja z przewodniczącym Prof. Dr. M. Górskim. Zbieranie i przygoto
wywanie materiałów do druku powierzono Prof. Dr. M. Kwinichidze.
Po oficjalnej części Walnego Zgromadzenia wygłoszone zostały na
stępujące referaty: 1. Życie i działalność Profesora F. Terlikowskiego —
wygłosił Prof. Dr M. Kwinichidze. 2. Myśli przewodnie w pracy Prof.
Terlikowskiego „Roślinność jako czynnik glebo twór czy“, odczytał Mgr
Rząsa 3. Bielicowy proces glebowy — wygłosił Prof. Dr J. Tomaszewski
i 4. Gleby brunatne w dotychczasowej literaturze — wygłosił Mgr Zb.
Prusinkiewicz. Po referatach odbyła się ożywiona dyskusja.
W dwóch następnych dniach zjazdu odbyła się konferencja terenow a
na Ziemiach Województwa Poznańskiego i Pomorskiego przy udziale
80 uczestników. Oglądano i przedyskutowano ciekawe typy gleb wystę
pujących na tam tejszych terenach.
W związku z opracowywaną klasyfikacją gleb polskich przyszły
zjazd, w myśl uchwały Walnego Zgromadzenia (195Ó) odbędzie się w K ra
kowie, gdzie głównym tematem będzie sprawa klasyfikacji gleb w Polsce,
a w konferencji terenowej będzie zapoznanie się z glebami górskimi.
W toku bieżących prac Zarząd zwrócił się pismem do K om itetu
Organizacyjnego Polskiej Akademii Nauk (15.111.52) w sprawie ułatw ienia
nawiązania kontaktu z gleboznawcami radzieckimi, czechosłowackimi
i węgierskimi dla uzgodnienia różnych poglądów z zakresu gleboznaw
stwa, a szczególnie w związku z ustalaniem podstaw klasyfikacji gleb.
W bieżącym roku, na wniosek Polskiego Towarzystwa Gleboznaw
czego, otrzymał Państwową Nagrodę IH-go stopnia Prof. Dr. A. Musiero
wicz, za całokształt prac gleboznawczych.
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze brało udział w posiedzeniach
I-go Kongresu Nauki Polskiej w Warszawie, gdzie przedstawiciel Pol
skiego Tow. Gleboznawczego Dr L. Królikowski zgłosił wniosek, w związ
ku z powstaniem Polskiej Akademi Nauk, o utrzym anie nadal wydawnictwa
Roczników Gleboznawczych jako odrębnego czasopisma gleboznawczego.
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, z chwilą utworzenia się Pol
skiej Akademii Nauk organizacyjnie podlega Akademii i otrzymuje sub
wencje na prowadzenie prac objętych planem 6-cio letnim.
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