
RO C ZNIK I G L EBO ZNAW CZE T. X X II, Z. 2, W A R SZ A W A  1971

SESJA NAUKOWA Z OKAZJI 150-LECIA CHEMII ROLNEJ W POLSCE

W związku z przypadającą w roku 1969 150 rocznicą ukazania 
się w Wilnie pierwszego podręcznika Zasady Chemii Rolniczej Michała 
Oczapowskiego, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej V Wydziału 
PAN zorganizował w dniach 20 i 21 maja 1970 r. sesję naukową pod 
hasłem „Chemia rolna i przemysł nawozowy w walce o dalszą intensyfi
kację rolnictwa w Polsce”.

Sesję tę poświęcono dorobkowi nauki polskiej w zakresie chemii rol
nej w latach 1819-1969. Obrady, w których uczestniczyło ok. 200 osób, 
odbywały się w Pałacu Staszica w Warszawie pod przewodnictwem prof, 
dra, dra h.c. Kazimierza Boratyńskiego i prof, dra Tadeusza Lityńskiego. 
Program obejmował następujące referaty:

— 150 lat chemii rolnej w Polsce — prof, dr Tadeusz Lityński, czło
nek korespondent PAN,

— Michał Oczapowski, wybitny rolnik na przełomie dwu epok nau
kowego rolnictwa — prof, dr, dr h.c. Bolesław Świętochowski, członek 
rzeczywisty PAN,

— Zasługi Michała Oczapowskiego dla rozwoju chemii rolnej w Pol
sce — prof, dr Mieczysław Koter,

— Badania polskich fizjologów nad rolą makro- i mikroelementów 
w roślinach — prof. dr Anna Nowotny-Mieczyńska,

— Badania fizjologiczne nad znaczeniem substancji próchnicowej dla 
organizmu roślinnego wykonane w Polsce — prof, dr Stefan Gumiński,

— Ważniejsze badania nad próchnicą gleb polskich — doc. dr Kazi
mierz Wilk,

— Rola i znaczenie obornika w intensyfikacji rolnictwa — prof, dr 
Leszek Kuszelewski,

— Stacje chemiczno-rolnicze w Polsce i ich znaczenie dla gospodarki 
nawozowej kraju — doc. dr Roman Czuba,

— Rozwój przemysłu nawozowego w Polsce — mgr inż. Zenon Gon
dek, dyrektor Departamentu Planowania Rozwoju Ministerstwa Prze
mysłu Chemicznego,

— Prace nad nawozami azotowymi i nawożeniem azotem prowadzone 
w Polsce — prof, dr Józef Góralski,
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— Prace nad fosforem i nawozami fosforowymi w Polsce — prof, dr 
Adam Wondrausch,

— Prace nad potasem i nawozami potasowymi w Polsce — prof, dr 
Aleksy Byczkowski,

— Polskie prace nad nawozami wapniowymi i wapnowaniem gleb — 
dr Wacław Boguszewski,

— Polskie prace nad magnezem i nawozami magnezowymi — prof, 
dr Zbyszko Tuchołka,

— Mikroelementy, rozwój badań i stan obecny w Polsce — prof, dr, 
dr h.c. Kazimierz Boratyński, członek korespondent PAN.

Dyskusję i obrady podsumował prof. dr T. Lityński podkreślając duży 
wkład, jaki wniosła chemia rolna do nauki światowej oraz duże jej 
osiągnięcia dla rolnictwa polskiego.

W trzecim dniu Zjazdu uczestnicy sesji wyjechali do Puław, gdzie 
zwiedzili Zakłady Azotowe (jedne z największych na świecie) oraz wysta
wę zorganizowaną przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. 
Wystawa przedstawiała dorobek publikacyjny z zakresu chemii rolnej 
oraz rozwój przemysłu nawozowego w 25-lecie Polski Ludowej.

W zeszycie podano in extenso referaty wygłoszone na Sesji Nauko
wej.

Redakcja Roczników Gleboznawczych nie otrzymała referatu doc. dra 
R. Czuby pt. „Stacje chemiczno-rolnicze w Polsce i ich znaczenie dla 
gospodarki nawozowej kraju (referat został opublikowany w Postępach 
Nauk Rolniczych).

Referat pt. „Prace nad potasem i nawożeniem potasowym w Polsce” 
opracował prof. dr M. Koter w zastępstwie prof, dra A. Bycz'kowskiego,


