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JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ 
PROFESORA DR. H.C. MIECZYSŁAWA KOTERA

Katedra Chemii Rolnej ART w  Olsztynie

W roku 1987 profesor Mieczysław Koter, wybitny pedagog i specja
lista z zakresu chemii rolnej i nawożenia, ukończył 75 lat. Jego działal
ność naukowa i dydaktyczna obejmuje okres pięćdziesięcioletni.

Prof. dr h. c. M ieczysław  Koter

Profesor Mieczysław Koter to człowiek o rzadko spotykanej osobo
wości: jest skromny, a jednocześnie śmiały w podejmowaniu i realizo
waniu problemów badawczych o dużym znaczeniu zarówno naukowym, 
jak i gospodarczym. Jest On również zasłużonym społecznikiem oraz 
przyjacielem młodzieży. Należy do ludzi bardzo serdecznych i życzli
wych, cieszy się wielkim autorytetem moralnym i etycznym.
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Swoje zainteresowania związał z rolnictwem. Po ukończeniu Gimna
zjum w Puławach wstępuje w roku 1932 na Wydział Rolniczy SGGW 
w Warszawie. Tam zwraca uwagę zamiłowaniem do badań i już jako 
student został od września 1937 roku zaangażowany na stanowisko młod
szego asystenta. Po otrzymaniu dyplomu magistra rolnika w roku 1938 
awansował na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Rolnej, kiero
wanej przez prof. dr. M. Górskiego.

Pracę doktorską na temat: „Żużel wielkopiecowy jako nawóz wapnio
wy” rozpoczął w roku 1938. Badania przerwał Mu wybuch drugiej woj
ny światowej, utrzymał jednak łączność ze środowiskiem naukowym. 
W roku 1944 pod promotorstwem prof. dr. M. Górskiego obronił pracę 
doktorską przed Komisją na tajnej uczelni SGGW w Warszawie.

Od 1. 03. 1940 pracował w Państwowym Instytucie Gospodarstwa 
Wiejskiego w Puławach pod kierunkiem prof. dr. F. Terlikowskiego, a od 
roku 1943 został skierowany do Skierniewic, gdzie jako adiunkt prowa
dził badania na polu doświadczalnym SGGW. Po wyzwoleniu od marca 
do sierpnia 1945 roku pracował w Sztabie Dywizji Rolniczo-Gospodar- 
czej w randze kapitana. Od stycznia 1945 roku do 1951 roku pełnił funk
cję adiunkta w  Katedrze Chemii Rolnej SGGW, równocześnie wykłada
jąc chemię i fizykę w Państwowym Gimnazjum Zawodowym. W latach
1950 - 1951 był wykładowcą na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Jako dobrze zapowiadający się naukowiec i organizator 1 lutego
1951 roku został przeniesiony służbowo w charakterze zastępcy profe
sora do nowo powstałej Wyższej Szkoły Rolniczej w  Olsztynie, gdzie 
zorganizował od podstaw Katedrę Chemii Rolnej. Działalność swoją Ju
bilat rozpoczął od pracy organizacyjno-społecznej : najpierw opracował 
projekt budynku dla Wydziału Rolniczego, w  którym po niespełna 1,5 
roku znalazła pomieszczenia Katedra Chemii Rolnej wraz z laboratoria
mi, a także inne specjalistyczne katedry, takie jak: Ogólna Uprawa 
Roślin, Szczegółowa Uprawa Roślin oraz Hodowla Roślin. Kolejnym 
przedsięwzięciem było opracowanie projektu hali wazonowej dla Wy
działu Rolniczego, który to obiekt przyczynił się do powiększenia bazy 
doświadczalnej.

W roku 1955 władze wojewódzkie powierzają Profesorowi opraco
wanie projektu gmachu wraz z laboratoriami dla Stacji Chemiczno-Rol
niczej w Olsztynie. Był to jeden z pierwszych ośrodków usługowych 
dla rolnictwa Warmii i Mazur, przeznaczony do badań żyzności gleb 
i ustalania potrzeb nawożenia.

W latach 1952 - 1954 prof. dr M. Koter był prodziekanem Wydziału 
Rolniczego, a w latach 1960- 1961 pełnił funkcję dziekana tegoż Wy
działu. W roku 1961 został wybrany rektorem WSR w Olsztynie, którą 
to funkcję pełnił do roku 1965. W tym okresie opracował plany rozwo
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jowe Wyższej Szkoły Rolniczej w  Olsztynie do roku 1980, przewidując 
działalność ośmiu wydziałów oraz budowę 4 nowych domów studenckich, 
rozbudowę Katedry Mechanizacji Rolnictwa oraz budowę domu mieszkal
nego dla pracowników uczelni. Wszystkie te projekty zostały zrealizo
wane. W roku 1970 zorganizował Instytut Chemizacji Rolnictwa, peł
niąc funkcję dyrektora tegoż Instytutu do roku 1976. Równocześnie był 
kierownikiem Zakładu Chemii Rolnej nieprzerwanie od roku 1951, tj. 
od czasu jego zorganizowania, aż do przejścia na emeryturę w roku 1982.

Na szczególne podkreślenie zasługuje droga rozwoju naukowego i dy
daktycznego Jubilata. Tytuł naukowy docenta otrzymał w  roku 1954, 
profesora nadzwyczajnego — w roku 1958, a profesora zwyczajnego — 
w roku 1967. Jego działalność naukowa i dydaktyczna przypadała głów
nie na okres pracy w  Wyższej Szkole Rolniczej w  Olsztynie, której po
święcił swoje siły i inwencję twórczą.

Dorobek naukowy prof. dr. M. Kotera obejmuje: 117 prac naukowych: 
w tym 12 w  wydawnictwach zagranicznych, 1 patent, 36 prac popular
nonaukowych, 3 ekspertyzy, 24 referaty wygłoszone na sympozjach 
i konferencjach.

Prace naukowe Jubilata cechują się trafnością ujęcia i dociekliwo
ścią w rozwiązywaniu podejmowanych problemów. Wyróżniają się wła
ściwym postawieniem tematu, umiejętnym doborem metod badawczych 
oraz jasnym i logicznym opracowaniem wyników. Osiągnięcia z prze
prowadzonych badań znalazły zastosowanie w praktycznym rolnictwie 
oraz przyczyniły się do pogłębienia wiedzy w  zakresie chemii rolnej 
i nawożenia.

Badania Jubilata skoncentrowały się najpierw na kierunku obejmu
jącym zagadnienie podniesienia żyzności i produkcyjności gleb lekkich. 
Problem ten ma ogromne znaczenie, gdyż na terenie całego kraju gleby 
te stanowią znaczną część użytków rolnych.

Następnym kierunkiem badawczym o dużym znaczeniu gospodarczym 
było określenie potrzeb nawożenia roślin mikroelementami i siarką. Ba
dania te wykazały potrzebę produkcji nawozów z dodatkiem mikroele
mentów, a także siarki.

Duża inwencja twórcza Profesora skłoniła Go do podjęcia w roku 
1969 ważkiego problemu: zwiększenia produkcyjności pastwisk poprzez 
intensywne nawożenie, chodziło zwłaszcza o prawidłowe wykorzysta
nie własnych zasobów paszowych. Problem ten ma szczególne znaczenie 
w woj. olsztyńskim z uwagi na duże obszary użytków zielonych. W tym 
celu Profesor zorganizował zespół interdyscyplinarny, w skład którego 
wchodzili pracownicy naukowi 4 wydziałów: Rolniczego, Zootechnicz
nego, Weterynaryjnego i Technologii Żywności, a także przedstawiciele 
państwowych gospodarstw rolnych. Badania te były realizowane w nor
malnych warunkach produkcyjnych w PGR Garbno koło Kętrzyna. Były
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to jedne z pierwszych badań tego typu w kraju. Obejmowały one swoim 
zasięgiem prawie wszystkie aspekty wpływu chemizacji na ekosystem 
pastwiskowy, zdrowotność i wydajność bydła oraz jakość mleka i jego 
przetworów. Wyniki tych badań opublikowano w kilku czasopismach 
naukowych, część z nich była przedmiotem prac doktorskich i habilita
cyjnych. Badania te wykazały, że na użytkach zielonych w  północnym 
regionie woj. olsztyńskiego można przy właściwym nawożeniu znacznie 
zwiększyć wydajność pastwisk oraz uzyskać większą produkcję mleka 
i mięsa. Syntezą tych ustaleń było sympozjum naukowe zorganizowane 
w 1975 roku w Olsztynie przez PAN i z inicjatywy Jubilata.

Kolejny kierunek realizowany przez Profesora dotyczył wykorzy
stania szlamów poflotacyjnych, popiołów z elektrociepłowni oraz od
padów olejowych przemysłu gumowego, które stosowano do produkcji 
tzw. nawozów kondy с jonowanych.

Najnowszy problem badawczy, który został w ostatnich latach zaini
cjowany przez Profesora, to stosowanie substancji wzrostowych wraz 
z nawozami.

Godne podkreślenia w pracy Jubilata jako nauczyciela akademickie
go są Jego osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej oraz w pracy pe
dagogiczno-wychowawczej .

Pod kierunkiem Profesora doktoryzowało się 25 osób, z których pro
fesorami zostali: Teofil Mazur, Jerzy Chodań, Henryk Panak, Anna 
Krauze, a docentami: Danuta Domska, Waleria Grzesiuk i Jerzy Czapla.

Jubilat wykształcił też 170 magistrów rolnictwa ze specjalizacji che
mii rolnej. Wykłady Jego cechowała jasność sformułowania myśli i no
woczesność ujęcia problematyki z zakresu chemii rolnej. Pierwszy w Pol
sce wyodrębnił On nawozy siarkowe i magnezowe oraz opracował sy
stem racjonalnego stosowania nawozów w rolnictwie. Zagadnienia te 
zostały obszernie omówione w skrypcie „Chemia rolna” (1957, PWN). 
Jubilat opracował też podręcznik akademicki chemii rolnej (5 wydań). 
Był autorem lub współautorem kilku rozdziałów w podręcznikach opra
cowanych zespołowo.

Profesor jest od wielu lat członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Che
mii Rolnej PAN. Jest również członkiem polskich towarzystw nauko
wych: Gleboznawczego, Botanicznego i Przyrodników im. M. Kopernika.

Prof. dr M. Koter za swoją twórczą pracę otrzymał następujące od
znaczenia i ordery: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order 
Sztandaru Pracy II klasy, Zasłużony Nauczyciel PRL, Zasłużony dla 
Rolnictwa, dla Chemii — Złotą Odznakę, Zasłużony dla Warmii i Mazur, 
Medale X, XXX i XL-lecia PRL, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Był również wyróżniony nagrodami indywidualnymi i zespołowymi 
pierwszego stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
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Uwieńczeniem wieloletniej działalności naukowo-dydaktycznej i or
ganizacyjnej Jubilata było nadanie Mu w 1985 roku tytułu doctora ho
noris causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Należy życzyć, aby to piękne dzieło 50-letniej twórczej pracy Sza
nownego Jubilata rozwijało się dalej i wzbogacało osiągnięcia nauki 
i praktyki rolniczej w Polsce.

Prof. dr hab. Anna Krauze

50-ЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА НАУЧНО-ДИДАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФ. Д-РА, ПОЧ. Д-РА МЕЧИСЛАВА КОТЕРА

Р езю м е

В 1987 г. профессору д-ру Мечиславу Котеру, выдающемуся педагогу и специалисту 
в области агрохимии, исполнилось 75 лет. Его научная и дидактическая деятельность охва
тывает 50-летний период.

После окончания гимназии в Пулавах, он поступил в 1932 г. на Агрономический фа
культет Варшавской сельскохозяйственной академии, где под руководством проф. М. Тур
ского изготовил магистерскую, а затем докторскую диссертацию, причем последнюю в пер
иод нацистской оккупации. После окончания войны он продолжал свою научную и дидак
тическую деятельность до 1951 г. в Варшавской сельскохозяйственной академии, а затем, 
в том же году, перешел в ново организующуюся Высшую школу сельского хозяйства в Оль- 
штыне, где он организовал от основ кафедру агрохимии и стал ее руководителем. Этот 
период характеризуется организационной и созидательной деятельностью юбиляра. Он вы
полняет ряд функций от заместителя декана, декана до ректора школы в 1961 г. Он разра
ботал плац развития 8 факультетов, которые были в конечном счете организованы. Был 
он также организатором Воеводской агрохимической станции в Ольштыне. Особого вни
мания заслуживают научно-дидактические достижения юбиляра. Его научная деятельность 
■охватывала исследования по повышению плодородия легких почв, по определению по
требностей растений в удобрении микроэлементами и серой, по влиянию интенсивного 
удобрения на продуктивность пастбищ, здоровье и продуктивность скота (интердисципли
нарные исследования), по использованию послефлотационных илов и зол для удобрения, 
по использованию масляных отходов для производства кондиционированных удобрений, 
по применению ростовых стимуляторов.

Научная деятельность проф. д-ра Н. Котера охватывает 117 научнык трудов, а также 
экспертизы, доклады и один патент. Им был также разработан студенческий учебник „Агро
химия (5 изданий).

Дидактическая деятельность юбиляра также богата. Он выучил 170 магистров по агро
химической специализации и 25 докторов, среди которых 4 являются в настоящее время про
фессорами, а 4 доцентами.

Проф. д-р М. Котер является членом комитета по почвоведению и агрохимии Поль
ской Академии Наук и других научных организаций и обществ. Он был награжден мно
гими государственными орденами, такими как Кавалерским крестом ордена Возрождения 
Польши, орденом Трудового Знамени 2-го класса, значком Заслуженного учителя ПНР, 
медалью Народного просвещения, медалями 30-летия и 40-летия Народной Польши. В 1985 г. 
ему было присвоено звание почетного доктора Сельскохозяйственно-технической акаде
мии в Ольштыне.
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FIFTIETH JUBILEE OF THE SCIENTIFIC WORK  
OF PROF. DR. DR. HON. C. MIECZYSŁAW KOTER

S u m m a r y

Prof. M ieczysław  Koter, a prom inent educator and specialist in the field  of 
agricultural chem istry, reached in  1987 th e  75th year of life. His scientific and. 
didactical activ ity  covers the period of 50 years.

Upon fin ish ing the secondary school at Puław y, he w ent in for the A gronom ic  
Faculty, W arsaw  A gricultural U niversity  — SGGW, w here he w rite under the  
guidance of Prof. Dr. M. Górski his M.sc. work and phD thesis, the latter in the 
period of Nazi occupation. A fter the w ar he continues his scientific  and didactical, 
work till 1951 at the W arsaw  A gricultural U niversity. In the sam e year he m oved  
to the n ew ly  organized academ ic school of agriculture in Olsztyn, w here he orga
nized very foundations th e Chair of A gricultural C hem istry and becam e its head. 
That is the period of organizational and creative activ ity  of the Jubilee celebra- 
tor. H e fu lfilled  m any functions — from  D eputy Dean, D ean to R ector of the  
school in 1961. He w orked out th e  developm ent plans of 8 faculties, w hich  have  
been eventually  organized. He w as also organizer of the D istrict A gricultural 
Chem istry Station  in  Olsztyn. That are scientifico-didactical activ ities of th e  Ju
bilee celebrator, w hich  deserve particular attention. His scien tific  activ ity  com 
prised investigations on increase of fertility  and productivity of light soils, deter
m ination of requirem ents of plants in  fertilization  w ith  m icroelem ents and sulphur,, 
effect of in tensive fertilization  on productivity of pastures and th e health  and 
perform ance of cattle (interdisciplinai investigations), utilization of post-flo tation  
sludges and ashes for fertilization , application of oil w astes for production o f  
conditioned fertilizers, application of grow th stim ulators.

The scientific  output of Prof. M. Koter com prises 117 research works, exper
tises, reports and a patent. By him  also the stu d en ts’ textbook “Agricultural Che
m is t r y ” has been  worked out (5 editions).

Rich is also didactical activ ity  of Prof. M. Koter. He prepared 170 m asters  
of science on agricultural chem istry, 25 phD ’s of w hom  4 becam e professors and 
4 assistant professors.

Prof. M. Koter is m em ber of the Com m ittee on Soil Science and A gricultural 
Chem istry, Polish  A cadem y of Sciences, and other scientific organizations and  
societies. He w as awarded w ith  m any state decorations and orders, such as P olo
nia R estituta K night’s Cross, Banner of Work of th e  2nd class, M eritorious T ea
cher of the Polish  P eop le’s Republic, Medal of N ational Education, M edals of 30th  
and 40th A nniversary of Polish P eople’s Republic. In 1985 he w as conferred th e  
title of Dr.h.c. of the A gricultural-T echnical U niversity of Olsztyn.

Prof. dr hab. Anna K rauze

Już po przekazaniu niniejszego num eru R oczników Gleboznawczych do druku  
zmarł 17 grudnia 1989 roku prof, dr M ieczysław  Koter, o czym z żalem

zaw iadam iam y
REDAKCJA


