


PROFESOR DOKTOR MARIAN GÓRSKI

Dnia 25 sierpnia 1961 r. zm arł d r M arian Górski, profesor zwyczajny 
chemii rolniczej Szkoły Głównej G ospodarstw a W iejskiego w W arszawie, 
członek rzeczyw isty Polskiej Akadem ii Nauk, prezes Polskiego Tow arzy
stw a Gleboznawczego.

Profesor d r M arian Górski urodził się w  1886 r. w W arszawie i tu  
uczęszczał do szkoły średniej. M aturę uzyskał w  Petersburgu  w 1904 r., 
po czym .studiował m atem atykę na U niw ersytecie W arszawskim. Po 
zam knięciu U niw ersytetu  w  1906 r. przeniósł się do Lipska, gdzie stu 
diował chemię n a  W ydziale Filozoficznym  In sty tu tu  Chemii Fizykalnej 
prof. Ostwalda. S tudia te  zakończył doktoryzując się w 1911 r. u prof. 
Böttgera. Po powrocie do k ra ju  został asystentem  Stacji Chemiczno-Rol
niczej w Duiblanach, stud iu jąc  równocześnie rolnictw o w tam tejszej A ka
demii, k tórą ukończył w  1917 r. W tym  sam ym  roku, będąc asystentem  
przy K atedrze Chemii Ogólnej w  Dublanach, kierow anej przez prof. 
J . Zawidzkiego, zaczął w ykładać chemię rolniczą na W ydziale Chemicz
nym  Politechniki Lwowskiej. Już w  tym  czasie zetknął się z prak tycz
nym i problem am i ro ln ictw a adm inistru jąc jakiś czas m ajątkiem  Siedliska 
pod Lwowem. W 1919 r. d r  M arian Górski został m ianow any profesorem  
nadzw yczajnym  Chemii Rolniczej i G leboznaw stw a na W ydziale Rolni- 
czo-Lasowym Politedhriiki Lwowskiej i kierow nikiem  Stacji Chemiczno- 
Rolniczej i Torfowej w Dublanach.

W 1923 r. został profesorem  zw yczajnym  U praw y i Nawożenia Roli 
na W ydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa W iejskiego 
w W arszawie. Od tegO' czasu związał się na  stałe z tą  uczelnią.

T alent organizacyjny, zmysł prak tyczny  i głęboka wiedza pozwoliły 
Mu na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa W iejskiego odegrać niejed
nokrotnie dużą rolę. P ierw szym  etapem  jego działalności było uporządko
wanie, a raczej właściwe ustaw ienie gospodarcze przekazanych SGGW 
przez państw o dóbr skierniewickich. Profesor M. Górski zorganizował tu  
całą adm inistrację m ajątku  i zagospodarował 40-hektarow e pole doświad
czalne. Dzięki jego staraniom  i w yjednanym  funduszom  pole doświadczal
ne w  Skierniew icach zostało całkowicie zdrenow ane i wyposażone we 
w szystkie potrzebne budynki gospodarcze i inw entarze. Postaw iona zo
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stała hala w egetacyjna do doświadczeń wazonowych, dom  m ieszkalny 
z podręczną pracow nią i w  pełni wyposażona stacja meteorologiczna. Na 
polu doświadczalnym  Profesor Górski założył stałe doświadczenia nad 
w pływ em  nawozów m ineralnych i organicznych na żyzność gleby i plony 
roślin. Doświadczenia te, prowadzone przez blisko 40 lat w edług ustalo
nego przez Niego planu, stanow ią jedyny w  swoim rodzaju i bardzo 
cenny w arszta t badawczy- Podobnych doświadczeń jest zaledwie kilka 
na całym  świecie. Równocześnie zorganizował w pałacu skierniew ickim  
laboratorium , um ożliw iające rozw iązywanie zagadnień analitycznych, 
związanych z prowadzonym i badaniam i. Rozm iary pracow ni pozwalały 
także na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla k ilkunastu  osób.

Będąc dw ukrotnie dziekanem  W ydziału Ogrodniczego, Profesor Górski 
przyczynił się ogromnie do jego rozwoju. W czaisie pierw szej kadencji 
Profesora (1927— 1929) została wprow adzona zasada, że wszyscy studenci 
W ydziału Ogrodniczego m ają obowiązek odbycia p rak tyk i w ogrodach 
i szklarniach Skierniewic według ściśle określonego program u. Będąc 
długoletnim  opiekunem  tych p rak ty k  z ram ienia Senatu Akadem ickiego 
Profesor Górski wym agał, aby studenci w  Skierniewicach zapoznali się 
praktycznie nie tylko z głównym i działam i ogrodnictwa, ale aby byli rów 
nież zorientow ani w  opłacalności każdego działu, potrafili zrobić kalku 
lację produkowanego płodu, wreszcie by um ieli właściwie obsłużyć od
biorców. Toteż sprzedaż owoców i w arzyw  z ogrodów skierniew ickich 
była prowadzona przez studentów  pod opieką instruktora . K onsekw ent
nie sady i ogrody Skierniewic były nastaw ione cna rentowność, co obok 
znaczenia dydaktycznego daw ało i bezpośrednie korzyści w  postaci po
w ażnych dochodów, obracanych głównie na inw estycje gospodarcze. 
Z tych to źródeł były finansowane: budowa nowoczesnych szklarni, 
adaptacja budynków  na bursy  studenckie, rem onty  budynków  itp. Z tych 
samych funduszów rozbudował się Zakład Sadownictwa, a założony 
w tym  czasie sad doświadczalny stanowi do dziś. jedną z najcenniejszych 
kolekcji gatunków  i odm ian drzew  owocowych na świecie. Równocześnie 
rozszerzone zostały znacznie pola doświadczalne Zakładu W arzywnictw a. 
W późniejszym  okresie dzięki poparciu Profesora Górskiego w ram ach 
W ydziału Ogrodniczego powstała K atedra A rch itek tu ry  K rajobrazu, Za
kład Roślin Ozdobnych, a także utw orzony został Zakład Pszczelarstw a.

Profesor dr M arian Górski był dw ukrotnie rektorem  SGGW. W okre
sie Jego pierwszej kadencji w latach 1933— 1935 w łonie rządu powstała 
skrystalizow ana koncepcja zlikwidowania SGGW ze względu na to, że 
były  w owym  czasie trudności z zatrudnieniem  rolników z wyższym w y
kształceniem . a usytuow anie rolniczej szkoły akadem ickiej w wielkim  
mieście budziło duże zastrzeżenia. Nowoobrany rek tor z ogrom ną energią 
przeciw staw ił się tej decyzji, poruszył w szystkie władze adm inistracyjne
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i społeczne, w yjednał in terw encję posłów sejm owych i ostatecznie sp ra
wę w ygrał. W krótce dzięki usilnym  staraniom  uzyskał poważne k redy ty  
na rozbudowę i wyposażenie Szkoły.

Profesor Górski był członkiem zw yczajnym  Akademii N auk Technicz
nych i Tow arzystw a Naukowego W arszawskiego, gdzie stale przew od
niczył Sekcji Rolniczej. Przew odniczył także Kom itetow i Rolniczemu 
N auk Stosowanych przy M inisterstw ie W yznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Był wiceprzewodniczącym  Kom isji W spółpracy w Doświad
czalnictw ie przy  M inisterstw ie Rolnictwa, a przewodniczył Sekcji N a
wozowej i*redakcji ,,P rzeglądu Doświadczalnictwa Rolniczego’\  W 1933 r. 
ziostał prezesem  W arszawskiego' Tow'arzystwa Ogrodniczego. Był inicja
torem  i pierwszym  redaktorem  Roczników Nauk Ogrodniczych.

Po śmierci prof. Miku łow sk i ego-Pomorsk i e go Profesor Górski prze
niósł się na W ydział Rolniczy, a w 1937 r. został m ianow any profesorem  
zwyczajnym  Chemii Rolnej i Rolnictwa na W ydziale Rolniczym SGGW.

W czasie okupacji oficjalnie pracow ał w Dziale Żyw ienia In sty tu tu  
W iejskiego w Puław ach. W porozum ieniu z tajnym i władzam i akadem ic
kimi stw orzył w  W arszawie Zakład Chemii Rolniczej. Zorganizowano 
w nim  tajne nauczanie, a prowadzone tam  badania pozwoliły studentom  
wykonać prace dyplomowe. K ilka prac naukowych, dokonanych w tym  
czasie, opublikow ano po wojnie.

W 1945 r. jako k u ra to r z ram ienia w ładz brał udział w organizacji 
SGGW. Dzięki Jego energii SGGW zostało bardzo szybko uruchom ione 
i jako jedna z pierw szych Szkoła rozpoczęła staran ia  o rew indykację 
wywiezionego do Niemiec m ienia. W tym  też okresie będąc dziekanem  
W ydziału Rolniczego opracow ał dla niego program  studiów i przew od
niczył Sekcji Rolniczej Rady Szkolnictwa Wyższego.

W 1946 r. obrany został ponownie rek torem  SGGW. Urząd ten pia
stował do 1949 r.

W tym  czasie brał żywy udział w  organizow aniu In sty tu tu  Nauki 
i Ośw iaty Rolniczej Związku Samopomocy Chłopskiej i był pierw szym  
prezesem  tego insty tu tu . Pod Jego redakcją wychodziło pierwsze powo
jenne czasopismo popularnonaukow e „Chłopska Gosipodarka” , a także 
ukazała się seria popularnych broszur i podręczników z różnych działów 
rolnictw a. Była to pierwsza po wojnie poważniejsza lite ra tu ra  rolnicza. 
Po likw idacji in sty tu tu  Związku Samopomocy Chłopskiej Profesor Gór
ski objął funkcję przewodniczącego Rady Naukow ej przy  M inisterstw ie 
Rolnictwa. Pod Jego kierunkiem  Rada ta  opracow ała ogólnokrajow y plan 
badań rolniczych. Równocześnie rozpoczęła subsydiow anie szczególnie 
ważnych badań.

Profesor Górski reprezentow ał Polskę na kilku zjazdach i kongresach
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m iędzynarodowych przed i po wojnie. Był też członkiem M iędzynarodo
wego Tow arzystw a Gleboznawczego.

W 1949 r. Profesor Górski został w ybrany  prezesem  Polskiego Towa
rzystw a Gleboznawczego i urząd ten  spraw ował do końca życia. Dorobek 
Tow arzystw a w czasie kadencji Prof. Górskiego om awia szerzej jego refe
rat, przygotow any na XXV-4ecie PTG, opublikow any w Rocznikach Gle
boznawczych w X tomie. Z re fe ra tu  tego wynika, że Profesor Górski 
odegrał dużą rolę przede w szystkim  jako in ic ja tor i organizator zjazdów 
naukowych, k tóre um ożliwiły w ym ianę poglądów i konferencje terenowe. 
Dzięki Jego staraniom  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze zaczęło w y
dawać „Roczniki Gleboznawcze” i ,,N aukow y Przegląd L ite ra tu ry  Rol
niczej”. Profesor Górski był ich pierwszym  redaktorem .

W 1950 r. Profesor Górski został powołany na kierow nika Działu Ży
wienia i Nawożenia Roślin In sty tu tu  Uprawy, Nawożenia i Gleboznaw
stwa. Pełniąc tę funkcję dom agał się utw orzenia w  całym  k ra ju  sieci 
stacji chemiczno-rolniczych, k tóre by określały  stan żyzności gleby, a po
nadto nadzorow ały gospodarkę nawozową w Polsce. Dzięki jego usilnym  
staraniom  od 1955 r. zaczęły powstawać takie stacje i jeszcze za jego 
życia każde województwo posiadało stację chemiczno-rolniczą. Profesor 
Górski opiekował się nim i do końca życia.

W ostatnich latach objął stanowisko doradcy naukowego IUNG.
Profesor Górski zajm ował się każdym  zagadnieniem, wchodzącym 

w zakres Jego specjalności- Mimo ogromnego zainteresow ania spraw am i 
ogólnorolniczymi, mimo pracy organizacyjnej i społecznej, k tórej odda
wał się z zapałem, był zawsze doskonale zorientow any w najświeższej 
litera tu rze  naukowej. Każda inform acja o nowej metodzie badań, nowy 
sposób gospodarowania, produkcji czy stosowania nawozów, nieznana 
m etoda w ykorzystania odpadów przem ysłow ych itp., wszystko to było 
przez Niego natychm iast podchwycone i n iejednokrotnie stawało się za
czątkiem  poważniejszych studiów. Am bicją Profesora było bowiem, aby 
każda rzecz znam ionująca postęp w  rolnictw ie była jak najszybciej w Pol
sce spraw dzona i spopularyzowana. Drugą charakterystyczną cechą Jego 
twórczości naukowej był ogrom ny nacisk, jaki kładł na właściwe udo
kum entow anie w ysuw anych tez. Dlatego to niem al w szystkie Jego ba 
dania opierały  się na dużej ilości powtórzeń, a w yciągnięte wnioski były 
zawsze opatrzone wskaźnikiem  wiarygodności. Ten sposób ujm ow ania 
w yników  wiązał się z dużą wagą, jaką przyw iązyw ał do opracow ań sta
tystycznych. Jeszcze w Dublanach ukazała się Jego pierwsza w tym  za
kresie publikacja pt. ,,Błąd praw dopodobny doświadczenia polowego”. 
Była to jedna z pierwszych prac tego typu w rolnictw ie. Również i w  dal
szych badaniach problem  wiarygodności w yników doświadczeń był zaw
sze uwzględniony, a jego kontakt z K atedrą  S tatystyki M atem atycznej
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■konsekwentnie podtrzym yw any. N aw iasem  mówiąc, Profesor Górski był 
głównym  inicjatorem  utworzenia w SGGW K atedry  S tatystyki M atem a
tycznej.

Głęboka wiedza i um iejętność perspektyw icznej oceny zam ierzeń po
zwoliły Profesorow i Górskiem u odegrać kilkakrotnie dużą rolę w spra
wach ważnych dla gospodarki państw owej.

Po pierwszej wojnie rolnictw o polskie posługiwało .się niem al w y
łącznie im portow anym i nawozami sztucznym i mimo rozw oju krajowego 
przem ysłu. T radycyjne przyw iązanie do im portow anych nawozów pod
trzym yw ała doskonale zorganizowana propaganda subsydiow ana przez 
wielki kapitał, w szczególności przez producentów  sa le try  chilijskiej 
i wszechpotężny K alisyndykat. P rzed  nauką polską stanął poważny pro
blem  utorow ania drogi polskim  nowozom sztucznym. W alka z obcym ka
pitałem  zaznaczyła się szczególnie silnie w  związku z naciskiem  gospo
darczym  K alisyndykatu, k tó ry  zupełnie uniem ożliwiał rozwój Tow arzy
stw a Eksploatacji Soli Potasow ych w K ałuszu i Stebniku. Tej suprem acji 
K alisyndykatu  w latach trzydziestych wypow iedziała w alkę grupa uczo
nych polskich, k tórym  przew odził P rofesor Górski. Przeprow adzone 
przez tę grupę system atyczne badania w ykazały niezbicie, że nie tylko 
jakość polskich nawo'zôw nie jest gorsza, ale przeciwnie, że niektóre 
z nich są naw et lepsze od zagranicznych. W rezultacie wyszło przew ażnie 
spod Jego pióra lub pod Jego redakcją  szereg publikacji o charakterze 
naukow ym  i popularnym : „M onografia polskiego przem ysłu potasowe
go^, „Znaczeruie potasu dla ro lnictw a ze szczególnym uwzględnieniem  pol
skich nawozów potasow ych” (wspólnie z prof- Terlikowskim) i wiele in 
nych, k tóre złam ały moinopol K alisyndykatu  i przekonały rolnictw o 
o w artości rodzim ych nawozów potasowych. Polskie naw ozy potasowe 
zdobyły całkowicie rynek  krajow y, a T.E.S.P. rozpoczął eksport nawozów 
na rynki zagraniczne.

Profesor Górski odegrał dużą rolę w  rozw oju upraw y ty toniu  w Pol
sce. Był on jej patronem  już w tym  okresie, kiedy n ik t nie b rał poważnie 
pod uwagę możliwości produkcji ty ton i szlachetnych w naszej szerokości 
geograficznej. W nielicznym  gronie propagatorów  polskiego tytoniu, obok 
prof. Kaznowskiego, był Profesor Górski. Pod Jego kierunkiem  zakładano 
pierw sze doświadczenia z nawożeniem  tytoniu, a pierw szy zakład do
świadczalny tytoniow y w Piadykach powstał z Jego inicjatyw y. W ielu 
Jego uczniów specjalizując się w zakresie ty toniu  w Zakładzie Chemii 
weszło do podstawowej kad ry  przem ysłu tytoniowego. W rezultacie po
w stała nowa gałąź produkcji rolniczej, dzięki czemu m iliony złotych, 
do tego czasu wywożone, pozostają w kraju , podnosząc dochody drobnych 
rolników. Równocześnie z Zakładu Profesora Górskiego wyszło k ilka
naście prac i podręczników o tytoniu, przew ażnie przez Niego napisanych.
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K ieru jąc pracam i prow adzonym i na polu doświadczalnym  w Skier
niewicach, Profesor Górski zbadał potrzeby nawozowe wielu roślin ogrod
niczych. Przez wiele la t prowadził system atyczne doświadczenia nad sto
sowaniem i przechow yw aniem  obornika i innych nawozów organicznych. 
Już w latach dw udziestych interesow ał się P rofesor Górski ogromnie 
kukurydzą, której wróżył w  Polsce dużą przyszłość. Z Jego in icjatyw y 
wysyłano do szkół rolniczych nasiona kukurydzy  „Żółtej z A uxonne”, 
upraw ianej na polu doświadczalnym  w Skierniewicadh.

Z prac gleboznawczych w latach trzydziestych na podkreślenie zasłu
gują badania rolniczo-gleboznawcze pow iatu skierniewickiego, zakończo
ne publikacją zaopatrzoną w m apą żyzności gleb. W tym  samym  m niej 
więcej czasie została w zakładzie Profesora Górskiego przepracow ana 
m etoda m echanicznej analizy gleby Bouyoucosa za pomocą areom etru, 
dziś powszechnie stosowana z niew ielkim i m odyfikacjam i. Podobnie pod 
Jego kierunkiem  prowadzono pierw sze prace nad zastosowaniem  elektro- 
dializy w badanych glebach.

Dużo czasu poświęcał Profesor Górski badaniom  nad fizjologiczną 
reakcją nawozów i czystych soli, w yciągając wiele w ażnych wniosków 
dotyczących m etod nawożenia. Zajm ow ał się rów nież wapnow aniem . 
Z Jego zakładu wyszło wiele cennych prac z zakresu żywienia roślin 
fosforem. Z okazji badań nad surow ym i solami potasow ym i pracow ał 
nad zagadnieniem  m ikroelem entów . Równolegle do prac nad nawozami 
m ineralnym i, prow adzone były  również badania nad nawozami orga
nicznymi. Z okazji badań nad przechow yw aniem  obornika została w y
jaśniona w artość m etody K rantza, a także nawozowa w artość obornika 
otrzym anego na tej drodze. Prow adząc intensyw ne badania w swoim za
kładzie nie pom inął Profesor Górski żadnej sposobności, aby koordyno
wać działalność i korygować m etodykę terenow ych placówek doświad
czalnych. Był też głównym  inicjatorem  ogólnopolskich syntetycznych 
opracowań nawozowych podbudowanych rachunkiem  statystycznym .

W swoich badaniach po wojnie duży nacisk położył na zagadnienie 
techniki i term inu  nawożenia, w których upatryw ał źródła zwiększenia 
wydajności nawozów. Do tej kategorii doświadczeń należą badania nad 
m etodam i użycia obornika, rzędow ym  stosowaniem nawozów fosforowych 
i potasowych, badania nad dolistnym  nawożeniem  oraz nad właściwym  
term inem  nawożenia azotem  ozimin- Profesor Górski podjął również 
pierwsze w Polsce próby otrzym yw ania gazu opałowego przez ferm enta
cję obornika. W tym  celu w Skierniewicach zainstalow ał potrzebne u rzą
dzenia, a po otrzym aniu  „biogazu” ustalił jego kalkulację, a także doko
nał oceny wartości nawozowej przeferm entow anego tą m etodą obornika 
w doświadczeniach polowych. Przedm iotem  Jego studiów było również 
stosowanie nawozów granulow anych. Badania te w dużym  stopniu p rzy 
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czyniły się do rozw inięcia produkcji superfosfatu granulow anego w Pol
sce. Zajm ow ał się także żużlem  wielkopiecowym. Dużą wagę m iały Jego 
badania nad wodą am oniakalną, k tóra okazała się najtańszą form ą na
wozu azotowego. Na podstaw ie tych prac woda am oniakalna jest w pro
wadzona do p rak tyk i rolniczej w Polsce. Z dokum entacji tego zagadnienia 
skorzystał Związek Radziecki i inne k raje  dem okracji ludowych. Obok 
prac nad płynnym i nawozami azotowymi na uwagę zasługują badania 
nad mocznikiem  i jego pochodnymi.

Z badań m etodycznych większe znaczenie m ają podjęte pod Jego kie
runkiem  próby zastosowania drobnoustrojów  do określania zawartości 
n iektórych pierw iastków  zarówno w glebach, jak i w  m ateriale  roślinnym , 
m etoda określania m anganu i magnezu.

Od 1952 r. Profesor Górski interesow ał się izotopami, a uzyskaw szy 
z Polskiej Akadem ii N auk subwencje, zorganizował w 1955 r. pierw szą 
w Polsce rolniczą pracow nię izotopową. Po raz pierw szy w Polsce badania 
nad w pływ em  prom ieniow ania na w zrost roślin, nad n a tu ra lną  radio
aktyw nością gleby, badania nad żywieniem  roślin za pomocą znaczonych 
pierw iastków , były  dokonane w tej pracowni. P rofesor Górski był in i
cjatorem  wprow adzenia do badań rolniczych sitabilnego izotopu 15N.

W ostatnich latach zajął się pow tórnie koncepcją statystycznych do
świadczeń nawozowych i zaplanował w m ajątkach SGGW w Krobowie 
i Łyczynie trw ałe doświadczenia polowe, podobne do tych, k tó re  niegdyś 
założył w Skierniewicach, jednak według nowoczesnych wym agań nauki.

Nie sposób tu  wym ienić w szystkich zagadnień, k tórym i zajm ował się 
Profeisor Górski. Należy jednak zaznaczyć, że m iał On w każdej spraw ie 
własny trzeźw y sąd. Tak np. sprzeciw iał się zdecydowanie wprow adzeniu 
na .szeroką skalę system u W iliamsa w brew  forsowanym  powszechnie 
w tym  czasie poglądom.

Ogrom ny w achlarz zainteresow ań i duże doświadczenie spraw iły, że 
głos Profesora Górskiego był bardzo ceniony, a Jego udział w kom isjach 
i radach fachowych bardzo pożądany. Był więc członkiem Rady N auko
wo-Technicznej M inisterstw a Rolnictwa i Rady M inisterstw a Przem ysłu 
Chemicznego; był członkiem Państw ow ej Rady do Spraw  Pokojowego 
W ykorzystania Energii Jądrow ej i przew odniczył Kom isji Rolniczych 
Badań Izotopowych V W ydziału PAN.

Jedną z pasji zmarłego Profesora była działalność publicystyczna 
i oświatowa. Zaczęła się ona już w Skierniewicach przez naw iązanie kon
taktów  m iędzy placówkam i SGGW a organizacjam i społecznymi, stow a
rzyszeniam i i tow arzystw am i naukowym i.

Z in icjatyw y Profesora Górskiego organizowane były  odczyty i po
gadanki, których prelegentam i byli pracow nicy Szkoły, a głównie Jego 
Zakładu. Poile doświadczialine w Skierniewicach było w sezonie niem al oo-
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dziennie odwiedzane przez wycieczki szkół rolniczych i organizacji chłop
skich. Każda wycieczka była obsłużona przez personel fachowy Zakładu. 
Równocześnie rozsyłano do szkół rolniczych pomoce naukowe, np. gabloty 
z nawozami, zde-lniki, eksponaty, próbki nasion selekcyjnych itp. P ro 
wadzona była także akcja popularyzacyjna w prasie rolniczej, do której 
nakłan iany  był cały personel Zakładu. Sam  Profesor Górski brał zawsze 
bardzo czynny udział w publicystyce rolniczej. Widać to choćby z liczby 
czasopism, k tó re  z Jego in icjatyw y powstały. Przeprow adzone w jego 
pracow ni badania były niem al zawsze publikow ane. Ma też Profesor 
Górski na swoim koncie ponad 100 prac ogłoszonych drukiem . Prócz tego 
w ydał szereg cennych podręczników naukow ych, a wiele z opracow ań 
zbiorowych wyszło z Jego inicjatyw y i pod Jego- redakcją. Dzięki liczinym 
artykułom  popularyzow ał swój doonobek naukow y w prasie rolniczej, 
wiążąc zawsze w yniki badań naukow ych z praktyką. Ponieważ posiadał 
duży ta len t popularyzatorski, Jego publikacje cieszyły się więc zawsze 
dużą poczytnością- Tak np. broszura pt.: ,,Nawozy i naw ożenie” doczekała 
się 7 w ydania w nakładzie 70 000 egzemplarzy.

Miał też Profesor Górski duże osiągnięcia na polu pedagogicznym. 
Był to bowiem  znakom ity wykładowca i doskonały wychowawca m ło
dzieży. Jego ta len t oratorsk i i um iejętność przedstaw ienia każdego za
gadnienia w sposób przystępny i zrozum iały zyskiw ały m u słuchaczy. 
W ykładam i swoimi potrafił zawsze zainteresow ać studentów, toteż audy
torium  m iał zawsze pełne. K andydatów  na specjalizację w Jego katedrze 
było co roku więcej niż miejsc. A le n ie było w ypadku, aby dla tych, 
k tórym  Jego przedm iot przypadł do serca m iejsce się nie znalazło. Z każ
dym  m agistrantem  m iał czas nawiązać bliższy kontakt, a jeżeli k tóryś 
zdradzał zainteresow ania naukowe, opiekował się nim  szczególnie trosk li
wie, zachęcając do pracy badawczej i kreśląc drogę przyszłej kariery  
naukow ej. A dbał n ie tylko o w ykształcenie swoich uczniów, ale in te re 
sował się także ich w arunkam i m aterialnym i. W okresie gdy o pracę 
dla rolników było trudno, Profesor Górski w yrabiał dla swych uczniów 
posady. Całe pokolenie rolników i ogrodników przesunęło się przez Jego 
katedrę. Wśród wychowanków Profesora Górsikiego jest kiliku profesorów 
i docentów wyższych uczelni. Wiele odpowiedzialnych stanow isk w nauce 
rolniczej i adm inistracji gospodarczej zajm ują Jego uczniowie.

W ypada również dodać, że był to człowiek bardzo uczynny i bezpo
średni. Chętnie pomagał każdemu, kto się do niego zwrócił o pomoc.

Za swoją działalność naukow ą zm arły Profesor był n iejednokrotnie 
w yróżniany odznaczeniami państw owym i. O trzym ał m. in. w 1936 r. 
Krzyż K om andorski O rderu  Polonia R estituta, a po w yzw oleniu nagrodę 
państw ow ą II stopnia i Krzyż Kom andorski Odrodzenia Polski-

Senat Szkoły Głównej G ospodarstwa W iejskiego uczcił pamięć P rofe
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sora Górskiego nadając drugiej auli Jego imię. Tak więc, obok auli za
łożyciela SGGW prof. M ikułowskiego-Pom orskiego, jest aula imienia 
prof. Górskiego, jako jednego z najbardziej zasłużonych profesorów tej 
uczelni.

W ydaje się również, że rola Profesora Górskiego w Skierniewicach 
powinna być szczególnie podkreślona. W mieście istnieje wśród starszego 
pokolenia pamięć o tym  przedstaw icielu SGGW, k tó ry  dw ukro tn ie  oddał 
część zagospodarowanej ziemię pod budowę i rozbudowę szpitala powia
towego. Są jeszcze ludzie, którzy pam iętają  naw iązanie bliższych kon
taktów  z Tow arzystw em  Rolniczym i kółkam i rolniczym i na terenie 
powiatu, a także z organizacjam i społecznymi m iasta. T rw ałym  pom ni
kiem  Jego działalności jest jednak pole doświadczalne. W ielu Jego ucz
niów pracowało na nim  i tam  pod Jego kierunkiem  kształciło się. Sąd'zę, 
że będę w yrazicielem  opinii Jego wychowanków, do których sam się za
liczam, jeżeli sk ieruję prośbę do Senatu  Szkoły, aby zechciał nazwać pole 
doświadczalne w  Skierniewicach Zakładem  Doświadczalnym imienia 
prof, dr M ariana Górskiego.

Władysław Trzciński
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Feldversuchen. Die Landwirt. Versuchs Stationen, 93, 1917, s. 225—240.
11. Badania nad azotem i kwasem fosforowym w  ziarnie owsa. Rolnik, 1920.
12. (z Z. Protową) Wpływ olejowania na wartość nawozową azotniaku. Roczn. 

Nauk Roln., 10, 1923, s. 603—616.



12 Profesor Doktor Marian Górski

13. (z W. Jankowską) Skład chemiczny i mechaniczny dwóch profilów gleb lesso
wych z niżu nadbużańskiego. Roczn. Nauk Roln., 9, 1923, s. 60—65.

14. (z Z. Golonką i F. Terlikowskim) Warunki siedliskowe na granicy niżu sar
mackiego i płaskowyżu podolsko-wołyńskiego. Roczn. Nauk Roln., 11, 1924, 
425—467.

15. (z O. Dąbrowską) Wpływ reakcji gleb na koncentrację jonów wodorowych 
w  sokach roślin motylkowych. Roczn. Nauk Roln., 14, 1925, s. 445—462.

16. (z O. Dąbrowską) Wpływ rośliny na koncentrację jonów wodorowych w  gle
bie. Roczn. Nauk Roln., 14, 1925, s. 463—470.

17. (z O. Dąbrowską) Reakcja gleby a wzrost roślin motylkowych. Roczn. Nauk 
Roln., 15, 1926, s. 502—527.

18. Zarys historii gleboznawstwa w  Polsce. Roczn. Nauk Roln., 17, 1927, s. 335—348.
19. (z W. Dominikiem) Nowe fabryki nawozów azotowych a potrzeby rolnictwa. 

Gazeta Rolnicza, 2, 1927, s. 1297.
20. (z J. Krotowiczówną) Doświadczenia nawozowe z tytoniem czerwono kwitną

cym i machorką. Roczn. Nauk Roln., 19, 1928, s. 249—264.
21. (z M. Kozłowską) O potrzebach nawozowych cebuli. Roczn. Nauk Roln., 20.

1928, s. 1—14.
22. Gleba pola doświadczalnego w  Piadykach koło Kołomyi. Roczn. .Nauk Roln., 

20, 1928, s. 406.
23. Gleby polskie i ich potrzeby nawozowe. L’Agriculture Polonaise, Warszawa

1929, s. 132—138.
24. O fizjologicznej reakcji soli. Roczn. Nauk Roln., 22, 1929, s. 27—32.
25. (z J. Krotowiczówną) Wartość nawozowa surofosfatu, nitrofasfatu i fosforytu  

lubelskiego w  porównaniu do superfosfatu i tomasyny. Roczn. Nauk Roln., 22,
1929, s. 139—152.

26. Doświadczenie ze szczawianem amonu jako nawozem azotowym. Nawozy Sztu
czne, 2, 1930, s. 181—187.

27. (z St. Klarnerem) Potrzeby nawozowe machorki. Roczn. Nauk Roln., 24, 1930, 
s. 17—28.

28. (z J. Krotowiczówną) Działanie obornika i nawozów mineralnych na plon ma
chorki i zawartość nikotyny. Roczn. Nauk Roln., 24, 1930, s. 1— 16.

29. (z O. Dąbrowską) Fizjologiczna reakcja soli potasowych i jej zależność od re
akcji środowiska. Roczn. Nauk Roln., 24, 1930, s. 29—46.

30.. Nawożenie machorki w  świetle doświadczeń polowych. Nawozy Sztuczne, 2,
1930, s. 111—116.

31. (z J. Grzymałą i A. Maksimowem) Badania rolniczo-gleboznawcze powiatu 
skierniewickiego. Roczn. Nauk Roln., 25, 1931, s. 333—388.

32. (z J. Szlązkiewiczówną) Doświadczenia nawozowe z truskawkami. Roczn. Nauk 
Roln., 28, 1931, s. 335—356.

33. Studia nad wartością nawozową kainitów polskich. Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 
26. 1931, s. 255—296.

34. Wpływ związków boru na wzrost roślin (w związku z zawartością boru w na
wozach potasowych). Roczn. Nauk Roln.. 28, 1932, s. 27—44.

35. (z K. Iwaszkiewiczówną) Porównanie działania nawozów potasowych na naj
ważniejszych roślinach uprawnych. Roczn. Nauk Roln., 28, 1932, s. 211—235.

36. (z J. Krotowiczówną) Działanie różnych nawozów potasowych w  doświadcze
niach wazonowych. Roczn. Nauk Roln., 28, 1932, s. 121—134.

37. (z M. Korczewskim i F. Terlikowskim) Streszczenie wyników badań nad war
tością nawozów potasowych. Roczn. Nauk Roln., 28, 1932, s. 263—275.
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38. Wartość nawozowa polskich nawozów potasowych. Gazeta Rolnicza, 1932, s. 
175—179, 1276—1277 i 1305—1309.

39. (z A. Musierowiczem) Nawożenie jęczmienia ze szczególnym uwzględnieniem  
wpływu nawozów azotowych na zawartość białka. Nawozy Sztuczne, 4, 1932, 
s. 57—68.

40. Działanie azotniaku przy różnych dawkach węglanu wapnia. Nawozy Sztucz
ne, 4, 1932, s. 93—99.

41. Fosforan amonu jako nawóz azotowy i fosforowy. Nawozy Sztuczne, 4, 1932, 
s. 123—128.

42. (z P. Strebeyką) Doświadczenia nawozowe z supertomasyną. Nawozy Sztuczne, 
5, 1933, s. 259—266.

43. (z F. Terlikowskim) Znaczenie potasu dla rolnictwa ze szczególnym uwzględ
nieniem polskich nawozów potasowych. Rolnictwo, 2, 1933, s. 122—163.

44. Nawożenie tytoniu Kentucky. Nawozy Sztuczne, 4, 1933, s. 67—74.
45. (z F. Terlikowskim) Wyniki doświadczeń polowych z supertomasyną. Uprawa 

Roślin i Nawożenie, 6 , 1934, s. 111—139.
46. (z. J. Jeziorowską) Doświadczenia nawozowe z malinami. Uprawa Roślin i Na

wożenie, 6 , 1934, s. 70—80.
47. (z F. Terlikowskim) Wyniki doświadczeń polowych z supertomasyną. Gazeta 

Rolnicza, 1934, s. 181—188.
48. (z K. Iwaszkiewiezówną) Dwuletnie doświadczenia polowe nad działalnością 

różnych nawozów potasowych. Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 33, 1934, s. 277—234.
49. (z J. Krotowiczówną) Porównanie nawozów potasowych w  doświadczeniach  

wazonowych. Roczn. Nauk Roln., 31, 1933, s. 1—21.
50. (z J. Grzymałą) Zakładanie inspektów na słomie. Roczn. Nauk Ogrodn., 1, 1934, 

s. 195—209.
51. (z J. Grzymałą) Die Ausnutzung der Gärungswärme von Stroh zur Heizung 

von Treibäkasten. Die Gartenbauwissenschaft, 7, 1934, s. 619—626.
52. (z F. Terlikowskim) Superfosfat, tomasyna i supertomasyna w doświadczeniach 

polowych. Gazeta Rolnicza, 1935, s. 172—182.
53. (z J. Krotowiczówną) Pobieranie pokarmów przez cebulę. Uprawa Roślin i Na

wożenie, 7, 1935, s. 445—462.
54. (z F. Terlikowskim) Wyniki doświadczeń nad wartością porównawczą super- 

fosfatu, tomasyny i supertomasyny pod pszenicę i żyto ozime. Gazeta Rolnicza, 
1935, s. 800—805.

55. Porównanie nawozów potasowych pod niektóre warzywa. Roczn. Nauk Ogrodn.., 
2, 1935, s. 193—206.

56. (z H. Chmielewskim i Z. Drążkiewicz) Doświadczenia polowe nad potrzebami 
nawozowymi roślin warzywnych. Roczn. Nauk Ogrodn., 3, 1936, s. 219—261.

57. (z H. Chmielewskim i K. Salonim) Porównanie pogłównego i przedsiewnego 
stosowania azotniaku. Prace Naukowe Rolnicze, 1937, Puławy, 126.

58. Nawozy potasowe w  doświadczeniach wazonowych i polowych. Przegląd Dośw. 
Rolniczego, 1, 1938, s. 145—151.
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i Leśn., 44, 1938, s. 186—196.
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Prace Nauk. Roln., 2, Puławy, 1938, s. 62.
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6 6 . (z W. Trzcińskim) Ocena chemiczna surowca tytoniowego ze zbioru 1947 r. 
Roczn. Nauk Roln., 53, 1950, s. 182—186.
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6 8 . Wstęp do pracy zbiorowej. Amoniak jako nawóz azotowy. Roczn. Nauk Roln., 

56, 1951, s. 93—99.
69. (z K. Starzyńskim) Doświadczenie nad wartością nawozową wody amoniakalnej 
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70. (z K. Starzyńskim i J. Duchem) Porównanie amoniaku z saletrą sodową i azo
tanem amonu. Roczn. Nauk Roln., 56, 1951, s. 175—195.

71. (z J. Krzysztofowicz) Działanie amoniaku pod gorczycą. Roczn. Nauk Roln., 
56, 1951, s. 197—208.

72. Wnioski końcowe pracy zbiorowej: Amoniak jako nawóz azotowy. Roczn. Nauk
Roln., 56, 1951, s. 269—279.

73. (z S. Moskalem) Przedsiewne a pogłówne stosowanie nawozów azotowych i fos
forowych. Roczn. Nauk Roln., 59, 1951, s. 181—204.

74. (z M. Koterem) Dotychczasowe polskie badania nad zastosowaniem żużla w iel
kopiecowego w rolnictwie. Prace Inst. Tech. Budowl., 91, Warszawa 1951.

75. (z J. Góralskim) Wartość nawozowa galalitu i rogolitu. Roczn. Nauk Roln. 
i Leśn., 62, 1952, s. 19—26.

76. (z M. Koterem) Korzyści siewów mieszanych roślin zbożowych z roślinami 
motylkowymi. Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 6 6 , 1952, s. 29—50.

77. (z J. Wenerowicz) Działanie nawozowe moczu. Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 65,
1952, s. 115—141.

78. (z L. Królikowskim) Zawartość związków próchnicznych w  glebie w  zależno
ści od nawożenia. Roczn. Glebozn., 2, 1952, s. 20—27.

79. (z W. Kłosowskim) Wapno posodowe jako nawóz wapniowy. Kom. Nauk. CIR, 
1(3), Warszawa 1952, s. 145—148.

80. (z H. Birecką i H. Stupnicką) Wpływ granulacji i lokalizacji superfosfatu  
w glebie na plon pszenicy i lnu oleistego. Kom. Nauk. CIR, Biuletyn 4 (6 ), 
Warszawa 1952, s. 69—70.

81. (z S. Żebrowskim) Wartość nawozowa odpadków pierza. Roczn. Nauk Roln. 
i Leśn., 6 8 , 1953, s. 558—564.

82. (z W. Kłosowskim i J. Descour) Działanie żużla wielkopiecowego i wapniaka 
w zależności od stopnia zmielenia. Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 156, 1953, s. 21—27.

83. Nitrofosfat jako nawóz azotowy. Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 6 8 , 1954, s. 669—670.
84. (z J. Włodkiem) Potrzeby nawozowe pszenicy ozimej w świetle doświadczeń 

polowych. Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 6 8 , 1954, s. 672—679.
85. (z H. Birecką i H. Stupnicką) Badania nad wpływem  nawożenia fosforowego 

na pszenicę jarą. Roczn. Nauk Roln., 1954, 69 A-2, 138—149.
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8 6 .' (z O. Nowosielskim) Przydatność grzyba Cunnighamella elegans do badania po
trzeb nawozowych gleb względem fosforu. Roczn. Glebozn., 4, 1955, s. 117—148.

87. (z T. Barszczakiem) Termofosfaty magnezowe w porównaniu z innymi nawo
zami fosforowymi. Roczn. Nauk Roln., 72-A-2, 1955, s. 227—254.

8 8 . (z H. Stupnicką) Stopień zmielenia supertomasyny a jej działanie nawozowe. 
Roczn. Nauk Roln., 71-A-3, 1955, s. 457—467.

89. (z K. Wyszyńską) Superfosfat granulowany z świetle doświadczeń polowych. 
Cz. I. Zboża jare. Roczn. Nauk Roln., 72-A-2, 1955, s. 179—226.

90. (z L. Kuszelewskim) Korzyści rzędowego stosowania obornika pod ziemniaki. 
Roczn. Nauk Roln., 72-A-2, 1955, s. 43—54.

91. (z S. Moskalem) Stosowanie izotopów w  badaniach chemiczno-rolniczych. Po
stępy Nauk Roln., 2, 1955, s. 1—9.

92. (z K. Wyszyńską) Superfosfat granulowany w świetle doświadczeń polowych. 
Cz. II. Zboża ozime. Roczn. Nauk Roln., 73-A-4, 1956, s. 435—472.

93. (z S. Zmysłowską) Promieniotwórczość naturalna niektórych gleb Polski. Po
stępy Nauk Roln., 6 , 1956, s. 11—20.

94. be prélèvement d'échantillons pour des recherches pédologiques. V ie  Congrès 
International de la Science du Sol. Paris 1956.

95. (z K. Wyszyńską) Wartość nawozowa termofosfatów magnezowych. Prace 
Działu Żywienia Roślin i Nawożenia, 1, Warszawa 1955, IUNG.

96. (z S. Moskalem) Wprowadzenie wody amoniakalnej do praktyki rolniczej. Prace 
Działu Żywienia Roślin i Nawożenia, 2, IUNG, Warszawa 1956.

97. (z L. Kuszelewskim) Studia nad stosowaniem obornika. Cz. I. Wpływ sposobu 
umieszczania obornika w  glebie na plony ziemniaków. Roczn. Nauk Roln., 
76-A-3. 1957, s. 481—527.

98. (z S. Moskalem) Próba radiometrycznego oznaczania potasu w  glebie. Roczn. 
Nauk Roln., 76-A-2, 1957, s. 405-412.

99. (z A. Ostrowską) Wpływ moczenia nasion w  solach radioaktywnych izoto
pów wapnia-45 i strontu-90 na plon roślin. Roczn. Glebozn., 7, 1958, s. 3—25.

100. (z H. Goźlińskim) Wpływ uranu i rudy uranowej na plon peluszki i jęczmienia. 
Roczn. Glebozn., 7, 1959, s. 3—15.

101. (z K. Wyszyńską) Porównanie działanie termofosfatu magnezowego z innymi 
nawozami fosforowymi w doświadczeniach polowych IUNG (1954—1955). Roczn. 
Nauk Roln., 80-A-2, 1960, s. 193—224.

102. Nierozpuszczalne w  wodzie nawozy azotowe. Roczn. Glebozn., 70, 1961, s. 335— 
339.

103. Wartość nawozowa saletro-mocznika. Roczn. Glebozn., 10, 1961, s. 335—339.
104. (z I. Dąbrowską) Porównanie metody Egnera z metodą Neubauera przeprowa

dzone w  oparciu o trwałe nawozowe doświadczenia polowe. Roczn. Glebozn., 
10, 1961, s. 397—421.

105. (z H. Stupnicką) Wpływ nawożenia superfosfatem na zawartość fluoru w gle
bie. Roczn. Glebozn., 10, 1961, s. 45—468.

P R A C E  N A U K O W E  W Y K O N A N E  P O D  K IE R U N K IE M  
P R O F . D R  M . G Ó R S K IE G O

1. B. Chrostowski: Wpływ odczynu gleby na działanie azotniaku. Roczn. Nauk 
Roln. i Leśn., 15, 1926, s. 481—493.

2. J. Hausbrandt: Kilka spostrzeżeń nad zmianami kwasowości gleb leśnych  
w gospodarstwie zrębowym. Las Polski, 1926, s. 412—421 i 462—476.
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3. M. Kozłowska: O potrzebach nawozowych cebuli. Ogrodnictwo, 98, 1926, s. 
130—184.

4. Z. Golonka: Odczyn gleby a współzawodnictwo roślin (w świetle doświadczeń 
wazonowych). Roczn. Nauk Roln., 16, 1937, s. 27—41.

5. F. Majewski: Studia nad metodą Neubauera. Roczn. Nauk Roln., 17, 1927, 
s. 35—55.

6 . M. Kozłowska: Przyczynek do pobierania pokarmów przez cebulę. Roczn. Nauk 
Roln., 20, 1928, s. 15—24.

7. O. Dąbrowska: Wpływ reakcji gleby przy różnej wilgotności na wzrost roślin 
motylkowych. Roczn. Nauk Roln., 20, 1928 (praca doktorska), s. 189—228.

8 . A. Maksimów: Studia nad fizjologiczną reakcją soli amonowych i azotanów  
(praca doktorska). Roczn. Nauk Roln., 22, 1929, s. 33—8 8 .

9. B. Vowk: Działanie fosforytu w  zależności od wysokości dawki i nawożenia 
azotowego (praca doktorska). Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 22, 1929, s. 89—135.

10. A. Maksimów i W. Trzciński: Mechaniczna analiza gleby metodą Buoyoucosa. 
Inżynieria Rolna, 1930, s. 445—464.

11. J. Krotowiczówną: Wpływ reakcji gleby na działanie nawozowe azotniaku 
(praca doktorska). Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 25, 1931, s. 235—272.

12. P. Strebeyko: Wpływ temperatury na fizjologiczną reakcję azotanu amono
wego. Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 28, 1932, s. 357—370.

13. P. Strebeyko: Orientacyjne doświadczenia nad wartością supertomasyny. Na
wozy Sztuczne, 1933, s. 140—142.

14. P. Strebeyko: Dalsze badania nad wartością supertomasyny. Nawozy Sztuczne; 
1933, s. 164—168.

15. H. Woyno: Krótki zarys morfologii zewnętrznej i anatomii tytoniu Kentucky. 
Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 29, 1933, s. 427—462.

16. W. Trzciński: Kiełkowanie chwastów w  zależności od ich przechowywania 
w oborniku zwykłym i gorącym. Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 30, 1933, s. 213—232.

17. J. Szlązkiewiczówna: Doświadczenia z nawożeniem pierwiosnka. Ogrodnictwo,
1933.

18. W. Trzciński: Die Keimung der Unkrautsamen nach deren Aufenthalt in ge
wöhnlichen Mist und in Heissmist. Comptes rendus a L’Association Inter
nationale d’Essais de Semences. 1934.

19. J. Szlązkiewiczówna, Z. Moraczewska: Potrzeby nawozowe szkółek jabłoni. 
Roczn. Nauk Roln., 31, 1934, s. 203—222.

20. W. Trzciński: Badania nad przechowywaniem obornika. Roczn. Nauk Roln., 
33, 1934, s. 383—405.

21. A. Maksimów: Nowa metoda badań glebowych dla celów melioracyjnych. In
żynieria Rolna, 1934, s. 130— 143.

22. J. Wierszyłłowski: Możliwość strat azotu z nawozów amonowych. Prace dy
plomowe SGGW w Warszawie, 1, 1934, s. 1—15.

23. P. Strebeyko: Wpływ fosforu na rozwój owsa i na pobieranie składników po
karmowych (P, N, S) w różnych okresach wegetacji. Acta Societ. Eotan, Pol.,
1934.

24. J. Grzymała: Próby z elektrycznym ogrzewaniem inspektów. Roczn. Nauk 
Ogrodn., 1, 1934, s. 211—229.

25. P. Strebeyko: Wpływ reakcji gleby na przyswajalność różnych form kwasu  
fosforowego (praca doktorska). Roczn. Nauk Roln. i Leśn., 34, 1935, s. 153—202.

26. A. Maksimów: Elektrofiltracja gleb. Roczn. Nauk Roln., 34, 1935, s. 27—94.
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27. R. Patorski: Obserwacje nad odmianami truskawek uprawianych w Polsce. 
Roczn. Nauk Ogrodn., 1, 1934, s. 231—259.

28. J. Grzymała: Działanie różnych nawozów azotowych w zależności od odczynu 
gleby według doświadczeń polowych prowadzonych w Skierniewicach. Uprawa 
Roślin i Nawożenie, 1934, s. 175—195.

29. W. Trzciński: Badania nad przechowywaniem obornika (praca doktorska). 
Roczn. Nauk Ogrodn., 2, 1935, s. 207—250.

30. A. Maksimów: Uber die Elektrodialyse von Pflanzen. Act. Societatis Botani- 
corum Poloniae, 13, 1936, s. 231—250.

31. H. Woyno: Morfologia zewnętrzna różnych odmian Nicotiana Rustica z uwzglę
dnieniem anatomii machorki pomorskiej. PMT, Prace Naukowe (seria A), 
Warszawa 1937.

32. K. Starzyński: Sorpcja wymienna kationów. Roczn. Glebozn., 2, 1951.
33. K. Starzyński: Nawożenie buraka cukrowego w św ietle doświadczeń polowych. 

Roczn. Nauk Roln., 67, 1953, s. 3—95.
34. J. Góralski: Wartość nawozowa moczu bydlęcego. Roczn. Nauk Roln., 64, 1953, 

s. 29—84.
35. H. Ozimowska, I. Dąbrowska: Działanie szczepienia azotobakterem na plony 

niektórych roślin uprawnych. Roczn. Nauk Roln., 6 8 , 1954, s. 565—611.
36. S. Moskal: Glin ruchomy w  kwaśnych glebach i metody jego oznaczania. Roczn. 

Glebozn., 3, 1954, s. 154—174.
37. H. Birecką, T. Lassota, H. Stupnicką: Wpływ niedoboru fosforu w  pierwszym  

okresie wegetacji na plon i wzrost zbóż jarych. Roczn. Nauk Roln., 70-A -l, 
1954, s. 33—49.

38. J. Łebkowski: Badania nad zastosowaniem nawozów pomocniczych i w pły
wem pH gleby przy uprawie gduł. Roczn. Nauk Roln., 70-A-2, 1954, s. 327—342.

39. S. Moskal: Glin ruchomy w glebach polskich. Roczn. Glebozn., 4, 1955, s. 149—179.
40. K. Starzyński: Wpływ wapnowania i w łaściwości gleb na działanie nawozowe 

wody amoniakalnej. Roczn. Glebozn., 4, 1955, s. 227—250.
41. A. Ostrowska: Pobieranie składników pokarmowych przez wiklinę w  zależ

ności od nawożenia. Roczn. Nauk Roln., 74-A-3, 1957, s. 615—628.
42. J. Krzysztofowicz, I. Dąbrowska, J. Duch: Termin przedsiewnego stosowania 

wody amoniakalnej. Roczn. Nauk Roln., 74-A-4, 1957, s. 907—922.
43. J. Krzysztof owicz, I. Dąbrowska: Wartość nawozowa wody amoniakalnej po

chodzenia gazowniczego i koksowniczego. Roczn. Nauk Roln., 74-A-4, 1957, 
s. 885—906.

44. O. Nowosielski: Zagadnienie badania potrzeb nawozowych gleb w  stosunku 
do azotu. Roczn. Glebozn., 4, 1955, s. 51—78.

45. S. Moskal, T. Barszczak: Sorpcja fosforanów w  czasie otrzymywania wyciągów  
glebowych oznaczona przy pomocy P-32. Roczn. Glebozn., 7, 1958, s. 56—63.

46. S. Moskal, T. Barszczak: Sorpcja dodanych do gleby fosforanów oznaczona 
przy pomocy P-32. Roczn. Glebozn., 7, 1958, s. 45—53.

47. O. Nowosielski: Dostępne formy manganu a potrzeby nawozowe gleb. Roczn. 
.Glebozn., 7, 1958, s. 139—170.

48. O. Nowosielski, T. Seweryn: Mangan dostępny dla Aspergillus  niger a mangan 
wymienny i rozpuszczalny w wodzie. Roczn. Glebozn., 1, 1950, s. 97—108.

49. K. Starzyński, B. Olszańska: Porównanie trzech metod oznaczania aktywności 
substancji roślinnej znakowanej C-14. Roczn. Glebozn., 7, 1958, s. 195—199.

50. G. Poulaert, S. Zmysłowska: Możliwość zastosowania spektrometru scyntyla-
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cyjnego gamma w pomiarach promieniotwórczości naturalnej gleb. Roczn. Nauk 
Roln., A-78-3, 1958, s. 539—557.

51. S. Moskal: Wpływ nawożenia na obecność glinu ruchomego w glebie. Roczn. 
Glebozn., 8 , 1959, s. 65—80.

52. S. Moskal: Wpływ glinu ruchomego na pobieranie fosforu przez owies. Roczn. 
Glebozn., 8 , 1959, s. 59—93.

53. O. Nowosielski: Wpływ nawożenia na zawartość magnezu dostępnego w glebie. 
Roczn. Glebozn., 8 , 1959, s. 95—152.

54. H. Stupnicka: Demineralizacja wody. Roczn. Glebozn., 8 , 1959, s. 109—117.
55. J. Hryniuk: Wpływ wieloletniego nawożenia na drobną faunę glebową. Roczn. 

Glebozn., XI, 1962, s. 175—194.
56. S. Zmysłowska: Spektrometr scyntylacyjny gamma w  zastosowaniu do równo

czesnego oznaczania ilościowego zawartości uranu, toru i potasu w próbkach 
skał i gleb. Nukleonika, 6 , 1959, s. 625—638.

57. L. Kuszelewski: Studia nad stosowaniem obornika. Cz. II. Wpływ sposobu 
umieszczania obornika w  glebie na plonowanie przy różnej agrotechnice ziem
niaków. Roczn. Nauk Roln., 81-A-3, 1960, s. 577—619.

58. L. Kuszelewski, S. Kobus: Zmiany fizyczne obornika w  czasie fermentacji na 
gnojowni. Zeszyty Naukowe SGGW, s. Rolnictwo, 3, 1959, s. 59—79.

59. K. Starzyński, J. Kaźmierczak: Wpływ syntetycznych substancji strukturo- 
twórczych na właściwości fizyczne gleb i plon roślin. Zeszyty Naukowe SGGW, 
s. Rolnictwo, 3, 1959, s. 81—111.

60. K. Starzyński, Z. Szczubiałka: Porównanie oznaczenia potasu, sodu i wapnia 
metodą fotometrii płomieniowej i spektrograficznej. Zeszyty Naukowe SGGW, 
s. Rolnictwo, 1959, s. 113—134.

61. K. Starzyński, Z. Chyliński, Z. Szczubiałka: Spektrograficzna metoda oznacza
nia stabilnego izotopu N-15, stosowanego jako wskaźnik izotopowy. Roczn. 
Glebozn., 9, 1960, s. 3—27.

62. K. Starzyński, B. Olszańska: Udział CO2  pobranego korzeniami w ogólnej asy
milacji węgla przez rośliny. Roczn. Glebozn., 9, 1960, s. 121—133.

63. S. Moskal, S. Głębowski: Pobieranie fosforu przez owies z różnych głębokości. 
Roczn. Nauk Roln., 83-A -l, 1960, s. 163—171.

64. J. Góralski, S. Moskal: Badania nad wpływem  wapnowania na pobieranie 
fosforu i wapnia przez koniczynę czerwoną przy pomocy P-32 i CO-45, Roczn. 
Glebozn., 9, 1960, s. 15—42.

65. S. Zmysłowska: Rozkład aktywności alfa w  profilu glebowym. Roczn. Glebozn., 
9, 1960, s. 149.

6 6 . S. Zmysłowska: Oznaczanie potasu w  glebie metodą spektrometru scyntyla
cyjnego gamma. Roczn. Glebozn., 9, 1960, s. 147.

67. O. Nowosielski: Zasobność gleb polskich w  dostępne mikroskładniki według 
wyceny metodą Aspergillus niger. Cynk. Roczn. Glebozn., 10, 1961, s. 345—365.

6 8 . O. Nowosielski: Ocena zapasów azotu dostępnego w różnych glebach za po
mocą Aspergillus niger. Roczn. Glebozn., 10, 1961, s. 423—433.

69. Z. Wyszyńska, S. Śmierzchalski: Znaczenie metody radiometrycznej w  inter
pretacji wyników doświadczeń z nawożeniem fosforowym. Roczn. Nauk Roln., 
82-A-3, 1961, s. 689—714.

70. H. Ostromęcka: Pobieranie azotu z mocznika i azotanu amonu przez owies 
w kulturach wodnych. Roczn. Nauk Roln., 82-A-2, 1961, 473—488.
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71. O. Nowosielski: Zagadnienie siarki dostępnej w glebach polskich. Zawartość 
siarki dostępnej w  zależności od rodzaje gleb i nawożenia. Roczn. Nauk Roln., 
84-A -l, 1961, s. 35—62.

72. L. Kuszelewski, A. Poniatowski: Działanie obornika po fermentacji metano
wej w  św ietle doświadczeń wazonowych. Roczn. Nauk Roln., 82-A-3, 1961, 
s. 715—737.

P O D R Ę C Z N IK I I B R O S Z U R Y

1. Nawozy i nawożenie (podręcznik popularny). Wyd.: I — Księgarnia Rolnicza, 
Warszawa, 1928, 75 s,, II — Księgarnia Rolnicza, Warszawa, 1939, 75 s., 
III — Inst. Nauki i Ośw. Roln. Z.S.Ch. 1947, 98 s., IV — PIWRiL, 1949, 112 s., 
V — PIWRiL, 1950, 112 s., VI — PIWRiL, 1956, 120 s. VII — PIWRiL, 1960, 120 s.

2. Metody poznawania potrzeb nawozowych gleb. Cz. I. Roślinność jako wskaźnik  
potrzeb nawozowych gleb. Warszawa 1929, 20 s. (odbitka „Nawozy Sztuczne” 
1, 1929, s. 71—77). Cz. II. Wygląd roślin uprawnych a potrzeby nawozowe gleby. 
Warszawa 1929, 12 s. (odbitka „Nawozy Sztuczne” 1, 1929, s. 111—117). Cz. III. 
Metoda Neubauera. Warszawa 1930, 16 s. (odbitka „Nawozy Sztuczne” 2, 1930, 
s. 1 —6 .

3. Uprawa machorki. PMT, Warszawa 1931, 8 6  s.
4. Nawożenie w  szkolnym gospodarstwie ogrodowym. Tow. Popierania Ogrodów 

Szkolnych. Warszawa 1931, 34 s.
5. (z S. Chmielewskim) Uprawa tytoniu Kentucky. Praca z dziedziny uprawy 

i fermentacji tytoniu. Seria — Podręczniki. Puławy 1928, 5, 100 st.
6 . O nawożeniu obornikiem, kompostem i nawozami zielonymi. Tow. Ośw. Roln., 

Warszawa 1938, 62 s.
7. Nawozy organiczne. Inst. Nauki i Ośw. Roln., Warszawa 1947, 190 s. Wyd. II, 

Państw. Inst. Wydawn. Roln. 1949, 190 s.
8 . Nawozy i nawożenie (praca zbiorowa pod redakcją M. Górskiego) t. 1. Tech

nologia nawozów mineralnych 218 s. PWRiL, Warszawa 1951, s. 5—6 .
9. Zwiększamy działanie nawozów. PWRiL, Warszawa 1952, 46 s.

10. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolniczej (pod red. M. Górskiego), opracowali 
K. Starzyński, I. Dąbrowska, S. Moskal. SGGW Warszawa, wyd. I 1953, 
wyd. II 1954, wyd. III 1955, wyd. IV 1957, wyd. V 1960.

1 1 . Nawozy mineralne. SGGW Warszawa, 1958, 193 s. (skrypt).
12. Nawozy i nawożenie (praca zbiorowa pod red. M. Górskiego), t. 3. Nawozy 

organiczne, PWRiL, Warszawa 1956, 5—125.
13. (z J. Skiendzielewskim) Uprawa machorki. PWRiL, Warszawa 1958, 166 s.
14. Chemia rolnicza (podręcznik dla studentów i praktyków). PWRiL, Warszawa 

1960, 368 s.
15. Nawozy i nawożenie (praca zbiorowa pod red. M. Górskiego), t. 2. Nawozy 

mineralne. PWRiL, Warszawa 1960, 624 s.
16. Metody chemiczno-rolnicze stosowane w  Zakładzie Chemii Rolniczej SGGW 

(pod red. M. Górskiego) opracowali I. Dąbrowska, J. Krzysztofowicz, L. Ku
szelewski. Cz. II. Analiza nawozów. SGGW, Warszawa 1961, 135 s. (skrypt).

Prócz tego prof. M. Górski publikował artykuły popularne w  czasopismach 
rolniczych.
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«
ПРОФЕССОР ДР МАРИАН ГУРСКИ

Двадцать пятого августа 1961 года скончался др Мариан Гурски, ординарный 
профессор агрохимии Главной Сельскохозяйственной Школы в Варшаве, дей
ствительный член Польской Академии Наук, председатель Польского Общества 
Почвоведов.

Профессор др Мариан Гурски родился в 1886 году в Варшаве; в университет 
он поступил в том ж е городе, выбрав математический факультет. Два года спу
стя он перевелся в Институт Физической Химии проф. Освальда в Лейпциге 
и там, под руководством проф. Беттгера защитил диссертацию на степень до
ктора химических наук. После возвращения на родину, он приступил к испол
нению обязанностей ассистента Агрохимической станции в Дублянах, одновре
менно изучая агрономию в местной академии, которую и окончил в 1917 году.

В 1919 году др Мариан Гурски был назначен экстраординарным профессором 
агрохимии и почвоведения на Агрономическо-лесном факультете Львовского 
Политехнического Института, оставаясь одновременно заведующим Агрономи
ческой и Торфной Станцией в Дублянах.

В 1923 году он, уж е как ординарный профессор, был переведен в Варшаву, 
тз Главную Сельскохозяйственную Школу, где занял кафедру Агротехники 
и Удобрения на факультете Садоводства.

В начале своей деятельности на новом посту профессор Гурски организовал 
хозяйство в Скерневицах, в имении переданном государством Главной Сельско
хозяйственной Школе и оборудовал опытное поле, снабдив его необходимыми 
постройками и инвентарем. На этом поле профессор Гурски заложил статические 
опыты с удобрениями, которые ведутся и в настоящее время по установленной 
им 40 лет тому программе. Эта опытная станция является одной из немногих 
подобного рода станций, ведущей постоянные многолетние опыты с применением 
органических и минеральных удобрений и изучением их воздействия на плодо
родие почв и урожайность культур.

Профессор др Гурски сыграл огромную роль в деле организации факультета 
Садоводства в Главной Сельскохозяйственной Школе. Он составил программу 
практик для студентов, проходивших её под руководством, в Скерневицах. Он 
принял деятельное участие в создании кафедры Архитектуры пейзажа, Кафедры  
выращивания декоративных растений и кафедры пчеловодства. Благодаря его 
содействию и с его помощью в Скерневицах был создан опытный сад, в котором 
собрана громадная коллекция сортов и разновидностей плодовых деревьев.

Профессор Гурски был действительным членом Академии Технических Наук 
и Варшавского Научного Общества, а также председателем Варшавского Обще
ства Садоводов. Ом выступил с инициативой создания Ежегодников Садовод
ческих Наук, и он ж е был их первым редактором.

В 1937 году проф. Мариан Гурски перевелся на Агрономический факультет 
Главной Сельскохозяйственной Школы, заняв на нем кафедру Агрохимии и Агро
техники.

Во время оккупации проф. Гурски, действуя заодно с представителями кон
спиративных организаций, ведавших высшим образованием, организовал в Вар
шаве Отдел Агрохимии при закрытой фашистами Главной Сельскохозяйствен
ной Школе; под его руковдетвом велись занятия со студентами, причем
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профессор Гурски не прерывал собственной научной работы. После войны он, 
в качестве опекуна, по назначению правительства вновь организовал сильно 
пострадавшую от хищничества захватчиков Главную Сельскохозяйственную 
Школу.

В 1946 году он был вторично избран ректором этой Школы, в которой он пе
ред тем уж е исполнял обязанности ректора от 1934 по 1936 год.

Профессор Гурски в значительной степени способствовал восстановлению 
и дальнейшему развитию Главной Сельскохозяйственной Школы. Он одновре
менно работал в нескольких учреждениях просветительного характера. Благо
даря его инициативе были изданы первые послевоенные сельскохозяйственные 
учебники и различные научно-популярные сельскохозяйственные журналы.

В 1949 году профессор Гурски был избран председателем Польского Обще
ства Почвоведов, в котором он сыграл видную роль, как организатор районных 
съездов и конференций. Профессор М. Гурски основал 2 издаваемые этим 
Обществом журналы — „Ежегодники Почвоведения” и „Научный Обзор Сельско
хозяйственной Литературы”, и был также их редактором.

В 1950 году профессор Гурски был назначен заведующим Отделом Питания 
и Удобрения растений в Институте Агрохимии, Удобрения и Почвоведения. За
нимая эту должность он организовал целый ряд агрохимических станций, задача 
которых заключается в изучении почв и исследовании их плодородия, а также 
в руководстве продукцией и распределением в Польше удобрений. В последние 
годы своей жизни профессор Гурски был научным консультантом Института 
Агрохимии, Удобрения и Почвоведения.

Профессор Гурски интересовался каждой проблемой соприкасающейся с его 
специальностью. Проявляя интерес к общеагрономическим вопросам, неся боль
шую общественную и научную нагрузки, которым он с увеличением отдавал 
свое время и силы, профессор Гурски постоянно был в курсе современной лите
ратуры по своей специальности. Поэтому он спешил ознакомиться с каждой 
новой проблемой, с каждым новым вопросом и очень часто такие вопросы ста
новились для него предметом обсуждения и систематического изучения. В своей 
научной, творческой деятельности он придавал огромное значение статисти
ческой обработке проводимых им исследований и характерна была требова
тельность, с какой он настаивал на необходимость достоверенности и бесспор
ности выводов и заключений. Его научное наследство состоит из 100 публикаций 
появившихся в печати. Их заглавия свидетельствуют о том, как широки были 
пределы интересовавших его проблем, они показывают, что он одинаково инте
ресовался как минеральными удобрениями, так и органическими, равно как 
и почвоведеним.

Среди ранних его работ особо значительны были его исследования польских 
калийных удобрений, так как эти работы способствовали популяризации их 
применения в стране и росту экспорта.

Деятельность профессора Гурского принадлежит также значительная роль 
в развитии выращивания табака в Польше. Из новейших его трудов особого 
внимания заслуживают его работы о применении аммиачной воды. Первая агро
номическая изотопная лаборатория была создана при его кафедре.

Весьма значительны также результаты достигнутые профессором Гурским 
в области дидактики. Из его кафедры вышли многие выдающиеся агрономы. 
Среди его учеников можно назвать ряд профессоров высших учебных заве
дений и привести имена многих других научных работников.

Профессор Гурски был прекрасным популяризатором науки и великолепно
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умел сочетать результаты теоретических исследований с сельскохозяйственной 
практикой. Он является автором множества учебников и широко распростра
ненных популярных публикаций. Некоторые из них переиздавались много
кратно.

Профессор др Мариан Гурски несомненно был одним из самых крупных 
польских исследователей последнего периода, а с его кончиной его родина по
несла тяжкую потерю.

PROFESSOR DR. MARIAN GÓRSKI

On August 25, 1961 deceased Dr. Marian Górski, Professor Ordinarius of Agro
chemistry at the Central School of Agriculture Warsaw, Member of the Polish 
Academy of Sciences, President of the Polish Society of Pedology.

Professor Dr. Marian Górski was born in Warsaw in 1886. He cemmenced 
university studies in his native city, after two years continued them at Prof. 
Oswald’s Institute of Physical Chemistry at Leipzig, taking there his doctor degrees 
under Prof. Böttger in 1911. Returning to his native country, he was nominated 
assistant at the Agrochemical Station at Dublany, where he simultaneously studied 
agriculture at the Dublany Academy, taking his degree in 1917.

In 1919 Dr. Marian Górski was appointed professor extraordinary of Agro
chemistry and Soil Science at the Agriculture and Forestry Department of the 
Lwów Polytechnic and head of the Agrochemical and Peat Station Dublany.

In 1925 he was appointed professor Ordinarius of Soil Cultivation and Fertiliza
tion at the Central School of Agriculture in Warsaw.

In the beginnings of his work at this school prof. Górski organized the State 
estate Skierniewice which had been transferred to the Central School, and equipped 
the experimental fields with the required buildings and stock. He initiated here 
the static fertilizing experiments which are being continued to the present time 
in accordance with the program drafted by him 40 years ago. Skierniewice is one 
of the few  existing centers for evaluation of the effects of many years’ fertiliza
tion with organic and mineral substances on soil productivity and yields of culture 
plants.

Marian Gorski’s part in organizing the Department of Horticulture at the 
Central School of Agriculture was very important. He was the author of the 
program of practical training which the students were undergoing at Skierniewice 
under his direction. He participated also in the establishment of the Chair of 
Landscape Architecture, the Department of Ornamental Plants^and the Department 
of Agriculture. With his support and assistance an experim ental orchard was 
established at Skierniewice in which a vast collection of many kinds and varieties 
of fruit trees has been gathered in time.

Professor Górski was ordinary member of the Academy of Technical Sciences 
and of the Warsaw Scientific Society, and President of the Warsaw Society of 
Horticulture. He initiated the publication of the Annals Yearbook of Horticulture 
Science whose first editor he became.

In 1937 Prof. Marian Górski joined the Department of Agriculture, taking 
charge of the Chair of Agrochemistry and Agriculture.
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During the period of war-tim e occupation prof. Górski, with the consent of the 
secret academic authorities, formed an Institute of Agrochemistry in Warsaw, 
where he trained students and continued his scientific work. After the war, as 
Curator on behalf of the state authorities, he reconstructed the School which had 
been devastated by the occupying forces.

In 1946 Marian Górski was again elected Rector of the Central School of Agri
culture (having first held this post from 1934 to 1936), in which capacity he made 
a great contribution to further development and extension of the School. Con
currently, he worked in several educational institutions; to his initiative was also 
due the publication of the first after-war agricultural manuals and popular 
periodicals.

In 1949 prof. Górski was elected President of the Polish Society of Pedology 
in which he played an important role, notably as organizer of meetings and field  
conferences. He was the founder and first editor of the two periodicals published 
by the Society, the Annals of Pedology and the Review of Agricultural Scientific 
Literature.

In 1950 prof. Górski accepted the position of Head of the Plant Nutrition and 
Fertilization Dept, at the Institute of Cultivation*, • Fertilization and Soil Science. 
He organized a number of chemico-agricultural stations whose purpose is research 
on soil productivity and the supervision of the country’s fertilizing systems. In the 
last years of his life prof. Górski was scientific adviser to the Institute of 
Cultivation*, Fertilization and Soil Science.

Marian Górski was keenly interested in any problem related to his special 
scientific work. Though overhelmed by study of general agricultural questions and 
by extensive social ançl educational activities which he pursued with real 
enthusiasm, prof. Górski managed to keep abreast of current international literature 
in the field of agriculture. Any new problem, any recent method received his 
immediate attention and often became the object of systematic studies. A charac
teristic feature of his scientific work was the great emphasis laid on the statistical 
evaluation of investigations and the reliability of the conclusions drawn therefrom. 
His scientific attainments find their expression in over 100 publications appearing 
in print. Their titles indicate the author’s wide range of interest, covering mineral 
and organic fertiliziation as w ell as problems of pedology. Among the older works 
his studies on Polish potassic fertilizers were of special importance since they  
contributed to their increased use in this country and facilitated exports. Prof. 
Górski plaid also an important role in the development of tobacco-growing in 
Poland. From his more recent publications special attention deserve the studies 
on application of ammonia water. The first research center for agricultural isotopic 
studies in Poland was set up at his chair.

Prof. Gôrski’s didactic attainments were considerable, numerous prominent 
agriculturists owing their professional education to him. Many college professors 
and other scientific workers were his former students.

M. Górski was a born popularizer of science with à marked talent for tying up 
theoretical research results with agricultural practice. He is author of numerous, 
widely read popular handbooks and publications, some of which have appeared in 
several consective editions.

Marian Górski was undoubtedly one of the most eminent Polish scientists of 
recent times, his demise constituing a heavy loss to our country.




