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TOMASZ KOMORNICKI

HISTORIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO 
W PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE POWSTANIA

PIERWSZE DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze powstało w 1936 г., a na czele 
jego komitetu założycielskiego stanęli: prof. Feliks Terlikowski (Uni
wersytet Poznański), prof. Jan  Włodek (Uniwersytet Jagielloński) i dr 
Tadeusz Mieczyński (Państwowy Instytut Gospodarstwa Wiejskiego
w Puławach). Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 10 lutego 1937 r. 
w Poznaniu (według innych źródeł w Warszawie w SGGW); wtedy to 
przyjęto statut Towarzystwa, zatwierdzony przez władze w grudniu
1936 r. S tatut ten obowiązywał aż do 1958 r., kiedy nowe potrzeby spo
wodowały konieczność jego zmiany [26].

Pierwszym prezesem Towarzystwa wybrano prof. F. T e r l i k o w 
s k i e g o ,  wiceprezesem — doc. T. Mieczyńskiego (być może także prof. 
J. Włodka); sekretarzem została dr Jadwiga Ziemięcka, skarbnikiem zaś 
dyr. Stanisław Leśniowski. Marian Górski [3] podaje, że członkami Za
rządu zostali wówczas doc. Arkadiusz Musierowicz i dr Jan Tomaszew
ski. Jest rzeczą ciekawą, że do planu prac wstawiono już wtedy nastę
pujące tematy: 1) opracowanie słownictwa gleboznawczego, 2) ujedno
licenie metod polowych i laboratoryjnych w badaniach gleb, 3) wyko
nanie mapy gleb Polski w skali 1 : 1 000 000. Mapa taka w pierwszej 
wersji ukończona została w 1950 r., natomiast metodyką badań i słow
nictwem zajmowano się do r. I960, a także później.

Drugie Walne Zgromadzenie PTGleb. odbyło się w Warszawie
w 1938 r. (w SGGW). Miało ono także charakter zjazdu naukowego,
gdyż wygłoszono wtedy następujące referaty: ,,Sprawa nomenklatury 
gleboznawczej” (doc. T. Mieczyński), „Gleby łąkowe” (dr J. Tomaszew
ski), „Uwagi w sprawie oceny gleb w praktyce” (dr Sz. Kotar). Powo
łano też Komisję Klasyfikacji i Nomenklatury Gleb pod przewodnictwem 
prof. S. Miklaszewskiego.

Do r. 1939 Towarzystwo liczyło 44 członków [25]; byli to: 1. Stani
sław Вас, 2. Wacław Boguszewski, 3. Kazimierz Boratyński, 4. Aleksy
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Byczkowski, 5. Kazimierz Celichowski, 6. Bohdan Dobrzański, 7. Zyg
munt Golonka, 8. Marian Górski, 9. Wiktoria Grodzińska, 10. Jan Grzy
mała, 11. Walerian Grzywo-Dąbrowski, 12. Szymon Kotar, 13. Lucjan 
Królikowski, 14. Bolesław Kuryłowicz, 15. Kazimierz Kuźniar, 16. Mi
kołaj Kwinichidze, 17. Stanisław Leśniowski, 18. Wacław Łastowski, 19. 
Janusz Łaszewski, 20. Aleksander Maksimów, 21. Tadeusz Mieczyński, 
22. Sławomir Miklaszewski, 23. Michał Milowicz, 24. Arkadiusz Musie
rowicz, 25. Stanisław Nida, 26. Zygmunt Pióro, 27. Tadeusz Puchalski, 
28. Edward Ralski, 29. Stefan Rychłowski, 30. Leon Staniewicz, 31. Ka
zimierz Strzemieński, 32. Michał Strzemski, 33. Czesław Święcicki, 34. 
Bolesław Świętochowski, 35. Feliks Terlikowski, 36. Jan Tomaszewski, 
37. Stanisław Turczynowicz, 38. Hjalmar Uggla, 39. Tadeusz Wąsowicz, 
40. Tadeusz Włoczewski, 41. Jan Włodek, 42. Adam Wondrausch, 43. 
Jadwiga Ziemięcka i 44. Julian Złowodzki [25].

Pierwszy Zarząd PTGleb. działał formalnie do r. 1946. W czerwcu 
tegoż roku reaktywowano prace Towarzystwa po wieloletniej przerwie 
spowodowanej przez wojnę i okupację. Walne Zgromadzenie w War
szawie nadało godność prezesa honorowego prof. S. Miklaszewskiemu. 
Natomiast urzędującym prezesem wybrano prof. A. M u s i e r o w i c z a ,  
wiceprezesami — prof. prof. F. Terlikowskiego i T. Mieczyńskiego (tego 
ostatniego w r. 1947 zastąpił prof. M. Górski), sekretarzem został — 
dr L. Królikowski (który pełnił tę funkcję bez przerwy do 1957 r., 
a później został wiceprezesem).

Warunki pracy Zarządu po wojnie były trudne; nie było własnego 
lokalu i zarówno urzędowanie, jak i zebrania odbywały się w pomiesz
czeniach warszawskich zakładów naukowych (często w SGGW). Po
mieszczenia mieszkalne były w zniszczonej przez wojnę Warszawie tak 
trudne do zdobycia, że wielu pracowników naukowych przez pewien 
czas mieszkało kątem w swych zakładach pracy. Braki materialne nad
rabiano zapałem i chęcią do pracy i nauki, a także pomysłowością i za
pobiegliwością.

Głównym organem Towarzystwa było Walne Zgromadzenie, które 
zbierało się corocznie; ponadto działały komisje i zespoły, powoływane 
przez Zarząd w celu wykonywania określonych zadań. Niezależnie od 
tego, w listopadzie 1946 r. prof. Tadeusz Lityński zaczął organizować 
sekcję PTGleb. w Krakowie, którą Zarząd Główny zatwierdził pod naz- 
wTą Sekcji Fachowej (co było zgodne ze statutem). W marcu 1949 r. zo
stała zorganizowana Sekcja w Lublinie, a nieco później Sekcja Poznań- 
sko-Bydgoska i Sekcja w Puławach.

Prócz działającej stale Komisji Klasyfikacji i Nomenklatury Gleb 
utworzono Komisję Ujednolicenia Metod Badania Żyzności Gleb pod 
przewodnictwem prof. К. Boratyńskiego. Powołano także Sekcję Wy
cieczkową, w skład której weszli prof. S. Miklaszewski, doc. L. Stanie
wicz i inż. F. Kuźnicki; miała ona przygotowywać wycieczki naukowe.
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Dopiero stopniowo okazało się, że według urzędników administracyj
nych nazwa „wycieczka” nie łączy się z oceną i przeglądami gleb oraz 
dyskusją nad nimi w terenie. Wprowadzono więc nazwy „konferencja 
terenowa”, „ekspertyza” lub nawet „kursokonferencja” (ta ostatnia naz
wa jest dziś potocznie używana). Przy Zarządzie Głównym zorganizo
wano bibliotekę, do prowadzenia której zobowiązano inż. Irenę Dąbrow
ską.

W czerwcu 1949 r. odbyło się Walne Zgromadzenie (połączone ze 
zjazdem naukowym), które wybrało nowy Zarząd Główny, a prezesem 
został prof. M. G ó r s k i .  Nadto utworzono oddziały: Krakowski, Lu
belski, Poznańsko-Bydgoski i Puławski, zalecając powołanie nowego Od
działu we Wrocławiu. Zmieniono też nazwę Komisji Klasyfikacji i No
m enklatury Gleb na Komisję Klasyfikacji, Nomenklatury i Kartografii 
Gleb (skrótu KKNiKG nie używano); utworzona została Sekcja Refe
ratowa, spełniająca dla Warszawy rolę Oddziału, gdyż działalność od
działów obejmowała przede wszystkim organizowanie posiedzeń odczy- 
towo-dyskusyjnych. W części referatowej zjazdu wygłoszono następu
jące komunikaty: ,,Z życia i działalności prof. Sławomira Miklaszew
skiego” (L. Staniewicz), „Zarys aktualnych zagadnień gleboznawczych 
opartych na nowszych badaniach, przede wszystkim radzieckich” (A. Mu
sierowicz), „Szybka metoda oznaczania wody w glebie sposobem Bou- 
youcosa (tzw. metoda alkoholowa ze spalaniem”) oraz „Orientacyjna me
toda oznaczania składu mechanicznego piasków metodą K rüdenera” 
(L. Królikowski). Ponadto zorganizowano „wycieczkę” gleboznawczą 
w okolice Warszawy. Zjazd uchwalił m.in., że zjazdy będą odbywać się 
corocznie i będą organizowane za każdym razem przez inny oddział To
warzystwa.

Zarząd Główny opracował sześcioletni plan pracy, do którego weszły 
następujące zadania [4, 9]: ,,1) ustalenie metodyki badań, 2) słownictwo 
gleboznawcze, 3) [opracowanie] barwnych tablic profilów glebowych 
i produkcja innych pomocy naukowych, 4) [utworzenie czasopisma] 
»Roczniki Gleboznawcze«, 5) ustalenie podstaw bonitacji gleb”. Specjal
na uwagę trzeba zwrócić na projekt wydawania własnego czasopisma 
Roczniki Gleboznawcze, który został urzeczywistniony nieco później 
(tom I wyszedł w lutym 1951 r. z datą 1950). Z chwilą utworzenia Pol
skiej Akademii Nauk Towarzystwo zostało jej podporządkowane orga
nizacyjnie i otrzymywało od niej dotacje.

Następny zjazd naukowy połączony z Walnym Zgromadzeniem od
był się w Warszawie w czerwcu 1950 r. Wśród ważniejszych dezyde
ratów wtedy postawionych należy wymienić starania o: wprowadze
nie wykładów z gleboznawstwa na wydziałach matematyczno-przyrod
niczych uniwersytetów, opracowanie programu tych wykładów i napi
sanie podręczników. Nadto — jak zawsze — podniesiono potrzebę ujed
nolicenia metod badawczych (zwłaszcza w pracach zespołowych) i po
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trzebę nawiązywania kontaktów i wymiany z gleboznawcami za gra
nicą. Zjazd zakończyła trzydniowa „wycieczka — ekspertyza” w G ir y 
Świętokrzyskie.

Należy przypomnieć, że w r. 1950 prowadzono też prace terenowe 
i kameralne nad mapą gleb Polski w skali 1 : 1 000 000. Zleceniodawcą 
był minister rolnictwa, redaktorem mapy — prof. J. Tomaszewski. 
W pracach tych brali udział gleboznawcy ze wszystkich prawie zakła
dów szkół wyższych i niektórych instytutów. Zespół ten uzyskał w r. 
1952 nagrodę państwową III stopnia. Niemal bezpośrednio po ukoń
czeniu tych prac, rozpoczęto następną ich serię, tj. prace terenowe, ma
jące na celu sporządzenie mapy gleb Polski w skali 1 : 300 000. Byłem 
obecny przy wstępnych obliczeniach kosztów prac terenowych, które 
ustalono na 21 groszy za 1 ha; przy 300 tys. ha w ciągu roku, a nie
które placówki opracowywały więcej, oznaczało to dotację rzędu 63 tys. 
zł, za co niektóre zakłady kupowały np. używany samochód do prac 
terenowych.

We wrześniu 1951 r. zjazd naukowy z Walnym Zgromadzeniem od
był się w Poznaniu. Towarzystwo liczyło już 300 członków i 4 oddziały 
(w Warszawie rolę Oddziału pełniła jeszcze centrala). W sprawozdaniu 
Zarządu wspomniano o wydaniu I tomu Roczników Gleboznawczy di; na 
r. 1951 Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki przyznało Towarzy
stwu dotację w wysokości 25 500 zł na wydawnictwa i administrację 
(przy czym roczny budżet Towarzystwa wynosił 126 540 zł). Wśród de
zyderatów Walnego Zgromadzenia należy wymienić opracowanie barw
nych znaków do map gleb (do czego powołano niewielką komisję); po
wzięto też uchwałę w sprawie wydania dzieł zmarłego prof. F. Terli
kowskiego dla uczczenia jego pamięci. Ich wydanie książkowe ukazało 
się w r. 1958 [29]. Część referatowa zjazdu była w większości poświe
cona prof. F. Terlikowskiemu, stąd wygłoszono następujące odczyty: 
„Życie i działalność prof. dr F. Terlikowskiego” (M. Kwinichidze), „My
śli przewodnie w pracy prof. dr F. Terlikowskiego — roślinność jako 
czynnik glebotwórczy” (S. Rząsa za A. Byczkowskiego), „Bielicowy pro
ces glebotwórczy” (J. Tomaszewski), „Gleby brunatne w dotychczaso
wej literaturze” (Z. Prusinkiewicz). Na zakończenie zjazdu odbyła się 
dwudniowa konferencja terenowa na trasie Poznań-Gostyń-Kożmin-Poz- 
nań-Szamotuły-Inowrocław-Bydgoszcz.

Następne Walne Zebranie ze zjazdem naukowym odbyło się we 
wrześniu 1952 r. w Krakowie. Towarzystwo zyskało w tymże roku dwa 
nowe oddziały — we Wrocławiu i Olsztynie, a liczba jego członków 
wzrosła do 355. Zjazd rozpoczął się od części referatowej (referaty g sy
stematyce gleb, referaty regionalne i komunikaty), po czym Walne Zgro
madzenie wybrało nowy Zarząd Główny. Prezesem pozostał nadal prof. 
M. Górski. Wśród ważniejszych problemów poruszonych na tym zjeź- 
dzie należy wymienić: przedłożenie memoriału w PAN o konieczności



Fot. 1. Profesor dr Feliks Kazimierz T erli
kow ski (1885-1951). Prezes Polskiego T ow a
rzystw a G leboznawczego w latach 1937-1946 
Profesor gleboznaw stw a Akadem ii R oln i
czej w  Poznaniu, członek Polskiej A kadem ii 
U m iejętności, A kadem ii Nauk Technicznych, 
C zechosłow ackiej Akadem ii Rolniczej, autor 
stu prac naukowych z zakresu gleboznaw 
stw a i chem ii rolniczej, autor w ielu  map  
gleboznaw czych, tw órca poznańskiej szkoły  

gleboznaw czej

Fot. 2. Profesor dr Arkadiusz M usierowicz 
(1894-1966). Prezes Polskiego T ow arzystw a  
Gleboznawczego w latach 1947-1949. Czło
nek Tow arzystw a N aukowego W arszaw skie
go, Polskiej A kadem ii Nauk, autor w ielu  
prac naukowych i cennych podręczników  
gleboznaw stw a, redaktor mapy gleb Polski 
w  skali 1 :300 000, profesor gleboznaw stw a  
w Szkole G łównej Gospodarstwa W iejskie

go w  W arszawie



Fot. 3. Profesor dr Marian Górski (1886- 
1961). Prezes Polskiego T owarzystwa G le
boznawczego w latach 1949-1961, prof, che
mii rolnej i dwukrotny rektor Szkoły G łów 
nej Gospodarstwa W iejskiego w W arszawie, 
uczony o ogromnym dorobku naukowym , 
w ybitny popularyzator w iedzy rolniczej, 
członek T owarzystwa N aukowego W arszaw
skiego, członek Polskiej A kadem ii Nauk, 
inicjator ogólnopolskich opracowań naw ozo
w ych podbudowanych rachunkiem  staty

stycznym

Fot. 4. Profesor dr, dr h.c. inż. Lucjan Kró
likow ski (1898-1987). Prezes Polskiego To
w arzystw a G leboznawczego w  latach 1961- 
1987. Profesor gleboznaw stw a w Instytucie  
Badawczym  Leśnictw a, pierw szy polski 
uczony w pisany na listę członków  hono
rowych M iędzynarodowego Tow arzystw a G le
boznawczego, inicjator naw ożenia lasów , au
tor ponad stu trzydziestu prac naukow ych  
i popularnonaukowych, w ybitny organizator 

badań i działalności T ow arzystw a
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wprowadzenia wykładów z gleboznawstwa na wydziałach matematycz
no-przyrodniczych (autorzy J. Ziemięcka i B. Dobrzański); powielenie 
i rozesłanie członkom haseł do słownika gleboznawczego w celu ich uzu
pełnienia i zaopiniowania; utworzenie Komitetu Redakcyjnego Wydaw
nictw (II tom Roczników Gleboznawczych ukazał się z datą 1952 r.); 
podjęcie starań w Ministerstwie Oświaty w sprawie szerszego uwzględ
nienia gleboznawstwa w programie geografii dla szkół średnich; postu
lowanie utworzenia Komitetu Gleboznawstwa przy PAN; żądano umo
żliwienia zakupu aparatury (nieco później niektóre oddziały PTGleb. — 
zwłaszcza w Lublinie — podjęły produkcję pewnych urządzeń labora
toryjnych). Na zakończenie zjazdu odbyła się dwudniowa kursokonfe- 
rencja terenowa na trasie Kraków7-Zakopane-Morskie Oko-Bukowina- 
-Kraków; prowadził ją doc. M. Strzemski.

W r. 1953 odbył się zjazd naukowy — połączony jak zwykle z Wal
nym Zgromadzeniem — w Lublinie (we wrześniu). Wśród ważniejszych 
uchwał należy wymienić: podniesienie składki członkowskiej z 9 zł na 
25 zł (dla młodzieży studiującej 10 zł); zaprojektowanie albumu barw
nych profilów gleb Polski i drukowania referatów z literatury zagra
nicznej. W części referatowej zjazdu wygłoszono odczyty na tematy re
gionalne; M. Strzemski omówił projekt systematyki gleb polskich. Po
nadto wygłoszono 6 referatów o metodach pobierania próbek glebowych, 
o analizie mechanicznej, o znakowaniu map glebowych, o kryteriach 
podmokłości, o normalizacji aparatury gleboznawczej (niektóre z nich 
były później publikowane). Zebrani zwiedzili pole przeciwerozyjne 
w Sławinie. Dwudniowa kursokonferencja terenowa była poświęcona 
glebom lessowym, czarnoziemom, rędzinom i zagadnieniu erozji (trasa: 
Lublin-Kazimierz-Puławy-Zamość-Werbkowice-Hrubieszów-Chełm).

We Wrocławiu 1954 r. (wrzesień) zjazd naukowy odbył się pod ha
słem ,,Podniesienie produkcyjności gleb piaskowych”. W części odczyto
wej wygłoszone zostały 4 odczyty o tematyce ogólnej, następnie refe
raty  regionalne (w części terenowej zjazdu), wreszcie komunikaty. 
W trzecim dniu odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa, w czasie 
którego powzięto uchwały i dezyderaty. Oto ważniejsze z nich: zapew
nić stacjom chemiczno-rolniczym kierownictwo naukowe i konsultować 
ich prace z gleboznawcami; podjąć prace nad ujednoliceniem metod ba
dania gleby (dotychczas na przeszkodzie stał brak środków); ustalono 
liczne wnioski szczegółowe dotyczące produkcyjności gleb lekkich i po
stulowano utworzenie dwóch stacji doświadczalnych zajmujących się ba
daniem gleb piaszczystych. Postulowano powołanie Oddziału Warszaw
skiego PTGleb. Przyjęto do wiadomości utworzenie Komisji Gleboznaw
stwa i Chemii Rolnej przy Komitecie Nauk Rolniczych PAN; w skład 
Komisji wchodziło ok. 25 osób, przewodniczącym jej został prof. A. Mu
sierowicz. Na zakończenie zjazdu odbyła się dwudniowa kursokonferen
cja terenowa, w czasie której przedmiotem dyskusji były gleby piasko
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we, czarne ziemie, rędziny i gleby brunatne (wytworzone z lessu lub 
innych utworów).

Rok 1955 upamiętnił się powstaniem dwóch nowych oddziałów 
PTGleb. — Warszawskiego i Szczecińskiego. Ponadto przygotowano do 
druku dwa zeszyty Przeglądu Naukowej Literatury Rolniczej i Leśnej, 
którego tom I (2 zeszyty obejmujące ponad 500 streszczeń) został wy
dany z datą tegoż roku. Pożyteczne to wydawnictwo ukazuje się do dziś 
wT objętości ok. 40 arkuszy rocznie (w 4 zeszytach).

We wrześniu 1955 r. zjazd naukowy z Walnym Zgromadzeniem od
był się w Olsztynie pod hasłem ,,Podniesienie produkcyjności gleb ba
giennych”. W części odczytowej wygłoszono referaty regionalne i pro
blemowe (związane z tematyką zjazdu) oraz kilka komunikatów; opra
cowano dość liczne wnioski dotyczące systematyki i użytkowania gleb 
bagiennych. Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze (tab. 1), przy 
czym prezesem w dalszym ciągu został prof. M. Górski. Postulowano 
utworzenie Instytutu Gleboznawstwa przy PAN, organizowanie mniej
szych kursokonferencji roboczych (nawet w oddziałach), nawiązanie kon
taktu z Międzynarodowym Towarzystwem Gleboznawczym, zapraszanie 
na zjazdy PTGleb. uczonych z zagranicy. Na zakończenie zjazdu odbyła 
się dwudniowa kursokonferencja terenowa na trasie Olsztyn-Ostróda- 
-Iława-Tabórz-Olsztyn-Sątopy-Łankiejmy-Kętrzyn.

Na 1956 r. przypadało 20-lecie założenia Towarzystwa; wkraczało 
ono w dalszy okres swej działalności posiadając 8 oddziałów. Walne 
Zgromadzenie odbyło się we wrześniu w Warszawie (wraz ze zjazdem 
naukowym) przy udziale ponad 300 osób. Hasłem zjazdu było ,,10-lecie 
PTGleb. w Polsce Ludowej”. Pierwsze dwa dni poświęcone były obra
dom; dwa referaty (A. Musierowicz, M. Górski) dotyczyły osiągnięć pol
skiego gleboznawstwa i chemii rolnej w 10-leciu; następne dwa (A. Wak
smundzki, K. Starzyński) poświęcono zastosowaniu chromatografii i izo
topów, wreszcie piąty referat (J. Tomaszewski) dotyczył dynamiki ty 
pologicznej procesów glebowych. Przedstawiono też sprawozdanie ze 
zjazdu Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego w Paryżu 
i dwa referaty regionalne, a na koniec 19 komunikatów. Wśród spra
wozdań, uchwał i postulatów Walnego Zebrania najważniejsze były: 
uzupełnić i opublikować ponownie Przyrodniczo-genetyczną klasyfika
cję gleb Polski [22]; opracować w następnym roku słownik gleboznaw
czy i rozpocząć prace nad atlasem profilów gleb. Do wiadomości oddzia
łów miał być podany plan 5-letni PTGleb., a w przyszłorocznym zjeź
dzić obrady miano prowadzić w sekcjach; postanowiono materiały dc 
dyskusji rozsyłać na dwa tygodnie przed zjazdem. Dwudniowa kurso
konferencja terenowa odbyła się na trasie Jabłonna-Zegrze-Serock-Puł- 
tusk-Gogole-Ciechanów-Warszawa-Błonie-Sochaczew-Łęczyca-Kutno-Je- 
ziora Łąckie-Gąbin.

Należy dodać, że w czasie Kongresu MTGleb. w Paryżu sześciu poi-



Tabela 1

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w latach 1936-1961 
Members of the Board of the Polish Society of Soil Science in the years 1936-1961

Kadencja Prezes Wiceprezesi Sekretarz Skarbnik Członkowie Komisja Rewizyjna
Term of office President Vicepresidents Secretary Treasurer Members Revisory Committee

1937-1946 F. Terlikowski T.
J.

Mieczyński 
Włodek do 40

j. Ziemięcka St. Leśniowski A.
J.

Musierowicz
Tomaszewski

1947-1949 A. Musierowicz; F. Terlikowski L. Królikowski A. Maksimów -> B. Dobrzański S. Leśniowski
T. Mieczyński do 47 ! J. Krzysztofowicz M. Górski do 47 S. Bac, H. Uggla

- > M. Górski —> F. Majewski (M. Strzemski)
1949-1952 M. Górski F. Terlikowski do 51 L. Królikowski J. Krzysztofowicz A. Musierowicz S. Leśniowski ,

! T -
Włoczewski (K. Konecka) (W. Kłossowski) B. Dobrzański F. Majewski,

1 i (M. Koter) H. Uggla,
M. Strzemski

1952-1955 M. Górski T. Włoczewski L. Królikowski Cz. Święcicki i F. Kuźnicki F. Majewski ,

M. Strzemski 1  (K. Konecka- L. Staniewicz do 53 i A. Maksimów,
j

1
Betley) ' — > M. Kwinichidze i  J. Krzysztofowicz

1956-1958
i
1

i

1
i

! м.

1
i

Górski A.
;  м.
1 -

i
i

Musierowicz 
Strzemski do 57 
L. Królikowski

!  L. Królikowski - >  

od 57 F. Kuź- 
nicki

Cz. Święcicki i  F -

1

Kuźnicki -> od 
57 Z. Brogowski

T. Włoczewski ,

Z. Olszewski,
J. Krzysztofowicz 
(K. Konecka-Betley, 
M. Hoffman)

1959-1961 M. Górski i  A. Musierowicz K. Konecka- J. Góralski M. Kwinichidze Cr. Święcicki
i

B- Dobrzański Betley
T - Skawina J. Krzysztofowicz,

! L. Królikowski
i
i1

ii !  (S. 
(T.

Bachmanowa)
Komornicki)

S. Zawadzki, 
(Z. Olszewski) 
(K. Starzyński)

Uwaga: Zmiany oznaczono strzałką; daty skrócono (np. 57 zamiast 1957); przewodniczący  ; (zastępca członka). 
Notice: Changes marked by arrow; dates shortened (57 1957); chairman; (deputy member).
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12 T. Komornicki

skich uczestników wygłosiło referaty w 6 komisjach; PTGleb. podjęło 
starania o wpisanie 44 osób z Polski do MTGleb.

Na zjeździe Towarzystwa w 1957 r., który odbył się w Gdańsku (or
ganizował go Oddział Poznańsko-Bydgoski), został przedłożony projekt 
nowego statutu. Przewidywał on rozwinięcie pracy oddziałów, które 
przejęły na siebie działalność odczytową, a niekiedy i szkolenie służby 
rolnej, czy wyrób aparatury i prowadzenie ekspertyz; niektóre oddziały 
miały własne biblioteki, inne urządzały dla swych członków kursokcn- 
ferencje lokalne lub nawet zagraniczne. Referaty wygłoszone na zjeź
dzie były wydrukowane w formie broszury, a kursokonferencja tere
nowa objęła trasę dwudniową.

Obszerny program miał zjazd naukowy PTGleb., który odbył się we 
wrześniu 1958 r. w Krakowie. Dzięki staraniom doc. T. Skawiny, prze
wodniczącego Oddziału Krakowskiego, referaty i komunikaty zostały 
wydrukowane jako osobny zeszyt Roczników Gleboznawczych [33]. 
W zjeździe wzięło udział trzech uczonych radzieckich. Część zjazdu po
święcona obradom trwała 3 dni. Referaty miały charakter metodyczny 
(analiza mechaniczna, kwaśne wyciągi glebowe, oznaczanie pH i węgla 
organicznego), przy czym były to tematy zlecone do opracowania przez 
Zarząd Główny; inne referaty dotyczyły nowych metod badawczych; ta
kich jak rentgenografia mineralogiczna, analiza termiczna, metody izo
topowe, zastosowanie kompleksonu i jonitów. Referaty regionalne do
tyczyły terenów górniczych i przemysłowych. Na koniec na Walnym 
Zgromadzeniu — oprócz sprawozdań Zarządu, Komisji Klasyfikacji. No
m enklatury i Kartografii Gleb oraz oddziałów — przedstawiono i uchwa
lono ostateczną wersję nowego statutu [26]. Po wyborach prezesem zo
stał ponownie prof. M. Górski (tab. 1). Kursokonferencja terenowa była 
poświęcona demonstracji zniszczeń dokonanych przez eksploatację pia
sku i węgla oraz przez zadymienie, a także pokazom biologicznej re
kultywacji zwałów z kopalń węgla.

W r. 1959 Zjazd PTGleb. nie odbył się, natomiast Zarząd rozpisał 
dwa konkursy: na najlepszą pracę już wydrukowaną w Rocznikach i na 
najlepszą pracę nadesłaną do ich redakcji. Z końcem roku zostały na
grodzone 4 prace: F. Kuźnickiego („Właściwości gleb piaskowych'’), 
S. Moskala („Glin ruchomy w glebach Polski”), T. Skawiny („Znie
kształcenia gleb w okręgach górniczych i przemysłowych”), M. Strzym
skiego („Gleby Tatr”). Konkurs na prace jeszcze nie drukowane zo tał 
przedłużony do końca marca 1960 r. Nadto zatwierdzono nowy statut 
PTGleb. [26], w myśl którego Zarząd Główny został rozszerzony o prze
wodniczących oddziałów, a Walne Zgromadzenie stanowią delegaci (i na 
10 członków w każdym oddziale), nie zaś, jak dotychczas, wszyscy człon
kowie, oraz członkowie Zarządu Głównego i członkowie honorowi. P re
numerata czasopism dla członków wynosiła odtąd 75 zł rocznie.
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W pierwszej połowie r. 1960 Towarzystwo — dzięki usilnym stara
niom prof. L. Królikowskiego — uzyskało własny lokal i telefon. Nieco 
rozszerzony, lokal ten istnieje do dziś przy ul. Wiśniowej 61 (w sute- 
rynie).

Zjazd naukowy z Walnym Zgromadzeniem w r. 1960 odbył się 
w Szczecinie (we wrześniu). W zjeździe tym brali udział uczeni rum uń
scy, węgierscy, czescy i niemieccy. Tematyka dotyczyła przede wszyst
kim mikroelementów glebowych. Referaty problemowe o mikroelemen
tach wygłosili: A. Musierowicz, F. Majewski i O. Nowosielski oraz F. As- 
mus (NRD). Autorami referatów na temat klasyfikacji i bonitacji gleb 
oraz minerałów ilastych byli: N. Cernescu i P. Nemes (Rumunia), P. Ste- 
fanovits, F. Mate i I. Lang (Węgry); komunikat I. Langa był wygłoszo
ny po polsku. Referaty i komunikaty zostały opublikowane w Roczni
kach Gleboznawczych [34].

Wśród ważniejszych wniosków i dezyderatów Walnego Zgromadze
nia zwracają uwagę: stanowisko PTGleb. w sprawie mapy gleb w skali 
1 : 25 000 (jej wykonanie na podstawie zdjęć bonitacyjnych jest dopusz
czalne tylko z uwzględnieniem wyraźnych zastrzeżeń). W trzecim dniu 
zjazdu odbyła się kursokonferencja terenowa. Został opracowany wstęp- 
ny projekt klasyfikacji gleb bagiennych (podkomisja pod przewodnic
twem prof. H. Uggli).

Zjazd z okazji 25-lecia PTGleb. odbył się w Warszawie we wrześniu 
1961 r. pod hasłem „Przez rozwój nauki gleboznawstwa do podniesienia 
plonów rolnych i leśnych”. Na trzy tygodnie przed zjazdem zmarł pre
zes PTGleb. prof. M. Górski. Był to uczony o ogromnej wiedzy, obda
rzony talentem organizacyjnym i popularyzatorskim. Jego działalność 
i badania często miały w przyszłości duże znaczenie gospodarcze. 
W pierwszych latach niepodległego bytu panowała w Polsce nieufność 
do rodzimych nawozów mineralnych. Wśród badaczy, którzy ją przeła
mali, czołowe miejsce zajmuje prof. M. Górski. Również udowodniona 
w iego doświadczeniach wyższość polskich nawozów potasowych nad do
starczanymi przez Kalisyndykat otworzyła im nie tylko rynek krajowy, 
ale umożliwiła ekspert.

Doświadczenia prof. M. Górskiego miały wielkie znaczenie dla roz
woju uprawy tytoniu w Polsce, a akcja rozsyłania do szkół rolniczych 
nasion kukurydzy (Żółtej Auxonne) skłoniła rolników do uprawy tej 
rośliny.

Prof. M. Górski prowadził na szeroką skalę zakrojone doświadcze
nia z obornikiem nie tylko nad stosowaniem go w polu, ale i właści
wym jego przechowywaniem. Dokonał nawet udanych prób produko
wania z niego gazu.

Równolegle do badań nawozowych prof. dr M. Górski zajmował się 
problematyką gleboznawczą. W jego Zakładzie opracowano i wprowa-
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Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w latach 1961-1987 
Members of the Board of the Polish Society of Soil Science in the years 1961-1987

Kadencja 
Term of office

Prezes
President

Wiceprezesi
Vicepresidents

Sekretarz
Secretary

Skarbnik
Treasurer

Członkowie
Members

Komisja Rewizyjna 
Revisory Committee

1961-1964 L. Królikowski К. Boratyński S. Moskal К. Starzyński S. Kowaliński j Cz. Święcicki
В. Dobrzański (Z. Brogowski) (R. Starek) T. Skawina i
М. Kwinichidze (L. Kuszelewski)

1964-1967 L. Królikowski ß. Dobrzański K. Konecka-Bctley Z. Brogowski ? A. Byczkowski,
T. Lityński а Marcinek) S. Moskal,
M. Kwinichidze (3. Adamczyk) K. Starzyński,

R- Schillak,
i S. Zawadzki

1968-1971 L. Królikowski в. Dobrzański K. Konecka-Bctley i s - Białousz K. Boratyński, к . Starzyński,
F. Kuźnicki (T. Witek) T. Skawina, A. Byczkowski,

(B. Adamczyk) S. Kowaliński, s. Moskal, S. Uziak
A. Kowalkowski

1971-1974 L. Królikowski В. Dobrzański A. Kowalkowski s. Białousz B. Adamczyk, K. Starzyński,
K. Kowa liński (A. Kabata-Pen- (J. Gliński) S. Uziak, S. Rząsa s. Moskal,

dias) R. Turski, J. Sytek
1974-1978 L. Królikowski В. Dobrzański A. Kowalkowski s. Białousz K. Boratyński, K. Starzyński do 75,

S. Kowaliński (J. Sokołowski) (L. Szerszeń) s. Borowiec, s. Moskal,
hon. T. Włoczewski H. Uggla, S. Zawadzki! R. Turski, J. Sytek

1978-1983 L. Królikowski В. Dobrzański A. Kabata-Pen- A. Sapek s. Borowiec, R. Turski,
S. Kowaliński; dias (S. Borek) w. Cieśla, S. Moskal, I I. Kuczyńska,
hon. 79: (A. Kowalkowski) H. Okruszko, W. Sro J. Marcinek,
K. Boratyński, czyński, H. Uggla, L. Szerszeń, J. Sytek
T. Lityński s. Zawadzki, E. Gor-
B. Dobrzański lach, (M. Górny,

1 P. Kowalik,

1 H. Terelak)

T. K
om

ornicki



1983-1987 L. Królikowski 
do 87 

-* S. Moskal

S. Kowaliński 
S. Moskal do 87

M. Górny 
(H. Kern)

A. Sapek 
(S. Rząsa)

S. Białousz, W. Cieśla, 
J. Borkowski, Z. Chu- 

decki, E. Gonet, 
E. Gorlach, J. Mar

cinek, T. Mazur, 
Z. Prusinkiewicz,
R. Turski, H. Terelak

J. Bender,
I. Kuczyńska, 
H. Panek,
M. Licznar,
M. Kępka

Uwaga: Zmiany oznaczono strzałką; daty skrócono (79 =  1979); przewodniczący; (zastępca członka).
Notice: Changes marked by arrow; dates shortened (79 =  1979); chairman; (deputy member).
Opieka nad biblioteką PTGleb. (PSSS librarian): 1961-64 I. Dąbrowska, 1964-67 F. Kuźnicki, 1968-71 H. Królowa, 1971 

1981-83 A. Kowalkowski. 1983-87 (?).
-81 A. Kabata-Pendias,
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16  T. Komornicki

azono po raz pierwszy w Polsce areometryczną metodę Bouyoucosa w ba
daniach składu mechanicznego gleby. Dziś jest ona powszechnie stoso
wana.

Pierwsze doświadczenia z elektrodializą gleby, terenowe badania gleb 
powiatu skierniewickiego, ustalenie wpływu sposobu pobierania prób
ki glebowej na wynik wykonywanych analiz, wpływ nawożenia na za
wartość próchnicy w glebie, badanie promieniotwórczości naturalnej 
gleb — oto niektóre z tematów podejmowanych przez jego pracownie.

Prof. M. Górski był niestrudzonym popularyzatorem wiedzy rolni
czej i autorem wielu publikacji naukowych. Za jego kadencji jako pre
zesa Towarzystwa zaczęły wychodzić Roczniki Gleboznawcze i z jego 
inicjatywy powstało pismo referatowe Przegląd Naukowej Literatury 
Rolniczej i Leśnej. Oba te czasopisma do dziś są wydawane. Jego pod
ręczniki i popularnonaukowe broszury publikowane były w wielu na
kładach. Prof. M. Górski był inicjatorem utworzenia wojewódzkich sta
cji chemiczno-rolniczych w Polsce.

Zmarłego pożegnał prof. L. Królikowski i odczytał następnie spra
wozdanie z działalności Towarzystwa przez niego przygotowane. W dal
szej kolejności wygłoszono 4 referaty o aktualnych zagadnieniach i per
spektywach rozwoju gleboznawstwa (A. Musierowicz), chemii rolnej 
(T. Lityński), mikrobiologii gleby (J. Ziemięcka) i erozji gleb (B. Do
brzański). Specjalna komisja opracowała szczegółowe postulaty rozwo
ju tych czterech dziedzin nauki o glebie [1]. W czasie Walnego zebra
nia delegaci wysłuchali sprawozdań Zarządu, Komisji Klasyfikacji, No
menklatury i Kartografii Gleb oraz przedstawicieli oddziałów. Przed 
przystąpieniem do właściwych wyborów Walne Zebranie nadało tytuł 
honorowego prezesa PTGleb. prof. A. Musierowiczowi; ponadto 35 za
służonym członkom Towarzystwa wręczono złote odznaki. Na prezesa 
wybrano przez aklamację prof. L. K r ó l i k o w s k i e g o  (tab. 2). Wal
ne Zebranie postanowiło uczcić pamięć prof. M. Górskiego przez wyda
nie osobnego tomu Roczników Gleboznawczych [32], zawierającego pra
ce dedykowane zmarłemu. Referaty i komunikaty przedstawione na 
zjeździe zostały wydrukowane w Rocznikach [1].

Statutową działalność Zarządu Głównego PTGleb. można streścić na
stępująco: organizowanie i popieranie działań naukowych, gospodar
czych i dydaktycznych; zrzeszanie osób zajmujących się zagadnieniami 
gleboznawstwa i upowszechnianie osiągnięć naukowych; reprezentowa
nie nauki i wymiana doświadczeń w kraju i za granicą. Działalność ta 
była realizowana przez: organizowanie zebrań, zjazdów i odczytów; pro
wadzenie badań przez komisje i zespoły robocze; prace wydawnicze, za
kładanie bibliotek i laboratoriów; kształcenie i dokształcanie członków 
Towarzystwa, prowadzenie kursów i doradztwa, ujednolicanie metod 
i norm, wydawanie orzeczeń. W swej codziennej działalności Zarząd po
nadto opracowywał plany prac i preliminarze budżetowe, współpraco
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wał z innymi towarzystwami naukowymi (także zagranicznymi), pro
wadził wymianę czasopism z kilkudziesięcioma placówkami (przez co 
znacznie wzbogacał bibliotekę centralną), rozpisywał konkursy na pra
ce naukowe i nadawał złote lub srebrne odznaki za zasługi położone dla 
PTGleb. Przede wszystkim jednak koordynował czynności oddziałów 
i pod koniec pierwszego 25-lecia podjął działalność gospodarczą tak przez 
centralę, jak i w oddziałach, aby zdobywać środki na subsydiowanie 
prac badawczych, na wydawnictwa i inne podstawowe wydatki zarów
no administracyjne, jak i związane z rozwojem nauki o glebie.

Najdawniej i najskuteczniej pracującym organem roboczym Towa
rzystwa była Komisja Klasyfikacji i Nomenklatury Gleb (jej przewod
niczącym przed II wojną był prof. S. Miklaszewski, po wojnie — prof. 
A. Musierowicz, później prof. F. Kuźnicki). Komisja ta — po wojnie 
zresztą licząca co najmniej 20 osób — powoływała różne podkomisje 
i zespoły do specjalnych zadań (np. Podkomisję Gleb Leśnych). Szcze
góły dotyczące prac tej Komisji można znaleźć w osobnym opracowaniu.

Nie wszystkie jednak zespoły mogły doprowadzić swe prace do koń
ca; referaty komisji metodycznych były drukowane [33], a rezultaty 
prac nad analizą mechaniczną (prof. Staniewicz) powielono w broszurze 
przeznaczonej na Zjazd PTGleb. w Lublinie (1953). Niektóre prace ko
misji i zespołów dokończono dopiero po r. 1961, np. prace nad słownic
twem z zakresu gleboznawstwa i nauk pokrewnych.

Prace nad mapą gleb Polski w skali 1 : 300 000 zostały ukończone 
w r. 1957; prowizoryczną mapę w skali 1 : 600 000 prof. A. Musierowicz 
przygotował do przedstawienia na kongresie Międzynarodowego Towa
rzystwa Gleboznawczego w Paryżu (r. 1956). Ze względu na tajemnicę 
służbową jednakże do tego nie doszło. Pierwsze arkusze mapy w skali 
1:300 000 zostały wydrukowane w r. 1957, a ostatnie w r. 1960 [12]. 
Jako tekst do tej mapy był pomyślany podręcznik A. Musierowicza pt. 
Gleboznawstwo szczegółowe [16].

Do rozwoju nauki o glebie walnie przyczyniły się wydawnictwa, 
a przede wszystkim Roczniki Gleboznawcze. Redaktorem pierwszych 
pięciu tomów Roczników był K. Starzyński (początkowo przy współ
udziale M. Górskiego), tom 6 był redagowany wspólnie przez K. Sta
rzyńskiego i W. Trzcińskiego. Od tomu 7 ten ostatni przejął całą odpo
wiedzialność za redakcję Roczników Gleboznawczych i funkcję redak
tora tego kwartalnika pełni do dziś z wielkim oddaniem i pożytkiem dla 
poziomu i regularności ukazywania się tej publikacji. Do obowiązków 
W. Trzcińskiego należy również opieka nad wydawnictwami Towarzy
stwa, w szczególności redagowanie, wspólnie z prof. L. Królikowskim, 
Przeglądu Naukowej Literatury Rolniczej i Leśnej. Nad całością prac 
wydawniczych czuwa Zarząd Główny oraz komitety redakcyjne.

Do 1961 r. wydano drukiem 10 tomów Roczników (ok. 250 ark.) 
i 7 tomów Przeglądu Naukowej Literatury Rolniczej i Leśnej (ostatni



18 T. Komornicki

zeszyt kończył się na pozycji 4676, tyle bowiem zamieszczono streszczeń 
prac z wydawnictw obcojęzycznych). Literaturę krajową obejmowała 
bibliografia drukowana w Rocznikach, którą zbierał początkowo 
M. Strzemski, a później (od I960 r.) — H. Pondel.

Osobną pozycję stanowiły wydawnictwa komisji i zespołów, spośród 
których trzeba wymienić Genetyczną klasyfikację gleb Polski [2].

Do wydawnictw utrzymujących łączność między Zarządem Głównym, 
oddziałami a członkami Towarzystwa należą komunikaty [4], zwykle 
poszerzone o roczne sprawozdania Zarządu i zawierające dane z komi
sji i oddziałów.

Należy poświęcić nieco miejsca działalności oddziałów, o których 
powstaniu już pisano.

Najstarszym chronologicznie był Oddział Krakowski, który jako Sek
cja Fachowa został zatwierdzony w czerwcu 1947 r. Sekcja w Lublinie 
powstała w marcu 1949 r., w tymże roku utworzono też sekcje Poznań- 
sko-Bydgoską i Puławską.

Starym, dobrym zwyczajem naukowym sekcje te organizowały ze
brania referatowo-dyskusyjne. W pierwszym powojennym dziesięciole
ciu na czoło pod względem tym wysunęły się sekcje Lubelska i K ra
kowska. Nazwa „oddział” pojawia się w komunikatach Zarządu na prze
łomie lat 1949/1950.

Z końcem 1951 r. został zorganizowany Oddział Olsztyński, a w r. 
1952 rozpoczął działalność Oddział Wrocławski. W 1955 r. powstały od
działy w Warszawie i Szczecinie. Oddział Warszawski zastąpił w swej 
pracy sekcje Referatową i Wycieczkową przy Zarządzie Głównym, któ
ry  nie mógł już zajmować się organizowaniem odczytów lub lokalnych 
wycieczek.

Ze względu na ograniczenie objętości niniejszej kroniki podano na
zwiska przewodniczących i sekretarzy oddziałów w ujęciu tabelarycz
nym (tab. 3), podobnie jak ważniejsze osiągnięcia oddziałów. Jest to 
z pewnością skrót nieco krzywdzący, niemniej umieszczenie pełnych skła
dów zarządów, przy wciąż rosnącej liczbie oddziałów, jest technicznie 
bardzo trudne.

Należy dodać, że choć oddziały rozwinęły szerszą działalność dopie
ro w drugim 25-leciu, każdy z nich miał za sobą organizację przynaj
mniej jednego ogólnopolskiego zjazdu naukowego zakończonego dwudnio
wą kursokonferencją, a tę trzeba było uprzednio starannie przygoto
wać. Oddziały w Lublinie, Olsztynie i Szczecinie założyły własne b i
blioteki.

DRUGIE DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE

Warszawski zjazd z okazji 25-lecia PTGleb. w r. 1961 otwiera nie
jako nowy okres w historii Towarzystwa, na którego kształt i działal
ność wielki wpływ wywarła osobowość prof. L. Królikowskiego, pełnią-



Tabela 3

Zarządy oddziałów Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i ich ważniejsze osiągnięcia w latach 1947-1961 
The Boards of Branches of the Polish Society of Soil Science and their more important achievements in the years 1947-1961

Kraków Lublin Puławy Poznań-Byd-
goszcz

Wrocław Olsztyn Warszawa Szczecin

1947-50 1949-52 1949-51 1950
J. Tokarski B. Dobrzański J. Tomaszewski F. Terlikowski
T. Komornicki J. Piszczek

1950-53 1951-52 1951-52
T. Lityński J. Gołębiowska M. Kwinichidze
K. Matusiak A. Reniger +  H. St. Rząsa

Pondel
1953-56 1952-55 1953 1952-55 1952-55 1952-55

T. Skawina B. Dobrzański J. Bury-Zaleska M. Kwinichidze J. Toma H. Uggla
B. Adamczyk J. Piszczek H. Pondel St. Rząsa szewski J. Lorek

St. Ząbek
1954—55

M. Strzemski
H. Pondel

1956-58 1955-58 1955-57 1955-58 1955-58 1955-58 1955-58 1955-58
T. Skawina B. Dobrzański M. Strzemski M. Kwinichidze St. Вас H. Uggla F. Zoll J. Piszczek
B. Adamczyk J. Wondrausch T. Witek St. Rząsa W. Pul Z. Ferczyńska R. Truszkowska S. Borowiec

od 56 H. Królowa
1958-61 1958-61 1958-61 1958-61 1958-61 1958-61 1958-61 1958-61

T. Lityński A. Wondrausch M. Strzemski M. Kwinichidze К. Boratyński H. Uggla L. Królikowski J. Piszczek
E. Gorlach S. Zawadzki J. Siuta St. Rząsa К. Wilk J. Rytelewski Z. Niwiński S. Borowiec

H
istoria 

Polskiego 
T

ow
arzystw

a 
G

leboznaw
czego



1952 1953 1952 1951 1954
Ogólnopolski Ogólnopolski Kursokonferencja ; Ogólnopolski i Ogólnopolski
Zjazd PTGleb. Zjazd PTGleb. Ogólnopolskiego ! Zjazd PTGleb. Zjazd PTGleb.
Kraków Lublin Zjazdu PTGleb. Poznań Wrocław
(wspólpr. Oddz. Kraków
Puławy) i

1958 1956 1956
Ogólnopolski Kurs bonitacji Ogólnopolski
Zjazd PTGleb. gleb Zjazd PTGleb.
Kraków

1960 
Kursokonferen
cja lokalna

! Gdańsk

1955 
Ogólnopolski 
Zjazd PTGleb. 
Olsztyn

1957 
Konferencja nt. 
„Systematyka 
gleb bagiennych”

1958 
Ogólnopolski 
Zjazd PTGleb. 
Warszawa

1961 
Ogólnopolski 
Zjazd 25-lecia 
Warszawa 

1961
Kursokonferencja 
w ĆSRS (udz. 35 
osób)

Uwaga: Nawiska przewodniczącego i sekretarza; zmiany oznaczono strzałką; daty skrócono (56 =  1956). 
Notice: Names of chairman and secretary; changes marked by arrow; dates shortened (56 =  1956); od =  since.

1960 
Ogólnopolski 
Zjazd PTGleb. 
Szczecin
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cego funkcję prezesa Zarządu Głównego od września 1961 r. aż do swej 
śmierci z końcem stycznia 1987 r. Dzięki swej zapobiegliwości i praco
witości, dzięki wglądaniu we wszystkie sprawy Towarzystwa, prof. Kró
likowski przyczynił się do jego szerokiego rozwoju i postawił je w rzę
dzie bardziej znanych towarzystw naukowych nie tylko w Polsce. To
warzystwo przed wojną liczyło 44 członków, w latach 1955-1960 ponad 
400, a w latach siedemdziesiątych — ponad 1000 członków. Prof. L. Kró
likowskiego można nazwać mężem opatrznościowym dla Towarzystwa, 
gdyż wykorzystał on wszystkie możliwości i doprowadził Towarzystwo 
do samowystarczalności finansowej; laboratorium centralne i pracownie 
oddziałów PTGleb. zdobywały płatne zlecenia, a wypracowane kwoty 
wpływały do kasy Zarządu Głównego, który przeznaczał je na utrzy
manie laboratorium i biura, na organizowanie zjazdów i sympozjów 
naukowych, a także na wydawnictwa (dwa czasopisma i liczne Prace 
Komisji). Przy tym wszystkim panowała ustawiczna dbałość o utrzy
manie poziomu naukowego i o nawiązanie i utrzymywanie kontaktu 
z zagranicznymi towarzystwami naukowymi, szczególnie z Międzynaro
dowym Towarzystwem Gleboznawczym (ISSS).

We wrześniu 1961 r. ukonstytuował się nowy Zarząd Główny (tab. 3) 
i utworzono nowy Oddział PTGleb. w Łodzi, a w styczniu 1962 r. — 
w Gdańsku (tab. 4). Z końcem 1961 r. odznakę Towarzystwa otrzymało 
8 badaczy zagranicznych. Rozpoczęto również przygotowania do udziału 
w zjeździe MTGleb. w Bukareszcie (1964).

XVI zjazd naukowy połączony z Walnym Zebraniem delegatów od
był się we wrześniu 1963 r. w Rzeszowie pod hasłem ,,Gleby górskie 
ze szczególnym uwzględnieniem gleb woj. rzeszowskiego”. Część nau
kową zjazdu rozpoczęto od 4 referatów regionalnych; nie referowano 
większości ze zgłoszonych 70 komunikatów, a materiały zjazdowe opu
blikowano w specjalnym zeszycie „Roczników” (dod. t. 13, 1963). Prze
widziano oddzielenie Oddziału Bydgoskiego od Poznańskiego (co też na
stąpiło niedługo później). Dwudniowa kursokonferencja odyła się na tra
sie Rzeszów-Jasło-Krosno-Sanok-Cisna-Ustrzyki-Rzeszów.

Z ówczesnych osiągnięć podnieść należy złożenie do zaopiniowania 
projektu normatywów dotyczących opisu profilów glebowych (projekt 
ten jednak do dziś dnia nie został wydany jako obowiązująca instrukcja). 
Drugim opracowaniem, rozesłanym do zaopiniowania wszystkim człon
kom, był zestaw ok. 1200 haseł do słownika gleboznawczego, wydawa
nego stopniowo w 3 powielanych zeszytach [24]. Przyjęto również tym
czasowy projekt systematyki gleb hydrogenicznych. Na propozycję Ko
mitetu Redakcyjnego Zarząd przyznał nagrody za najlepsze prace 
o próchnicy (opublikowane w tomach 11 i 12 Roczników) prof. К. Bo
ratyńskiemu, dr K. Wilkowi i dr E. Roszykowi.

W r. 1964 zjazd naukowy nie odbył się ze względu na zorganizowa
ny w sierpniu-wrześniu tegoż roku VIII Kongres Międzynarodowego To-



22 T. Komornicki

Zarządy oddziałów Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i ważniejsze ich osiągnięcia w latach

The Boards of Branches of the Polish Society of Soil Science and their more important achievements
'

Kraków Lublin Puławy Poznań 1

1961-64 1961-64 1961-63 1961-65
T. Komornicki A. Wondrausch M. Strzemski B. Reimann
В. Adamczyk 

do 61 
-> J. Tokaj

S. Zawadzki J. Siuta W. Mucha

1964-67 1964-67 1964-67 1965-68
T. Komornicki S. Uziak E. Ślusarczyk B. Reimann
J. Tokaj J. Gliński J. Gądor Z. Margowski

1967-70 1967-70 1968-70 1968-70
T. Komornicki S. Zawadzki E. Ślusarczyk B. Reimann
J. Tokaj J. Gliński J. Gądor W. Dzięciołowski

1970-73 1971-74 1971-73 1970-73
T. Komornicki S. Zawadzki M. Strzemski B. Reimann
J. Tokaj J. Gliński J. Strzelec W. Dzięciołowski

1973-77 1974-78 1974-78 1973-76
T. Komornicki R. Turski H. Terelak B. Reimann
J. Tokaj

i
i

M. Misztal J. Strzelec W. Dzięciołowski 
1976-77 

M. Andrzejewski 
A. Mocek

j 1978-82 1978-83 1978-82 1978-82
T. Komornicki I. Dechnik H. Pondel St. Rząsa

! J. Tokaj do 78 
! S. Zasoński

R. Dębicki H. Malińska A. Mocek

1983-87 1983-87 1983-87 1983-87
T. Komornicki I. Dechnik H. Pondel W. Dzięciołowski
S. Zasoński

i
R. Dębicki A. Strzelec do 85 ->  J. Marcinek 

A. Mocek
! 1967 Kursokonf. 1963 Ogólnopolski 1965 Ogólnopolski Zjazd 1975 Kursokonf.

Zakopane-Podhale Zjazd PTGleb. PTGleb. Kielce Słowiński Park Nar.
1972 Ogólnopolski Rzeszów-Bieszczady 1967 Konfer. Węgry-Ju- 1977 Ogólnopolski
Zjazd PTGleb. 1968 Konfer. teren. gosławia Zjazd 40-lecia
Kraków-ŚIąsk Lublin-Augustów 1973 Kursokonf. Poznań
1975 Kursokonf. 1971 Konfer. Węgry-ĆSRS
Komisji V Rzeszów-Przeworsk 1975 Symp. „Miner.

j  Tatry-Podhale
i

i

1 j
!
1

1
;  i

1977 Konfer. 
Tarnobrzeg 
1977 Międzynar.

1 Symp. „Fizyka środow. 
a produkcja roślinna” 
1979 Ogólnopolski 
Zjazd PTGleb. Lublin

ilaste gleb”
1977 Symp. „Elektrody 
selektywne”
1978 udział w Kursokonf. 
Holandia
1983 Ogólnopolski Zjazd 
PTGleb. Puławy
1984 udział w kolokw. 
we Francji; nadto
16 kursokonf. własnych ,
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T ab ela  4

1961-1987

in the years 1961-1987

Wrocław Olsztyn Warszawa Szczecin

1961-64 1961-63 1961-64 1961-64
St. Вас H. Uggla F. Kuźnicki J. Piszczek
J. Boćko J. Rytelewski K. Czarnowska S. Borowiec

1964-67 1963-67 1964-67 1964-67
J. Tomaszewski H. Uggla Cz. Święcicki J. Piszczek
J. Borkowski Z. Mirowski A. Ostrowska S. Borowiec

1967-71 1967-69 1967-71 1967-71
S. Kowaliński H. Uggla Cz. Święcicki Z. Chudecki
В. Giedrojć Z. Ferczyńska Z. Czerwiński H. Greinert

1971-74 1969-74 1971-74 1971-75
J. Borkowski H. Uggla Z. Brogowski S. Borowiec
T. Chodak T. Wocławek K. Czarnowska Z. Zabłocki

1974-78 1974-78 1974-78 1975-78
J. Borkowski J. Rytelewski H. Okruszko S. Borowiec
A. Kollender- T. Wocławek do 76 S. Borek Z. Zabłocki

Szychowa -> J. Maćkiewicz

1978-82 1978-83 1978-83 1978-82
J. Boćko do 80 J. Rytelewski Z. Brogowski S. Borowiec
-> K. Nyc J. Maćkiewicz Z. Czerwiński Z. Zabłocki
M. Ziętecka

1983-87 1983-87 1983-87 1982-87
L. Szerszeń T. Wocławek do 85 K. Konecka-Betley S. Borowiec

1 M. Licznar -> Z. Mirowski D. Czępińśka- Z. Zabłocki
J. Maćkiewicz Kamińska

1965 Wycieczka 1963 Ogólnopolski Zjazd 1963 Kurs „Minerały 1965 Ogólnopolski
Białowieża-Biebrza klas. grunt. ilaste” zjazd erozyjny
1972 Kursokonf. 1964 Ogólnopolski Zjazd 1964 Kursokonf. 1965 dwie kurso-

j Lubin-Głogów erozyjny Puszcza Białow. konferencje własne
I 1981 Symp. „Śro 1968 Ogólnopolski Zjazd 1965 Kursokonf. 1971 Kursokonf.

dowisko w warun- PTGleb. Augustów (zob. NRD (36 osób) dla NRD (51 osób)
' kach przemysło Oddz. Białystok) 1966 Kursokonf. 1973 Kursokonf.

wego chowu 1971 Konf. Korn. V Bułgaria (27 os.) „Bielice przybał-
zwierząt „Typol. gleb z piasków 1967 Kursokonf. tyckie”

Pojez. Mazur.” Jugosławia (30 osób) 1973 Kursokonf.
i 1973 Zjazd peryglacjal. 1971-77 — siedem NRD, Erfurt (22

(woj. olszt.) kursokonf. własnych osoby)
1973 Kursokonf. „Gleby 1983-86 — trzy 1980 Kursokonf.

j bielic. Pomorza Zach.” kursokonf. własne „Rekult. gleb górn.
1976 Symp. „Ochrona odkrywk. Konin”
środowiska naturalnego” (11 osób)
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Łódź Gdańsk | Bydgoszcz
1

Koszalin

1961-64 1962-64 1963-64
S. Bachmanowa M. Niklewski Z. Prusinkiewicz

J. Ziętek M. Krzywicka -> L. Kaja
-> J. Nowak

1964-67 1965-67 1965-67 1966-68
S. Bachmanowa M. Niklewski Z. Prusinkiewicz S. Borowiec
J. Ziętek M. Krzywicka L. Kaja J. Warmuziński

1967-70 1968-70 1968-70 1969-71
S. Bachmanowa M. Niklewski Z. Prusinkiewicz S. Borowiec
J. Kustrzyński M. Krzywicka do 68 I. Kuczyńska J. Warmuziński

-> S. Sienkiewicz

1970-73 1971-74 1971-73 1972-74
S. Bachmanowa M. Niklewski Z. Prusinkiewicz W. Świątkiewicz
J. Kustrzyński R. Żołędziejewski I. Kuczyńska J. Mrozowski

1973-75 1975-77 1974-77 1975-77
S. Bachmanowa P. Kowalik Z. Prusinkiewicz W. Świątkiewicz
J. Kustrzyński R. Żołędziejewski I. Kuczyńska A. Bajorek do 76

-> Z. Cybulski
1975-78 1978-79

S. Bachmanowa W. Świątkiewicz
J. Kustrzyński Z. Cybulski

1978-82 1978-83 1977-82 1980-82
S. Bachmanowa T. Brandyk Z. Prusinkiewicz W. Świątkiewicz
T. Iwańcz J. Mękal I. Kuczyńska Z. Cybulski

1983-87 1983-85
O. Stefaniak -* W. Świątkiewicz
-> T. Feliński Z. Cybulski
H. Dąbkowska-Naskręt

1982-87 1984-87 1986-88
S. Bachmanowa J. Nowak W. Świątkiewicz
T. Iwańcz J. Laskowski H. Młodożeniec
Co roku kurso 1964-73 cztery syiTK 1965-1985 dwa sympozja, 1967-79 dziewięć j
konferencja własna pozja i 7 kursokonfe- 9 kursokonf. własnych; kursokonf. własnych

rencji własnych wycieczki: 1967 NRD,
j 1972 Węgry, 1973 Bułga- 1978 kursokonf.

ria, 1976 CSRS, 1981 Węgry (z Oddz. j

ZSRR, Litwa (30 osób), Bydgoszcz) 1
1975-79 trzy konferencje
ogólnopolskie i i 

!
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cd. tabeli 4 
(continuation)

Białystok Katowice Siedlce Zielona Góra

1968-71 1969-72
R. Wnuk do 68 -> L. Langhamer
J. Szuniewicz Z. Strzyszcz
K. Choromański
do 68 -> A. Biesiacki

1971-74 1973-75
J. Gotkiewicz L. Langhamer
F. Cichocki K. Święcicki

1974-77 1975-78
H. Banaszuk L. Langhamer
R. Kruszyński T. Włodarczyk

1978-82 1979-82 1979-82 1980-83
H. Banaszuk L. Langhamer S. Kalembasa H. Greinert
S. Cichocka T. Włodarczyk T. Skrzyczyński J. Kołoszyc

1982-84 1983-85
S. Kalembasa H. Greinert
J. Żądełek M. Drab

1983-87 1983-87 1984-87 1985-87
H. Banaszuk Z. Strzyszcz S. Kalembasa H. Greinert
A. Mutniańska T. Włodarczyk J. Żądełek M. Drab

1968 Ogólnopolski 1972 Kursokonf. „A” Bieżąca działalność 1980-83 trzy
Zjazd PTGleb. Zjazdu PTGleb. odczytowa kursokonf.
Augustów (zob. Kraków-Śląsk rekultywacji.
Oddz. Olsztyn) 1975-78 siedem semin. 1985 Ogólnopolski
1968-85 trzy sym i symp. własnych. Zjazd PTGleb.
pozja i 17 kurso- 1979 Zjazd Rekultyw.
konferencji włas GOP
nych 1980-85 dwanaście sem i

nariów własnych

Uwaga: Nazwiska przewodniczącego i sekretarza; zmiany oznaczono strzałką; daty skrócono 
(68 =  1968).

Notice: Names of chairman and secretary; changes marked by arrow; dates shortened 
(68 =  1968); do -  till.



F o t .  5 .  Z j a z d  n a u k o w y  P o l s k i e g o  T o w a r z y s t w a  G l e b o z n a w c z e g o  p o d  h a s ł e m  „ G l e b y  g ó r 
s k i e  z e  s z c z e g ó l n y m  u w z g l ę d n i e n i e m  g l e b  w o j .  r z e s z o w s k i e g o ” .  R z e s z ó w ,  w r z e s i e ń  1 9 6 3 .  

W  p i e r w s z y m  r z ę d z i e  s i e d z ą  ( o d  l e w e j )  p r o f e s o r o w i e :  A .  W o n d r a u s c h ,  J .  P i s z c z e k ,
L .  K r ó l i k o w s k i ,  p r z e d s t a w i c i e l e  m i e j s c o w y c h  w ł a d z ,  p r o f .  В .  D o b r z a ń s k i  i  i n n i

F o t .  6 .  Z j a z d  n a u k o w y  P o l s k i e g o  T o w a r z y s t w a  G l e b o z n a w c z e g o  p o d  h a s ł e m  „ G e n e z a  
i  t y p o l o g i a  g l e b  P o l s k i  Ś r o d k o w e j ” .  W a r s z a w a ,  w r z e s i e ń  1 S T 0  r .  S t o j ą  p r z e d  o d k r y w k ą  
( o d  l e w e j )  p r o f e s o r o w i e :  S .  B o r o w i e c ,  W .  M u c h a ,  T .  K o m o r n i c k i ,  H .  U g g l a ,  L .  K r ó 

l i k o w s k i ,  M .  K ę p k a  i  i n n i
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warzystwa Gleboznawczego w Bukareszcie. Oprócz 10-osobowej dele
gacji oficjalnej Towarzystwo wysłało 43-osobową wycieczkę autokarem 
z kierownikiem naukowym prof. M. Strzemskim. Uczestnicy wzięli 
udział w obradach i objechali specjalnie wybraną trasą (przewodnikiem- 
-gleboznawcą był inż. M. Burt). PTGleb. pokryło połowę kosztów wy
cieczki i rozdało 1000 egz. Roczników [39] uczestnikom Kongresu.

W listopadzie 1964 r. zorganizowano w Warszawie Walne Zebranie 
delegatów, na którym — poza rocznym sprawozdaniem — złożono też 
sprawozdanie z działalności PTGleb. w okresie 20-lecia PRL. Wybory 
wyłoniły nowy Zarząd, którego prezesem w dalszym ciągu został prof. 
L. Królikowski (tab. 2). Zalecono kontynuowanie starań o wprowadze
nie zajęć z gleboznawstwa na wydziałach matematyczno-przyrodniczych 
uniwersytetów.

Zarząd Główny ustalił nowy układ komisji oraz ich skład personal
ny. Układ był następujący [4]: I. Komisja Fizyki Gleby z zespołami: 
a) aparatury, b) do spraw wody w glebie; II. Komisja Chemii Gleby 
z zespołami: a) próchnicy, b) mikroelementów; III. Komisja Biologii 
Gleby z zespołami: a) mikrobiologii gleby, b) fauny glebowej; IV. Ko
misja Żyzności Gleby; V. Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii 
Gleb z zespołami: a) gleb leśnych, b) gleb uprawnych, c) gleb użytków 
zielonych, d) albumu gleb Polski, e) do opracowania normatywów do 
opisu profilów glebowych, f) rejonizacji przyrodniczo-gleboznawczej kra
ju; VI. Komisja Technologii Gleby z zespołami: a) erozji gleby, b) upra
wy gleby, c) gleb antropogenicznych; VII. Komisja Mineralogii Gleb 
z zespołami: a) minerałów pierwotnych, b) minerałów ilastych.

We wrześniu 1965 r. odbył się w Kielcach XVII zjazd naukowy 
pod hasłem „Problemy gleboznawstwa rolniczego”. W pierwszym dniu 
wygłoszone zostały odczyty problemowe i regionalne; odbyło się też Wal
ne Zebranie delegatów, które zatwierdziło powstanie Oddziału Kosza
lińskiego (działa od 1 stycznia 1966 r.); postulowano zorganizowanie zjaz
du z okazji 30-lecia PTGleb. oraz zjazdu poświęconego typologii gleb. 
Liczne wnioski dotyczyły kartografii glebowo-rolniczej. Sprawa ta była 
również omawiana w czasie dwudniowej kursokonferencji terenowej.

Z początkiem r. 1966 rozpoczęto przygotowania do Kongresu MTGleb. 
w Adelajdzie (Australia), przewidzianego na 1968 r. Postanowiono wy
drukować zeszyt Roczników na ten Kongres [40].

W grudniu 1967 r. odbyło się w Warszawie Walne Zebranie dele
gatów, które wybrało nowe władze Towarzystwa. Prezesem został po
nownie prof. L. Królikowski (tab. 2). Wśród wniosków ważniejsze były 
następujące: zorganizować wycieczkę na zjazd gleboznawców bułgar
skich (1968); wydawać pomoce naukowe; wprowadzić odczyty naukowe 
na walnych zebraniach; przygotować obchody z okazji 150-lecia chemii 
rolnej.
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W jesieni 1968 г. księgowość oddziału PTGleb. została scentralizo
wana w Warszawie [4].

We wrześniu 1968 r. odbył się 3-dniowy naukowy zjazd PTGleb. 
w Augustowie pod hasłem „Ważniejsze problemy glebowo-rolnicze Bia
łostocczyzny”; wygłoszono 6 referatów regionalnych, które zostały opu
blikowane w osobnej broszurze [17]. W czasie dwudniowej kursokonfe- 
rencji zapoznano się z glebami na trasie Augustów-Suwałki-Kleszczó- 
wek-Augustów-Grajewo-Osowiec-Wizna-Białystok.

W r. 1968 Towarzystwo kontynuowało współpracę lub nawiązało 
kontakty z MTGleb. oraz z gleboznawcami z NRD, Rumunii, Austrii 
i Bułgarii.

W lutym 1969 r. Walne Zebranie delegatów wysłuchało odczytu 
doc. A. Kabaty-Pendias o Międzynarodowym Kongresie Gleboznawczym 
w Australii i obejrzało film z konferencji terenowej w Augustowie. Ze
branie podjęło uchwałę, aby grupa członków Towarzystwa wzięła udział 
w kongresie MTGleb. w Moskwie (1974).

W r. 1968 powstał Oddział w Białymstoku (początkowo jako sekcja 
Oddziału Olsztyńskiego), a w 1969 r. utworzono Oddział w Katowicach 
(tab. 4).

We wrześniu 1969 r. prof. S. Kowaliński zorganizował we Wrocła
wiu międzynarodowe spotkanie robocze dotyczące mikromorfologii gle
by, połączone z pokazem gleb w terenie. Streszczenia prac i opis trasy 
wycieczki zostały wydane w osobnych broszurach [30], a teksty prac 
(w języku angielskim) — w osobnym zeszycie Zesz. Probl. Post. Nauk  
Roi. [31].

W marcu 1970 r. Walne Zebranie delegatów w Warszawie w ysłu
chało odczytu doc. A. Kowalkowskiego o pobycie w NRD i o glebach 
północnych Niemiec. Zebranie nadało honorowe członkowstwo PTGleb. 
prof. S. Bacowi, prof. В. Świętochowskiemu i doc. R. Schillakowi. 
Uchwalono: podwyższyć składkę członkowską do 125 zł rocznie (w tym 
90 zł prenumerata czasopism); przyspieszyć wydanie słownika glebo
znawczego; powiększyć nakłady Prac Komisji i sprzedawać je w biurze 
Zarządu Głównego.

Komunikaty Zarządu [4] w tym czasie zawierają liczne wiadomości 
dotyczące działalności zagranicznych towarzystw gleboznawczych i po
dejmują próby przyswojenia nazewnictwa gleb według FAO.

W maju 1970 r. Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN zor
ganizował w Warszawie sesję naukową pod hasłem ,,Chemia rolna i prze
mysł nawozowy w walce o dalszą intensyfikację rolnictwa w Polsce”. 
Sesja ta obejmowała dorobek polskiej chemii rolnej z lat 1919-1969; 
w czasie jej trwania wygłoszono 15 referatów przeglądowych, w ydru
kowanych in extenso w Rocznikach [23]. Komitet Gleboznawstwa i Che
mii Rolnej PAN zorganizował również II Konwersatorium poświęcone 
zagadnieniu mikroelementów w rolnictwie. Trzydniowe obrady obejmo
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wały 6 referatów podstawowych i 45 związanych z nimi doniesień. Ca
łość opublikowano w osobnym zeszycie Roczników [7].

Komisja V (Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb) zorganizowała 
we wrześniu 1970 r. zjazd naukowy pod hasłem „Geneza i typologia gleb 
Polski środkowej” z udziałem gości z CRSR, Francji, NRD i Rumunii 
[11]. Trasa wycieczki związanej z konferencją obejmowała woj. w ar
szawskie, lubelskie i kieleckie, a odczyty i komunikaty wygłoszano 
w Warszawie, Puławach i Krakowie. Referaty gości zagranicznych zo
stały opublikowane [13].

W marcu 1971 r. odbyło się w Warszawie Walne Zebranie delega
tów, które rozpoczęło się od sprawozdania ze zjazdu Komisji V (wygło
sił je doc. F. Kuźnicki, ilustrując przeźroczami). Uchwalono m.in. de
zyderaty dotyczące wznowienia starań o zmiany w nauczaniu glebo
znawstwa i szkolenia za granicą gleboznawców-biologów. W wyniku 
wyborów Zarząd Główny uległ zmianie (tab. 2), prezesem pozostał jed
nak nadal prof. L. Królikowski.

Zarząd Główny czynił wówczas starania o lokalizację budynku dla 
Towarzystwa. W przygotowaniu do druku były normatywy do opisu 
profilu gleby i materiały do Albumu gleb Polski.

We wrześniu 1971 r. 10-osobowa grupa polskich gleboznawców bra
ła udział w zjeździe naukowym Wszechzwiązkowego Towarzystwa Gle
boznawców Radzieckich w Ałma-Ata [8]. Został również zorganizowany 
wyjazd 20-osobowej grupy do NRD (w ramach wymiany grupa niemie
cka przyjechała do Polski). Doc. A. Kowalkowski brał udział w obra
dach światowej komisji „Człowiek i środowisko”, odwiedzając m.in. USA 
i Japonię.

W październiku 1971 r. V Komisja zorganizowała trzydniową kon
ferencję terenową, poświęconą typologii gleb wytworzonych z piasków 
wodnolodowcowych i zwałowych Pojezierza Mazurskiego, przy czym 15 
członków Komisji i 8 zaproszonych gości (w tym z ZSRR i NRD) dy
skutowało nad glebami w Puszczy Piskiej i Puszczy Boreckiej [10].

W marcu 1972 r. odbyło się w Warszawie Walne Zebranie delega
tów, poprzedzone odczytem doc. A. Kowalkowskiego o zjeździe glebo
znawców radzieckich w Ałma-Ata. Zebranie uchwaliło różne dezyde
raty, a najważniejsze z nich brzmią następująco: wzmocnić pozycję gle
boznawstwa w uczelniach, powołać przy Zarządzie Głównym zespół do 
zatwierdzania prac zleconych, zorganizować grupowy wyjazd członków 
PTGleb. na Kongres MTGleb. w Moskwie.

We wrześniu 1972 r. odbył się w Krakowie XIX zjazd naukowy 
PTGleb. pod hasłem „Ochrona środowiska glebowego”. Zjazd był po
łączony z obchodem 35-lecia Towarzystwa. W pierwszym i drugim dniu 
zjazdu wygłoszono 10 referatów problemowych. Następnie prezes zło
żył sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 1937-1972. Za 
wyróżniającą się pracę na rzecz PTGleb. 44 osoby udekorowano złotymi
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odznakami. Następnie odbyła się dwudniowa konferencja terenowa na 
trasie Kraków-Szczakowa-Miasteczko Sląskie-Halemba-Kraków-Grzy- 
bów-Sitkówka k. Kielc. Komunikaty zgłoszone na zjazd zostały wyda
ne w osobnej broszurze [18].

W październiku 1972 r. odbyła się dwudniowa konferencja terenowa 
w Biebrzy, poświęcona zasadom podziału gleb torfowo-murszowych. 
Ważniejsze referaty zostały opublikowane [14].

W marcu 1973 r. obradowało w Warszawie Walne Zebranie delega
tów. Na wstępie doc. J. Marcinek (delegowany na zjazd Węgierskiego 
Towarzystwa Gleboznawczego w r. 1972) wygłosił referat pt. „Meliora
cja gleb ciężkich Węgier Zachodnich” (z przeźroczami). Po ożywionej 
dyskusji uchwalono m.in. powołać Komisję Informacji Gleboznawczej 
przy Zarządzie Głównym, przyspieszyć prace nad Albumem gleb Polski 
oraz zorganizować sesję naukową poświęconą setnej rocznicy urodzin 
S. Miklaszewskiego (1974 r.).

Należy dodać, że działalność gospodarcza Towarzystwa od pewnego 
czasu odbywała się pod nadzorem Komisji Koordynacyjnej Działalności 
Gospodarczej Organizacji Społecznych (KKDGOS). Plenarne posiedze
nie tej Komisji miało miejsce w kwietniu 1973 r. przy udziale przed
stawicieli Towarzystwa. W dalszych latach zebrania takie odbywały się 
dość regularnie.

W marcu 1973 r. zorganizowano w Moskwie pięciodniową naradę 
konsultacyjną przedstawicieli towarzystw gleboznawczych krajów socja
listycznych z kierownictwem komitetu organizującego X Międzynaro
dowy Kongres w Moskwie.

Na jesieni 1973 r. odbyło się we Wrocławiu (zorganizowane przez 
prof. N. Balicką) Międzynarodowe Sympozjum pod hasłem „Wzajemne 
oddziaływanie herbicydów, drobnoustrojów i roślin”. Teksty 31 refe
ratów zostały opublikowane w Rocznikach Gleboznawczych w jęz. an
gielskim [15].

W marcu 1974 r. odbyło się w Warszawie Walne Zebranie delega
tów z referatem prof. J. Sobieszczańskiego pt. „Ochrona środowiska bio
logicznego gleby”. Na zebraniu nadano godność honorowego wicepreze
sa PTGleb. prof. T. Włoczewskiemu i przeprowadzono wybory władz; 
prezesem przez aklamację wybrano ponownie prof. L. Królikowskiego 
(tab. 2). W roku 1973 dochody Towarzystwa wyniosły 6 016 019,85 zł 
(w tym dotacja PAN 388 tys. zł), koszty natomiast 5 792 248,54 zł (w tym 
wydawnictwa 733 404,60 zł). Członków było 1011, nadto 2 członków ho
norowych i 4 z zagranicy.

W czerwcu 1974 r. Komisja V zorganizowała w Warszawie zjazd 
naukowy PTGleb. pod hasłem „Rola Sławomira Miklaszewskiego w roz
woju nauki o glebie”, z udziałem gości z Francji, NRD, Węgier, CSRS 
i ZSRR. W części kameralnej wygłoszono 16 referatów i komunikatów. 
W czasie czterodniowej konferencji terenowej zapoznano uczestników
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z glebami okolic Gór Świętokrzyskich (rędziny, terra rossa i terra fusca) 
oraz z glebami okolic Proszowic (wszechstronnie przygotowany profil 
czarnoziemu). Na zamknięcie zjazdu goście zagraniczni wygłosili 7 re
feratów; większość z wygłoszonych odczytów została opublikowana 
w Rocznikach Gleboznawczych [35].

W 1974 r. ukazała się Systematyka gleb Polski, opracowana przez 
12-csobowy zespół Komisji V [28] jako osobny zeszyt Roczników , bę
dąca nieznacznym rozszerzeniem wydania broszurowego z r. 1970.

W marcu 1975 r. obradowało w Warszawie Walne Zebranie delega
tów z referatem prof. Z. Prusinkiewicza o konferencji terenowej za- 
chodnio-syberyjskiej po Kongresie PTGleb. w Moskwie (z przeźrocza
mi). Uchwalono zmianę w statucie (zwyczajne zebranie delegatów ma 
się odbywać co 2 lata, a kadencja Zarządu Głównego została przedłużo
na do 4 lat), nadto podwyższono składkę roczną członkowską na 150 zł 
(w tym prenumerata czasopism 120 zł).

We wrześniu 1975 roku odbyła się robocza konferencja terenowa 
Komisji V, poświęcona glebom Tatr i Podtatrza z udziałem gości z Ju 
gosławii i CSRS. W części kameralnej wygłoszono 6 referatów. W cza
sie 5-dniowych dyskusji w terenie demonstrowano wiele gleb typowych 
i niektóre kontrowersyjne. Udział wzięło 35 osób.

W październiku 1975 r. została zorganizowana dwudniowa konferen
cja Zespołu Gleb Użytków Zielonych Komisji V w Poznaniu (gdzie wy
głoszono 5 referatów) i w Dolinie Obry (kompleks marglistych gleb 
murszowych). Również w październiku tegoż roku odbyła się w Puła
wach konferencja na temat „Minerały ilaste gleb”, zorganizowana przez 
IUNG, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne i PTGleb., a 19 komuni
katów z tego dwudniowego sympozjum opublikowano w osobnej bro
szurze [5].

W marcu 1976 r. odbyło się zebranie aktywu PTGleb., a więc ze
branie Zarządu Głównego z udziałem przewodniczących, sekretarzy 
i skarbników oddziałów, przewodniczących komisji i zespołów, Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przyjęto sprawozdania roczne i plan 
prac; należy zaznaczyć, że Towarzystwo posiadało wtedy 1037 człon
ków, w tym 2 honorowych.

W maju 1976 r. odbyła się w Toruniu trzydniowa robocza konfe
rencja V Komisji poświęcona procesowi bielicowania (z udziałem 2 go
ści radzieckich). Wygłoszone referaty zostały wydane w osobnej broszu
rze [19].

Wydarzeniem wydawniczym dla PTGleb. było ukazanie się w 1976 r. 
Pięciojęzycznego słownika gleboznawczego (pod red. T. Komornickiego, 
PWN, Warszawa, 1-264), zawierającego 1428 haseł z odpowiednikami an
gielskimi, francuskimi, niemieckimi i rosyjskimi.

W marcu 1977 r. zorganizowano w Warszawie sprawozdawcze ze
branie aktywu Towarzystwa. Poinformowano na nim o działalności no-
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wo utworzonej grupy roboczej systemu informatycznego o środowisku 
glebowym BIGLEB, o rozpoczęciu przygotowań do kongresu MTGleb. 
(Kanada 1978) oraz o obchodach z okazji 40-lecia PTGleb.

Trzeba również podkreślić dużą aktywność większości komisji nau
kowych w latach siedemdziesiątych. Organizowane były w tym czasie 
kursy, sympozja i szkolenia w zakresie fizyki, chemii, biologii gleby itp.

We wrześniu 1977 r. odbył się w Poznaniu uroczysty zjazd nauko
wy, połączony z obchodami 40-lecia PTGleb. z udziałem wiceministra 
rolnictwa doc. H. Burczyka. Hasłem zjazdu było ,,Przez poznanie gleb 
do wyższych plonów”. Obszerne sprawozdanie z działalności Towarzy
stwa przedstawił prof. L. Królikowski. Udekorowano kilka osób odzna
ką „Zasłużony dla rolnictwa”, a następnie 17 członków złotą i 9 człon
ków srebrną odznaką PTGleb. Wygłoszono 4 referaty regionalne, wpro
wadzające do trzydniowej konferencji terenowej (Szamotuły, Puszcza 
Notecka, Nowy Tomyśl, Kościan, region Konina). Wnioski, uchwalone 
w czasie zakończenia zjazdu w Koninie, dotyczyły poprawy sytuacji 
w rolnictwie przez wykorzystanie prac gleboznawczych i racjonalną or
ganizację nawożenia. Referaty problemowe i prace zgłoszone na zjazd 
zostały opublikowane w Rocznikach Gleboznawczych [36].

W tymże roku opracowane zostały przez osobny zespół „Zasady za
gospodarowania i urządzania glebowych powierzchni wzorcowych w la
sach państwowych”. Ponadto delegacja PTGleb. brała udział w zjeździe 
gleboznawców radzieckich w Mińsku.

W kwietniu 1978 r. odbyło się w Warszawie Walne Zebranie dele
gatów. Referat o problematyce naukowej zjazdu Wszechzwiązkowego 
Towarzystwa Gleboznawczego ZSRR wygłosił prof. S. Zawadzki, a doc. 
S. Białousz — o glebach Białorusi. Wręczono członkom 9 złotych i 5 
srebrnych odznak PTGleb. Uchwalono również nadać złote odznaki prof. 
J. Peliśkowi (ĆSRS) i prof. R. W. Kowalowowi (ZSRR). Wybrano nowe 
władze Towarzystwa, przy czym prezesem pozostał L. Królikowski 
(tab. 2). Uchwalono kilka regulaminów i przewidziano zjazd naukowy 
w Lublinie dla uczczenia 30-lecia tamtejszego Oddziału. Powołano Ko
misję Historii Gleboznawstwa Polskiego.

W czerwcu 1978 r. odbył się XI Międzynarodowy Kongres Glebo
znawczy w Edmonton (Kanada), w którym brało udział 4 członków 
PTGleb. Na kongresie tym MTGleb. nadało prof. L. Królikowskiemu god
ność swego członka honorowego. Roczniki Gleboznawcze opublikowały 
życiorys prezesa PTGleb. [20].

W kwietniu 1979 r. zorganizowano w Warszawie sprawozdawcze ze
branie aktywu Towarzystwa, z odczytem prof. S. Kowalińskiego dotyczą
cym XI Kongresu MTGleb. w Kanadzie (z przeźroczami).

We wrześniu 1979 r. odbył się w Lublinie zjazd naukowy PTGleb. 
z okazji 30-lecia Oddziału Lubelskiego pod hasłem „Rola człowieka 
w przekształcaniu gleb”. W zjeździe brało udział około 250 osób, w tym
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27 zaproszonych z różnych instytucji. Pierwsze dwa dni poświęcono na 
konferencje terenowe obejmujące różne trasy, przez następne dwa dni 
trw ały obrady kameralne. Delegat PAN prof. J. Haman wręczył prof. 
L. Królikowskiemu pamiątkowy medal 25-lecia PAN, a przedstawiciel 
Senatu AR w Lublinie medale Akademii Rolniczej prof. В. Dobrzańskie
mu i prof. L. Królikowskiemu. Z kolei prezes PTGleb. przekazał nadane 
przez Walne Zgromadzenie dyplomy wiceprezesów honorowych Towa
rzystwa: prof. К. Boratyńskiemu, prof. В. Dobrzańskiemu i prof. T. Li
tyńskiemu, nadto dyplom członka honorowego PTGleb. dawnemu sekre
tarzowi generalnemu MTGleb. — dr R. Dudalowi, poza tym 6 osób 
z Oddziału Lubelskiego otrzymało złote, a 3 osoby srebrne odznaki 
PTGleb. Wygłoszono 4 referaty regionalne i zorganizowano tzw. sesję 
posterową dla zaprezentowania komunikatów. Materiały ze zjazdu zostały 
opublikowane w Rocznikach Gleboznawczych [37] wraz z uchwałą zjazdu 
dotyczącą rolnictwa i postulowanych kierunków badań.

W r. 1979 utworzony został nowy Oddział PTGleb. w Siedlcach, 
a w 1980 r. w Zielonej Górze. W sumie więc Towarzystwo miało w tym 
czasie 16 oddziałów i ten stan utrzym uje się do dziś (tab. 4).

W kwietniu 1980 r. odbyło się w Warszawie zebranie aktywu To
warzystwa, poprzedzone odczytami doc. J. Marcinka i prof. W. Dzię- 
ciołowskiego o problemach wodno-glebowych Iraku (z przeźroczami).

W czerwcu 1980 r. Komitet Badań Czwartorzędu PAN i PTGleb. zor
ganizowały konferencję terenową ,,Gleby kopalne wydm okolic Warsza
wy i ich znaczenie stratygraficzne”. Referaty podsumowujące kilkuletnie 
badania zostały opublikowane w Rocznikach Gleboznawczych [6].

W tymże roku dochody Towarzystwa wyniosły 15 422 457 zł, a koszty 
13 414 198 zł (nadto podatki 1 114 134 zł i fundusze inwestycyjny i obro
towy 894 125 zł).

W czerwcu 1981 r. odbyło się w Jabłonnie III kolokwium grupy robo
czej MTGleb. pt. „Teledetekcja i informatyka w badaniach gleboznaw
czych” z udziałem 14 gości zagranicznych (wygłoszono 25 referatów).

W lutym 1982 r. odbył się Kongres MTGleb. w Delhi (Indie). Dla 
jego uczestników wydany został specjalny numer Roczników Gleboznaw
czych [41].

We wrześniu 1983 r. zorganizowano w Puławach zjazd naukowy 
PTGleb. pod hasłem „Racjonalne wykorzystanie gleb podstawą wyżywie
nia narodu”, połączony z Walnym Zebraniem delegatów. Wygłoszono 
5 referatów problemowych, a goście z NRD, Bułgarii, Węgier i ĆSRS 
przedstawili 4 doniesienia; prócz tego prezentowano 19 posterów. W dru
gim dniu uczestnicy kursokonferencji terenowej zapoznali się z glebami 
okolic Puław i ze zniszczeniami środowiska w otoczeniu Zakładów Azo
towych. W trzecim dniu odbyło się Walne Zebranie, na którym nadano 
godność członków honorowych prof. J. Gołębiowskiej i doc. W. Trzciń
skiemu; odznaczono złotą odznaką 16 osób, a srebrną 7 osób. Do ważnych

г
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wydarzeń należy zaliczyć nakręcenie filmu pn. „Gleba źródłem życia” 
oraz wydanie karty  pocztowej z dwoma profilami gleb i okolicznościowym 
hasłem. Referaty plenarne i komunikaty zostały opublikowane w Rocz
nikach Gleboznawczych [38].

W kwietniu 1984 r. odbyło się w Warszawie sprawozdawcze zebranie 
aktywu PTGleb. Powołano 20-osobową Radę Wydawnictw. Rozpoczęto 
przygotowania do Zjazdu w r. 1985 i do 50-lecia Towarzystwa w r. 1987, 
a także do XIII Kongresu MTGleb. (Hamburg 1986 r.).

We wrześniu 1984 r. zorganizowano we Wrocławiu sympozjum o ma
terii organicznej i jej roli w żyzności gleby. Referaty i komunikaty opu
blikowano w Rocznikach Gleboznawczych [27].

W kwietniu 1985 r. odbyło się sprawozdawcze zebranie aktywu 
PTGleb. We wrześniu tegoż roku został zorganizowany w Zielonej Górze 
zjazd naukowy PTGleb. pod hasłem „Podniesienie produktywności gleb 
lekkich”. Na wstępie przemawiali: przedstawiciel Komitetu Gleboznaw
stwa i Chemii Rolnej PAN prof. E. Gorlach i zastępca sekretarza gene
ralnego MTGleb. — prof. I. Szabolcs. Wygłoszono 5 referatów problemo
wych i urządzono pokaz posterów. Dwudniowa kursokonferencja odbyła 
się na trasie Zielona Góra-Świdnica-Żary-Żagań-Zielona Góra-Cigacice- 
-Kalsk-Łagów-Zielona Góra. Na koniec zjazdu komisja przedstawiła dwie 
grupy wniosków: racjonalne wykorzystanie gleb lekkich oraz ustalenie 
najpilniejszych potrzeb PTGleb. (ujednolicenie terminologii i pojęć, zbli
żenie się do MTGleb. pod względem granulometrycznym, określenia kry
teriów i zakresu czynników degradacji środowiska).

W październiku 1985 r. Rada Wydawnictw PTGleb. uchwaliła regu
lamin konkursu na prace drukowane lub nadesłane do druku w wydaw
nictwach PTGleb. Został rozpisany konkurs na prace z zakresu genezy 
i systematyki gleb. W listopadzie 1985 r. prezes Towarzystwa, prof. 
L. Królikowski, otrzymał godność doktora h.c. Akademii Rolniczej w Po
znaniu [21].

W kwietniu 1986 r. odbyło się w Warszawie sprawozdawcze zebranie 
aktywu PTGleb. poprzedzone odczytem dr M. Rejman-Czajkowskiej i doc. 
R. Truszkowskiej o prognozie zagrożenia środowiska do r. 2000.

W czerwcu 1986 r. ukazał się dawno oczekiwany Album gleb Polski 
(pod red. prof. L. Królikowskiego, PWN, Warszawa 1986. 1-165).

W sierpniu tego roku odbył się XIII Kongres MTGleb. w Hamburgu 
(RFN), w którym brała udział kilkunastoosobowa grupa z Polski.

W styczniu 1987 r. umarł prof. Lucjan Królikowski (1898-1987), pre
zes Towarzystwa od 1961 r.; jego zasługi i osiągnięcia zostały przedsta
wione powyżej. Zarząd Główny postanowił poświęcić najbliższy zjazd 
naukowy osobie zmarłego prezesa, natomiast 50-lecie PTGleb. obchodzić 
w r. 1988. Zarząd Główny wybrał prezesem (do nowych wyborów) prof. 
S. M o s k a l  a, dotychczasowego wiceprezesa.

Z końcem 1986 r. Towarzystwo miało 1091 członków w 16 oddziałach.
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W r. 1986 dochody PTGleb. wyniosły 62 684 214 zł (w tym ze sprze
daży aparatów i przyrządów 9 788 087 zł, z ekspertyz i analiz 44 515 992 zł, 
za pomoce dydaktyczne 8 380 135 zł). Natomiast koszty (wynagrodzenia, 
odpisy na fundusze, usługi, podróże, materiały, amortyzacja) wynosiły 
36 143 246 zł plus straty  389 522 zł, stąd nadwyżka równała się 
26 930 490 zł, z której opłacane są podatki, działalność statutowa i odpisy 
na różne fundusze.

W latach 1962-1986 Towarzystwo wydało dalszych 28 tomów Roczni
ków Gleboznawczych (od początku powstania Roczników opublikowano 
38 tomów tego kwartalnika, tj. ok. 2000 ark.) i dalszych 25 tomów Prze
glądu Literatury Naukowej Rolniczej i Leśnej * (od tomu 8 do 32 włącz
nie). Ostatni zeszyt Przeglądu kończy się na pozycji 26 724. Ponadto wy
dano 131 zeszytów Prac Komisji Naukowych (ok. 500 ark.), okoliczno
ściowe przewodniki zjazdowe i inne drobne opracowania i broszury. 
Wielkim osiągnięciem Towarzystwa było opracowanie wspomnianego już 
Albumu gleb Polski (PWN, Warszawa 1986), którego głównym redakto
rem był L. Królikowski.

*
* *

Działalność komisji naukowych jest przedmiotem osobnego opracowa
nia; tutaj zaś zostaną omówione prace w oddziałach, o czym częściowo 
była już mowa w niniejszym referacie.

W kolejności powstania należy wymienić oddziały: Łódzki (1961), 
Gdański (1962), Bydgoski (1963), Koszaliński (1966), Białostocki (1968, 
działał początkowo jako sekcja Oddziału Olsztyńskiego), Katowicki (1969), 
Siedlecki (1979), Zielonogórski (1980). Łącznie z istniejącymi już od 
1961 r. oddziałami (Krakowskim, Lubelskim, Puławskim, Poznańskim, 
Wrocławskim, Olsztyńskim, Warszawskim i Szczecińskim) w Towarzy
stwie działa 16 oddziałów (tab. 4).

Według liczby członków, oddziały z końcem 1986 r. można uszerego
wać następująco: do 20 członków — Łódzki; 21-50 członków — Biało
stocki, Gdański, Katowicki, Koszaliński, Siedlecki, Zielonogórski; 51-75 
członków — Krakowski, Olsztyński, Puławski, Szczeciński; 76-100 człon
ków — Bydgoski, Lubelski; 101-200 członków — Poznański, Wrocławski; 
201-210 członków — Warszawski; średnia liczebność oddziału wynosi 68 
członków.

* Skład redakcji P rzeglądu  był następujący: w  latach 1955-1957 — M. Górski, 
J. Góralski, L. K rólikow ski, S. M oskal, T. W łoczewski; 1957-1961 — M. Górski, 
I. D ąbrowska, J. Góralski, L. K rólikow ski, W. Trzciński; 1962-1965 — W. Trzciński, 
I. Dąbrowska, J. Góralski, L. K rólikow ski; 1966-1968 — W. Trzciński, J. D ąbrow 
ska, L. K rólikow ski; 1969-1971 — W. Trzciński, A. Byczkow ski, K. K onecka-B etïey, 
L. K rólikow ski; 1972-1973 — W. Trzciński, A. Byczkow ski, L. K rólikow ski; 1973- 
1986 — W. Trzciński, L. K rólikow ski.
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Jedne oddziały zajmują się przede wszystkim działalnością odczy
tową, inne zaś organizują dla swych członków (czasem i dla innych jesz
cze oddziałów) częste kursokonferencje, niekiedy nawet zagraniczne. Każ
dy niemal oddział zorganizował ogólnopolski zjazd PTGleb. lub choćby 
sympozjum. Oddziały Lubelski, Olsztyński i Szczeciński, a później i Ko
szaliński prowadziły własne biblioteki. Większość oddziałów wykonywała 
ekspertyzy lub analizy gleb (dla Zarządu Głównego bądź dla instytucji 
lokalnych); Oddział Lubelski produkuje wyposażenie laboratoryjne i na
turalnej wielkości monolity klejone, Oddział Krakowski wytwarza areo- 
metry do oznaczania składu granulometrycznego, a laboratorium Zarzą
du Głównego — tablice dydaktyczne ze zmniejszonymi profilami gleb 
Polski dla szkół.

*
* *

W rozpoczynającym się trzecim 25-leciu działalność Towarzystwa nie 
ulegnie chyba przerwaniu i można wyrazić nadzieję, że będzie ono w dal
szym ciągu pracowało skutecznie i twórczo dla polskiego rolnictwa i leś
nictwa, a także dla polskiej nauki oraz szkolnictwa wyższego.

Na zakończenie pragnę przypomnieć, że w ciągu ubiegłego 50-lecia 
spośród członków Towarzystwa ubyło wielu uczonych. Oto nazwiska 
zmarłych, którzy byli zaangażowani w pracach PTGleb.: Jan Włodek 
(1885-1940), Tadeusz Mieczyński (1888-1947), Sławomir Miklaszewski 
(1875-1949), Feliks Kazimierz Terlikowski (1885-1951), Leon Staniewicz 
(1900-1953), Marian Górski (1886-1961), Julian Tokarski (1883-1961), Fran
ciszek Majewski (+  1963), Arkadiusz Musierowicz (Î894-1966), Józef Pisz
czek (+  1967), Bolesław Kuryłowicz (+  1967), Jan Tomaszewski (1884- 
1967), Mikołaj Kwinichidze (1889-1968), Jadwiga z Marszewskich Ziemię- 
cka (1891-1968), Stanisław Вас (1887-1970), Aleksander Maksimów (1892- 
1971), Aleksy Byczkowski (1906-1971), Kazimierz Starzyński (+  1975), 
Bolesław Świętochowski (1895-1975), Brunon Reimann (+  1976), Tadeusz 
Skawina (1922-1976), Adam Wondrausch (+  1976), Tadeusz Włoczewski 
(1898-1977), Edward Chodzicki (1897-1978), Stefan Ziemnicki (1911-1979), 
Stanisław Trzecki (+  1981), Hjalmar F. K. Uggla (1908-1983), Tadeusz 
Lityński (1901-1985), Wojciech Dzięciołowski (1925-1985), Fryderyk Zoll 
(1899-1986), Lucjan Królikowski (1898-1987), Bohdan Dobrzański (1909- 
1987).
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ИСТОРИЯ ПОЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ПОЧВОВЕДОВ 
В ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Сельскохозяйственная академия в Кракове 

Ре зю ме

Первое двадцатипятилетие. Польское общество почвоведов было образовано в 1936 г. 
благодаря старсшким проф. Ф. Терликовского (Познань), проф. Я .Влодка (Краков) и докт. 
Т. Мечнпского (Пулавы). Общее сообранис в 1937 г. приняло статут и избрало управление; 
определило также главные направления деятельности. До 1939 г. Общество насчитывало 
44 члена.
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После вызванного войной и окупацией перерыва Общество возобновило свою деятель- 
ность в 1946 году. Работа велась в трудных условиях, одновременно с восстановлением 
военных разрушений и возобновлением просвещения. Несмотря на отсутствие собствен
ного помещения была организована библиотека. Кроме управления, постоянно работала 
также Комиссия по классификации и номенклатуре почв; постепенно и по мере потребнос
тей было создано несколько дальнейших рабочих комиссий.

Следует отметить, что в 1946-1950 гг. были созданы четыре местные секции, переимено
ванные затем в отделы (Краков, Люблин, Познань-Быдгощ, Пулавы). В 1953-1955 гг. на
чали свою деятельность следующие четыре отдела (Вроцлав, Ольштын, Варшава, Щецин). 
Отделы организовали научные собрания (данные о их деятельности приведены в табл. 3).

Кроме исследований для собственных нужд, как работы над унификацией лаборатор
ных методов и номенклатуры, были начаты также общепольские коллективные работы по 
приготовлению карт почв Польши в масштабе 1 : 1000 ООО (1949-1950 гг.) и 1 : 300 000 (1951— 
1960 гг.). В 1950 г. начали издавать собственный журнал Ежегодник почвоведения (Roczniki 
Gleboznawcze). В 1955 г. появился первый выпуск журнала Обзор научной сельскохозяйствен
ной и лесной литературы (Przegląd Naukowej Literatury Rolniczej i Leśnej). Оба эти журналы 
издаются до настоящего времени.

С 1950 г. при Общих собраниях, где уже ранее были введены научные доклады, были 
организованы также полевые почвенные исследования; такие научные съезды устраивались 
в разных районах страны благодаря сотрудничеству с местными отделами (табл. 3).

Председателем Главного управления был в 1949-1961 гг.* проф. Мариан Гурски, который 
постепенно расширял структуру Общества и приготовил научный съезд на его 25-летие; 
он умер на несколько недель перед началом съезда.

Главное управление (табл. 1) издавало журналы и труды научных комиссий, кроме этого 
сообщения для членов Общества; было инициатором научно-исследовательских работ в ко
миссиях и субсидировало их (из дотаций Польской академии наук и Министерства высшего 
образования, а также из собственных средств), устанавливало контакты с зарубежными поч
воведами, в частности с Международным обществом почвоведов (ISSS). Возможно, что 
самым важным достижением в этом 25-летии было получение собственного помещения 
благодаря стараниям тогдашнего зампредседателя проф. Люциана Круликовского; в этом 
помещении с 1960 г. ежедневно работали сотрудники бюро, библиотека, а позже и лабора
тория.

Второе двадцатипятилетие. С 1961 г. началось второе 25-летие деятельности Общества, 
во время которого председателем был проф. Люциан Круликовски. Благодаря его огром
ному трудолюбию и заботе о делах Общества достигло оно уровень солидной организации 
насчитывающей свыше 1000 членов, сгруппированных в 16-ти отделах. Его заслугой явля
ется не только приобретение средств на научную и издательскую деятельность, но также 
несомненно забота о научном уровне публикаций и поддерживание связей со многими стра
нами, также путем обмена журналами.

Ежегодно или раз на два года был организован общепольский научный съезд совместно 
с полевой конференцией. В 1964 г. Общество организовало для 43 человек поездку в Буха
рест на VIII Конгресс Международного общества почвоведов и издало отдельный выпуск 
журнала Ежегодник почвоведения (Roczniki Gleboznawcze) для участников Конгресса; подо
бные специальные выпуски были изданы также в 1968 г. (Аделайда, Австралия) и в 1982 г. 
(Дели, Индия). На Конгрессе в Эдмонтоне (Канада, 1978 г.) Международное общество поч
воведов выбрало почетным членом Общества проф. Люциана Круликовского — председа
теля Польского общества почвоведов.

Среди важнейших научных съездов Польского общества почвоведов следует отметить 
еще Съезд в Кракове (1972 г.), посвященный в частности 35-летию Общества, на которым 
рассматривались вопросы охраны почв в промышленных районах; Съезд в Познани (1977 г.), 
посвященный аграрному использованию почв, на котором отмечалось 40-летие Общества; 
Съезд в Люблине (1979 г.) посвященный роли человека в превращении почв, на котором 
отмечалось 30-летие Отдела в Люблине.
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Кроме общепольских научных съездов Польское общество почвоведов помагало орга
низовать и другие научные конференции, даже международные. В 1969 г. состоялась во Вро
цлаве рабочая встреча группы по шикроморфологии почвы ISSS. В 1970 г. отмечалось 
150-летие агрохимии в Польше, которому была посвящена двухдневная научная сессия 
в Варшаве (совместно с Польской академией наук). В этом же самом году состоялся 
конверсаторий, посвященный микроэлементам в сельском хозяйстве, а также (с участием 
гостей из Чехословакии, Франции, ГДР и Румынии) Съезд вместе с полевой конферен
цией, посвященной почвам Средней Польши. Подобным образом в 1971 г. (при участии 
гостей из СССР и ГДР) состоялась трехдневная полевая конференция, посвященная пес
чаным почвам Мазурского Приозерья. В 1973 г. состоялся во Вроцлаве Международный 
симпозиум, посвященный взаимодействию гербицидов, микробов и растений. Научные съезды 
вместе с полевыми конференциями (с участие зарубежных гостей) состоялись также в 1974 г. 
(Роль С.твомира Миклашевского в развитии науки о почве) и в 1975 г. (Почвы Татр и Пред
горий). Подобные съезды состоялись также в Пулавах (1975 г. — Илистые минералы почв) 
и в Торуне (1976 г. — Процесс онодзоливания).

В 1976 г. появился в печати разрабатываемый много лет Пятиязычный словарь почво
ведения (Pięciojęzyczny Słownik Gleboznawczy). Общество в дальнейшем издавало Ежегод
ник почвоведения (Roczniki Gleboznawcze) 1970 г. 4 номера ежегодно и Обзор научной сельско
хозяйственной и лесной литературы (Przegląd Naukowej Literatury Rolniczej i Leśnej) — тоже 
4 номера в год, содержащие около 1000 резюме. Среди существенных издательских инициа
тив следует отметить создание фильма Почва — источник жизни (1983 г.) и опубликование 
цветного Альбома почв Польши (1986 г.). Дальнейшие публикации Главного управления 
охватывают Работу комиссий (131 работ) и разные (83 работы).

Следует вспомнить, что в 1961-1969 гг. было создано 6 новых отделов общества (Лодзь, 
Гданьск, Быдгощ, Кошалин, Бялосток и Катовице), а в 1979-1980 гг. следующие два (Седльце 
и Зелена Гура). В общем Польское общество почвоведов включает 16 отделов во всей Польше. 
Некоторые данные о них собраны в табл. 4.

Система научных комиссий Польского общества почвоведов подобна таковой в Меж
дународном обществе почвоведов. Работают следующие Комиссии: I. физики почв, II. химии 
почв, III. биологии почв, IV. плодородия почв и питания растений, V. генезиса, классификации 
и картографии почв, VI. технологии почв, VII. минералогии почв, VIII. банка информации 
о почвах BIG LEB, IX. истории польского почвоведения.

Вначале 1987 г. умер проф. Люциан Круликовски, председатель Польского общества 
почвоведов. Постановлено отложить торжества юбилея 50-летия на будущий год, а науч
ный съезд в 1987 г. посвятить покойному председателю.

Данные о личном составе Главного управления приведены в табл. 2. В конце тккста 
перечислены покойные, заслуженные члены Общества.

TOM ASZ KO M O RNICK I

HISTORY OF THE POLISH SOCIETY OF SOIL SCIENCE 
(50 YEARS AFTER ITS FOUNDATION)

A gricultural U niversity in  Kraków  

S u m m a r y

First tw en ty-five-year period. The Polish Society of Soil Science (PSSS) cam e 
into being in 1936 ow ing to the endeavours of Prof. F. T erlikow ski (Poznań), 
Prof. J. W łodek (Kraków), and Dr. T. M ieczyński (Puławy). The general assem bly  
in 1937 accepted the regulations and elected the Board; it also laid down the more
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im portant directions of activities. U ntil 1939 PSSS counted 44 m em bers 'about 
500 in 1961).

A fter the interval caused by World War II and occupation the Society re
sum ed its activity in 1946. The latter w ent on. in trying conditions, parallelly to  
the reconstruction of everything destroyed by the w ar and the regeneration of 
universities. A lthough there w as no room for an office, the Society founded a l i
brary. B esides the Board also the Com m ittee for Soil C lassification and N om en
clature worked continuously; gradually and as the need arose, other w orking  
com m ittees w ere appointed.

It should be stressed that in the years 1946-1950 four Sections in other tow ns 
w ere started, afterwards named Branches (Kraków, Lublin, Poznań-Bydgoszcz, 
Puław y). In the years 1953-1955 further four Branches w ere form ed (W rocław, 
Olsztyn, W arszawa, Szczecin). The Branches w ere chiefly  occupied by organizing  
m eetings w ith  scientific lectures; for particulars of their activities — see Table 3.

Except research for its ow n needs, as investigations on unifying laboratory  
m ethods or term inology, PSSS also started a ll-P olish  team w ork on drawing up 
maps of soils of Poland in a scale 1 :1 000 000 (1949-1950) and 1 : 300 000 (1951-1960). 
The Society resolved to publish its own periodical; the Soil Science Annual first 
appeared in 1950. In 1955 the first numbers of a R ev iew  of Scien tific  L itera tu re  
in A gricu lture and F orestry  also appeared (both the periodicals continue to come 
out to-day, in 1987).

Since 1950, to the general assem blies (which w ere enlivened by scientific  
lectures already before) excursions in the field  w ere also added; such scientific  
m eetings w ere organized in various localities w ith  the help of local Branches (see 
Table 3).

Prof. M. Górski was president of the Board in the years 1949-1961. He gradu
ally expanded the activities of PSSS and prepared a scientific m eeting for its 
25th anniversary; he died som e w eeks before the celebration.

The Board (Table 1) printed periodicals and papers of Scientific Com m ittees, 
m oreover bulletins for mem bers; it initiated research in the Com m ittees and paid 
for them  (all this from  allocations by the Academ y of Sciences and the M inistry  
of Superior Education as w ell as its ow n means); it contacted foreign  soil scientists, 
and especially  the International Society of Soil Science (ISSS). The new  office  
rooms obtained thanks to the efforts of Prof. L. K rólikow ski, then  vicepresident, 
constitute perhaps the most im portant achievem ent in the 25-year period; in  these  
rooms since 1960, there worked every  day the Society’s officials, the librarian, and 
later on also a laboratory.

Second tw en ty -five-year  period. Since 1961 a second 25-yeair period of acti
v ities began in the Society, during w hich Prof. L. K rólikow ski w as its president. 
Owing to his great d iligence and solicitude over the Society’s affairs, the latter  
reached the status of an im portant institution  counting more than 1000 m em bers 
in 16 Branches. His m erits not only consist in  obtaining m eans to  forw ard scien 
tific and publishing activities but certainly also in  his care to  keep up the scien
tific level of publications and to m aintain  contact w ith  m any countries, also by  
an exchange of periodicals.

Every year or every tw o years an a ll-P olish  scientific  m eeting took place, 
accom panied by a field  excursion. In 1964 the Society organized an excursion  to  
Bucharest for 43 m em bers w ho took part in  the VIII Congress of ISSS; the Society  
published a special num ber of its Annual for the participants of the Congress; 
sim ilar numbers w ere edited in  1968 (Adelaide, A ustralia) and in  1982 (Delhi, India). 
During the Congress in  Edmonton, Canada (1978), ISSS granted its honorary m em 
bership to Prof. L. K rólikow ski, president of PSSS.

Am ong the more im portant scientific m eetings of P SSS there should be m en
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tioned: the m eeting in K raków  (1972) together w ith  the 35th anniversary of PSSS, 
dedicated to soil protection in  industrial areas; that in Poznań (1977) together  
w ith  a celebration of the 40th anniversary of PSSS, dedicated to agricultural 
utilization of soils; and that in Lublin (1979) together w ith  the 30th anniversary  
of the Lublin Branch, dedicated to  the role of man in the transform ation of soils.

Besides a ll-P olish  scientific m eetings PSSS contributed to the organization  
of other scientific perform ances, even  international ones. In 1969 in  W rocław there 
took place a w orking m eeting of the Soil M icromorphology group of ISSS. In 
1970 the 150th anniversary of agricultural chem istry in Poland was celebrated  
by a tw o-days scientific session in W arszawa (jointly w ith  the Polish A cadem y  
of Sciences). In the sam e year there was a Conversatory on m icroelem ents in 
agriculture, and also (w ith visitors from  Czechoslovakia, France, East Germany, 
and Roumania) a m eeting w ith a field  excursion  dedicated to soils of central 
Poland. Sim ilarly in 1971 (with guests from  USSR and East Germany) there was 
a three-days field  excursion  dedicated to sand soils of the M asurian Lake District. 
In 1973 in  W rocław  there was an international sym posium  dedicated to the inter
action betw een  herbicides, m icroorganism e, and plants. Scientific m eeting w ith  
field  excursions (and visitors from  abroad) also took place in  1974 (“The part of 
Sław om ir M iklaszew ski in  the developm ent of soil science”) and in 1975 (soils of 
the Tatry Mts. and their foreland). Sim ilar sym posia also took place in P uław y  
(1975 — “Clay m inerals of so ils”) and in Toruń (1976 — “The process of podzoli- 
zation”).

In 1976 the “D ictionary of Soil Science in fiv e  languages” appeared after many  
years of preparation. The Society continued to publish the Soil Science Annual 
(since 1970 4 numbers a year) and the R eview  of Scien tific  L itera tu re  in A gricu lture  
and F orestry  (4 numbers a year, containing about 1000 sum m aries). Among the 
realized in itiatives w e m ay m ention the m aking of a film  “The soil as source of 
life ” (1983) and the publishing of a coloured A lbum  of Polish Soils (1986). Further 
publications of the Society com prise P apers of C om m ittees  (131 item s) and m iscella
nea (83 items).

It is necessary to m ention that in the years 1961-1969 six  new  Branches w ere  
founded (Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz, Koszalin, B iałystok, K atowice), and in the years 
1979-1980 two more (Siedlce, Z ielona Góra). Som e particulars pertaining to them  
are in Table 4. In  all the Society has 16 Branches in  the w hole country.

The system  of scientific C om m ittees of PSSS is sim ilar since 1964 to that 
of ISSS. A cting Com m ittees are: I. Soil Physics, II. Soil Chem istry, III. Soil 
Biology, IV. Soil F ertility  and Plant Nutrition, V. Soil Genesis, C lassification, and 
Cartography, VI. Soil Technology, VII. Soil M ineralogy, VIII. Bank of Inform ation  
on Soils BIGLEB, IX. H istory of Soil Science in  Poland.

At the beginning of 1987 Prof. L. K rólikow ski, president of ISSS, died. The 
Board decided to transfer the festiv ities of the 50th anniversary of PSSS to the 
fo llow ing year, and to dedicate the m eeting of 1987 to the late president’s memory.

Data on the mem bers of the Board are in Table 2. At the end of the paper 
the names are m entioned of late m em bers of PSSS who contributed considerably  
to its achievem ents.

P r o f .  d r  T . K o m o r n i c k i  ( e m e r i t u s ) 
A k a d e m i a  R oln icza  w K r a k o w i e  
31-120 K r a k ó w ,  Al . M ick iew icz a  '21

W p ł y n ę ł o  do  r e d a k c j i  w c z e r w c u  1987


