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Abstract: The Polish Soil Science Society was founded by prof. Feliks Terlikowski (Poznań 
University), prof. Jan Włodek (Jagiellonian University) and dr Tadeusz Mieczyński (Puławy). 
The first General Meeting held in 1937 ratified the Society’s statute, determined major direc
tions o f activity and elected prof. F. Terlikowski the first President o f the Polish Soil Science 
Society (PSSS). He held the position until 1946 and was followed by Arkadiusz Musierowicz 
(1947-1949), Marian Górski (1949-1961), Lucjan Królikowski (1962-1987), Stanisław Moskal 
(1987-1995), Piotr Skłodowski (1995-). The most important directions of PSSS activities are the 
organization of conferences, the unification of the field and laboratory methods in pedology 
and agricultural chemistry, unification of terminology and nomenculature in soil science and 
cartography, rules o f soil conservation.

Koncepcja utworzenia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego powstała w roku 
1936. Na czele komitetu założycielskiego stanęli: prof. Feliks Terlikowski (Uniwersytet 
Poznański), prof. Jan Włodek (Uniwersytet Jagielloński) i dr Tadeusz Mieczyński 
(Państwowy Instytut Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach). Pierwsze Walne 
Zgromadzenie Członków odbyło się 10 lutego 1937 roku w Poznaniu (według innych 
źródeł w Warszawie w SGGW). Na zebraniu tym między innymi przyjęto statut 
Towarzystwa, opracowany przez komitet założycielski w grudniu 1936 roku [Kroniki 
PTG 1936-1956]. Statut ten obowiązywał aż do 1958 roku, kiedy nowe potrzeby 
spowodowały konieczność jego zmiany [Statut PTG 1960].

Pierwszym prezesem Towarzystwa został wybrany prof. Feliks Terlikowski, funkcję 
wiceprezesa pełnił doc T. Mieczyński (być może także prof. J. Włodek); sekretarzem 
została dr Jadwiga Ziemięcka, skarbnikiem zaś Stanisław Leśniowski. Marian Górski 
[1961] podaje, że członkami zarządu zostali wówczas doc. Arkadiusz Musierowicz i 
dr Jan Tomaszewski.

Drugie Walne Zgromadzenie PTG odbyło się w Warszawie w 1938 roku w SGGW. 
Miało ono także charakter zjazdu naukowego, gdyż wygłoszono wtedy następujące 
referaty: „Sprawa nomenkulatury gleboznawczej” (doc. T. Mieczyński), „Gleby
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łąkowe” (dr J. Tomaszewski), „Uwagi w sprawie oceny gleb w praktyce” (dr Sz. 
Kotar). Powołano też Komisję Klasyfikacji i Nomenkulatury Gleb pod przewodnictwem 
prof. Sławomira Miklaszewskiego. Do roku 1939 Towarzystwo liczyło 44 członków 
[Spis członków PTG 1975]

Pierwszy Zarząd PTG działał formalnie do roku 1946. W czerwcu tegoż roku 
reaktywowano prace Towarzystwa po wieloletniej przerwie spowodowanej przez wojnę 
i okupację. Walne Zgromadzenie Towarzystwa w Warszawie nadało godność prezesa 
honorowego prof. S. Miklaszewskiemu. Funkcję prezesa powierzono prof. Arka
diuszowi Musierowiczowi, wiceprezesami zostali prof. F. Terlikowski i prof. T. 
Mieczyński do roku 1947, kiedy wiceprezesem został prof. Marian Górski, natomiast 
obowiązki sekretarza pełnił dr Lucjan Królikowski do 1957 roku bez przerwy do czasu 
objęcia funkcji wiceprezesa.

Warunki pracy po wojnie były trudne; nie było własnego lokalu i zarówno 
urzędowanie, jak i zebrania odbywały się w pomieszczeniach warszawskich uczelni, 
najczęściej w SGGW.

Głównym organem Towarzystwa było Walne Zgromadzenie, które odbywało się 
corocznie, ponadto działała Komisja Klasyfikacji i Nomenkulatury Gleb oraz zespoły 
powoływane przez Zarząd w celu wykonywania określonych zadań. W listopadzie 
1947 roku prof. Tadeusz Lityński zaczął organizować sekcję PTG w Krakowie, którą 
Zarząd Główny zatwierdził pod nazwą Sekcji Fachowej. W marcu 1949 roku została 
zorganizowana Sekcja w Lublinie, a nieco później Sekcja Poznańsko-Bydgoska i Sekcja 
Puławska. W tym okresie powołano także Sekcję Wycieczkową, w skład której weszli 
prof. S. Miklaszewski, doc. L. Staniewicz i inż. F. Kuźnicki, która miała przygotowywać 
wycieczki naukowe.

Przy Zarządzie Głównym zorganizowano bibliotekę, do prowadzenia której 
zobowiązano inż. Irenę Dąbrowską.

W czerwcu 1949 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa połączone ze 
zjazdem naukowym. Wybrano nowy Zarząd Główny, ktorego prezesem został prof. 
Marian Górski, a z Sekcji PTG utworzono oddziały: Krakowski, Lubelski, Poznańsko- 
Bydgoski i Puławski, zalecając powołanie w przyszłości nowego oddziału we 
Wrocławiu. Nazwę Komisji Klasyfikacji i Nomenklatury Gleb zmieniono na Komisję 
Klasyfikacji, Nomenklatury i Kartografii Gleb.

Zarząd Główny opracował sześcioletni plan pracy Towarzystwa [Komunikaty 
Zarządu Głównego PTG 1948-1986], ujęty w następujące zadania:
1) ustalenie metodyki badań,
2) słownictwo gleboznawcze,
3) opracowanie barwnych tablic profilów glebowych i produkcja innych pomocy na

ukowych,
4) utworzenie czasopisma Roczniki Gleboznawcze,
5) ustalenie podstaw bonitacji gleb.

Szczególne znaczenie miał projekt wydawania własnego czasopisma Roczniki 
Gleboznawcze, który został urzeczywistniony nieco później (tom I wyszedł z datą 
1950). Z chwilą utworzenia Polskiej Akademii Nauk Towarzystwo zostało jej 
podporządkowane organizacyjnie i otrzymywało od niej dotacje.
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Następny zjazd naukowy połączony z Walnym Zgromadzeniem odbył się w 
Warszawie w czerwcu 1950 roku. Wśród ważniejszych dezyderatów wtedy pos
tawionych należy wymienić starania o: wprowadzenie wykładów z gleboznawstwa na 
wydziałach matematyczno-przyrodniczych uniwersytetów, opracowanie programu tych 
wykładów i napisanie podręczników.

W roku 1948 zostaje opublikowana mapa gleb Polski w skali 1:1000 000. Zleceniodawcą 
był minister rolnictwa, redaktorem mapy -  prof. Jan Tomaszewski. W pracach tych brali 
udział gleboznawcy ze wszystkich prawie zakładów gleboznawstwa szkół wyższych i 
niektórych instytutów. Zespól realizujący zlecenie otrzymał w roku 1952 nagrodę państwową 
III stopnia. Niemal bezpośrednio po ukończeniu tych prac, rozpoczęto prace terenowe mające 
na celu sporządzenie mapy gleb Polski w skali 1 : 3004)00, która została opracowana pod 
redakcją prof. A. Musierowicza i wydana w 1960 roku.

We wrześniu 1951 roku zjazd naukowy z Walnym Zgromadzeniem odbył się w 
Poznaniu. Towarzystwo liczyło już 300 członków i 4 oddziały (w Warszawie rolę 
Oddziału pełniły jeszcze Władze naczelne Towarzystwa). W sprawozdaniu Zarządu 
wspomiano o wydaniu I tomu Roczników Gleboznawczych. Na rok 1951 Ministerstwo 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki przyznało Towarzystwu dotację na wydawanie 
Roczników.

Następne Walne Zebranie ze zjazdem naukowym odbyło się we wrześniu 1952 roku 
w Krakowie. W tym roku powstały dwa nowe oddziały Towarzystwa — we Wrocławiu 
i Olsztynie, a liczba członków PTG wzrosła do 355. Zjazd rozpoczął się od części 
referatowej (referaty o systematyce gleb, referaty regionalne i komunikaty), po czym 
Walne Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd Główny. Prezesem pozostał nadal prof. M. 
Górski. Wśród ważniejszych problemów poruszonych na tym zjeździe należy wymienić: 
utworzenie Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw; podjęcie starań w Ministerstwie 
Oświaty w sprawie szerszego uwzględnienia gleboznawstwa w programie geografii dla 
szkół średnich; postulowanie utworzenia Komitetu Gleboznawstwa przy PAN.

W roku 1953 odbył się zjazd naukowy -  połączony jak zwykle z Walnym 
Zgromadzeniem -  w Lublinie (we wrześniu).

We Wrocławiu 1954 roku (wrzesień) zjazd naukowy odbył się pod hasłem 
„Podniesienie produkcyjności gleb piaskowych”. W trzecim dniu odbyło się Walne 
Zgromadzenie Towarzystwa, w czasie którego powzięto uchwały i dezyderaty. Oto 
ważniejsze z nich: zapewnić stacjom chemiczno-rolniczym kierownictwo naukowe i 
konsultować ich prace z gleboznawcami; podjąć prace nad ujednoliceniem metod 
badania gleb (dotychczas na przeszkodzie stał brak środków); ustalono wnioski 
szczegółowe dotyczące produkcyjności gleb lekkich i planowano utworzenie dwóch 
stacji doświadczalnych zajmujących się badaniami gleb piaszczystych. Postulowano 
powołanie Oddziału Warszawskiego PTG. Przyjęto do wiadomości utworzenie 
Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej przy V Wydziale Nauk Rolniczych i Leśnych 
PAN; w skład Komitetu wchodziło około 25 osób, a jego przewodniczącym został 
prof. A. Musierowicz.

Rok 1955 upamiętnił się powstaniem dwóch nowych oddziałów PTG -  War
szawskiego i Szczecińskiego [Kroniki PTG 1936-1956]. Ponadto rozpoczęto 
wydawanie pisma referatowgo Przeglądu Naukowej Literatury Rolniczej i Leśnej. 
Dwa zeszyty (obejmujące ponad 500 streszczeń) zostały wydane z datą tegoż roku.
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We wrześniu 1955 roku zjazd naukowy z Walnym Zgromadzeniem odbył się w 
Olsztynie pod hasłem „Podniesienie produkcyjności gleb bagiennych”. Walne 
Zgromadzenie wybrało nowe władze, przy czym prezesem w dalszym ciągu pozostał 
prof. M. Górski. Postulowano utworzenie Instytutu Gleboznawstwa przy PAN, 
organizowanie mniejszych konferencji roboczych (nawet w oddziałach), nawiązanie 
kontaktu z Międzynarodowym Towarzystwem Gleboznawczym, zaproszenie na zjazd 
PTG uczonych z zagranicy.

We wrześniu 1956 roku Walne Zgromadzenie odbyło się w Warszawie (wraz ze 
zjazdem naukowym) przy udziale ponad 300 osób. Hasłem zjazdu było „10-lecie PTG w 
Polsce Ludowej”. Pierwsze dwa dni poświęcone były obradom; dwa referaty (A. 
Musierowicz, M. Górski) dotyczyły osiągnięć gleboznawstwa i chemii rolnej w 10-leciu; 
następne dwa (A. Waksmundzki, K. Starzyński) poświęcono zastosowaniu chromatografii 
i izotopów, wreszcie piąty referat (J. Tomaszewski) dotyczył dynamiki procesów 
glebowych. Przedstawiono też sprawozdanie ze zjazdu Międzynarodowego Towarzystwa 
Gleboznawczego w Paryżu, na którym polskiej delegacji przewodniczył prof. A. 
Musierowicz.

Na zjeździe Towarzystwa w 1957 roku, zorganizowanym przez Oddział Poznańsko- 
Bydgoski w Gdańsku, został przedłożony projekt nowego statutu. Przewidywał on 
rozwinięcie pracy oddziałów, które przyjęły na siebie działalność odczytową, a niekiedy 
szkolenie służby rolnej czy wyrób aparatury i prowadzenie ekspertyz; niektóre oddziały 
miały własne biblioteki, inne urządzały dla swych członków konferencje lokalne lub 
nawet zagraniczne. Referaty wygłoszone na zjeździe były wydrukowane w formie 
broszury, a konferencja terenowa objęła trasę dwudniową.

Obszerny program miał zjazd naukowy PTG, który odbył się we wrześniu 1958 
roku w Krakowie. Dzięki staraniom doc. T. Skawiny, przewodniczącego Oddziału 
Krakowskiego, referaty i komunikaty zostały wydrukowane jako osobny zeszyt 
Roczników Gleboznawczych [Zjazd naukowy PTG 1958]. W zjeździe wzięło udział 
trzech uczonych radzieckich. Część zjazdu poświęcona obradom trwała 3 dni. Referaty 
miały charakter metodyczny. W wyborach prezesem został ponownie prof. M. Górski. 
Konferencja terenowa była poświęcona demonstracji zniszczeń dokonanych przez 
eksploatację piasku i węgla oraz przez zadymienie, a także pokazom biologicznej 
rekultywacji zwałów z kopalń węgla.

W pierwszej połowic roku 1960 Towarzystwo -  dzięki usilnym staraniom prof. L. 
Królikowskiego -  uzyskało własny lokal i telefon. Lokal ten nieco rozszerzony istnieje 
do dziś przy ul. Wiśniowej 61.

Zjazd naukowy z Walnym Zgromadzeniem w roku 1960 odbył się w Szczecinie 
(we wrześniu). W zjeździe tym brali udział uczeni rumuńscy, węgierscy, czescy i 
niemieccy. Tematyka dotyczyła przede wszystkim mikroelementów w glebach.

Następny zjazd odbył się w Warszawie we wrześniu 1961 roku pod hasłem „Przez 
rozwój nauki gleboznawstwa do podniesienia plonów rolnych i leśnych”. Na trzy 
tygodnie przed zjazdem zmarł prezes Towarzystwa prof. M. Górski.

Prof. M. Górski był niestrudzonym popularyzatorem wiedzy rolniczej i autorem 
wielu publikacji naukowych. Za jego kadencji jako prezesa Towarzystwa zaczęły 
wychodzić Roczniki Gleboznawcze i z jego inicjatywy powstało pismo referatowe 
Przegląd Naukowej Literatury Rolniczej i Leśnej. Prof. M. Górski był inicjatorem
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utworzenia wojewódzkich stacji chemiczno-rolniczych w Polsce. W czasie obrad 
Walnego Zgromadzenia Zmarłego pożegnał prof. L. Królikowski, który następnie 
odczytał sprawozdanie z działalności Towarzystwa przygotowane przez byłego prezesa.

Walne Zebranie nadało tytuł honorowego prezesa PTG prof. A. Musierowiczowi; 
ponadto 35 zasłużonym członkom Towarzystwa wręczono złote odznaki. Na prezesa 
wybrano przez aklamację prof. Lucjana Królikowskiego. Walne Zebranie postanowiło 
uczcić pamięć prof. M. Górskiego przez wydanie osobnego tomu Roczników  
Gleboznawczych, zawierającego prace dedykowane zmarłemu. Referaty i komunikaty 
przedstawione na zjeździć zostały wydrukowane w Rocznikach.

Osobowość prof. L. Królikowskiego długoletniego (w latach 1961-1987) prezesa 
Zarządu Głównego PTG wywarła duży wpływ na kształt i działalność Towarzystwa. 
Dzięki swej zapobiegliwości i pracowitości stworzył On bazę do badań naukowych i 
rozwinął działalność gospodarczą Towarzystwa. Przyczynił się do szerokiego rozwoju 
Towarzystwa i postawił je w rzędzie bardziej znanych towarzystw nukowych nie tylko 
w Polsce. Towarzystwo przed wojną liczyło 44 członków, w latach 1955-1960 ponad 
400, a w latach siedemdziesiątych ponad 1000 członków.

W latach sześćdziesiątych została utworzona większość komisji naukowych wraz 
z zespołami Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: II Komisja chemii gleby (1963), 
III Komisja biologii gleby (1965), IV Komisja żyzności gleby i odżywiania roślin (1964), 
VI Komisja technologii gleby (1961), VII Komisja mineralogii gleb PTG (1964). Należy 
przypomieć, iż I Komisja fizyki gleb została powołana dużo wcześniej w 1950 roku, a 
jako ostatnia VIII Komisja bigleb PTG (Bank Informacji o glebach) w 1985 roku. 
Aktywność Komisji skupiała się przede wszystkim na organizowaniu konferencji 
naukowych oraz wydawaniu, najczęściej monograficznych i metodycznych, opracowań 
naukowych jako „Prace Komisji Naukowych Polskiego Towarzystwa Glebo
znawczego”.

XIV zjazd naukowy połączony z Walnym Zebraniem Delegatów odbył się we 
wrześniu 1963 roku w Rzeszowie pod hasłem „Gleby górskie ze szczególnym 
uwzględnieniem gleb woj. rzeszowskiego”.

W roku 1964 zjazd naukowy nie odbył się ze względu na zorganizowanie w sierpniu- 
wrześniu tegoż roku VIII Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego 
w Bukareszcie. Na obrady wyjechała 10-osobowa delegacja oficjalna Towarzystwa 
oraz 43-osobowa grupa pracowników naukowych z kierownikiem naukowym prof. 
M. Strzemskim [Komornicki 1988].

We wrześniu 1965 roku odbył się w Kielcach XV zjazd naukowy pod hasłem 
„Problemy gleboznawstwa rolniczego”. W pierwszym dniu wygłoszone zostały odczyty 
problemowe i regionalne, a Walne Zebranie Delegatów zatwierdziło między innymi 
powstanie Oddziału Koszlińskiego Towarzystwa.

W grudniu 1967 roku odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Delegatów, które 
wybrało nowe władze Towarzystwa. Prezesem został ponownie prof. L. Królikowski.

We wrześniu 1968 roku odbył się 3-dniowy naukowy zjazd PTG w Augustowie 
pod hasłem „Ważniejsze problemy glebowo-rolnicze Białostocczyzny”, na którym 
wygłoszono 6 referatów regionalnych.
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Komisja V (Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb) zorganizowała we wrześniu 
1970 roku zjazd naukowy pod hasłem „Geneza i typologia gleb Polski środkowej” z 
udziałem gości z CSRS, Francji, NRD i Rumunii [Kuźnicki 1988]. Polscy gleboznawcy 
wzięli udział w konferencji organizowanej przez gleboznawców NRD.

W marcu 1971 roku odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Delegatów, prezesem 
został nadal prof. L. Królikowski. We wrześniu tego roku 10-osobowa grupa polskich 
gleboznawców wzięła udział w zjeździć naukowym Radzieckiego Towarzystwa 
Gleboznawczego w Ałma-Ata.

We wrześniu 1972 roku odbył się w Krakowie XVII zjazd naukowy PTG pod 
hasłem „Ochrona środowiska glebowego”. Zjazd był połączony z obchodami 35-lecia 
Towarzystwa. W pierwszym i drugim dniu zjazdu wygłoszono 10 referatów 
problemowych. Następnie odbyła się dwudniowa konferencja terenowa na trasie 
Kraków-Szczakowa-Miasteczko Śląskie-Halemba-Kraków-Grzybów-Sitkówka k. 
Kielc.

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

W tym okresie bardzo dużą aktywność naukową wykazują polscy gleboznawcy 
zajmujący sięglebami leśnymi [Prusinkiewicz 1988]. W 1973 roku opracowują kolej ne 
wydanie (trzecie) „Klasyfikacji gleb leśnych”, a rok wcześniej organizują interesującą 
konferencję naukową dotyczącą kryteriów wydzielania gleb bielicowych: „Geneza i 
właściwości bielic przybałtyckich (czerwiec 1972)”.

W czerwcu 1974 roku Komisja V zorganizowała w Warszawie zjazd naukowy PTG 
pod hasłem „Rola Sławomira Miklaszewskiego w rozwoju 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 z glebami okolic Gór Świętokrzyskich (rędziny, terra rossa i terra fusca) 
oraz z glebami okolic Proszowic (profil czamoziemu). Na zamknięcie zjazdu goście 
zagraniczni wygłosili 7 referatów; większość z wygłoszonych odczytów została 
opublikowana w Rocznikach Gleboznawczych. W 1974 roku ukazała się „Systematyka 
gleb Polski”, opracowana przez 12-osobowy zespół Komisji V jako osobny zeszyt 
Roczników, będąca nieznacznym rozszerzeniem wydania broszurowego z roku 1970.

We wrześniu 1975 roku odbyła się robocza konferencja terenowa Komisji V, 
poświęcona glebom Tatr i Podtatrza z udziałem gości z Jugosławii i CSRS.

Wydarzeniem wydawniczym dla Towarzystwa było ukazanie się w 1976 roku 
„Pięciojęzycznego słownika gleboznawczego” (pod red. T. Komornickiego, PWN, 
Warszawa, ss. 264), zawierającego 1428 haseł z odpowiednikami angielskimi, 
francuskimi, niemieckimi i rosyjskimi.

We wrześniu 1977 roku odbył się w Poznaniu uroczysty zjazd naukowy, połączony 
z obchodami 40-lecia PTG. Hasłem zjazdu było „Przez poznanie gleb do wyższych 
plonów”. Wygłoszono 4 referaty regionalne, wprowadzające do trzydniowej konferencji 
terenowej.

W kwietniu 1978 roku odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Delegatów. 
Wybrano nowe władze Towarzystwa, przy czym prezesem został ponownie prof, dr 
hab. L. Królikowski.
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We wrześniu 1979 roku odbył się w Lublinie zjazd naukowy PTG z okazji 30-lecia 
Oddziału Lubelskiego pod hasłem „Rola człowieka w przekształcaniu gleb”. W zjeździe 
brało udział około 250 osób.

W roku 1979 utworzony został nowy Oddział Towarzystwa w Siedlcach, a w 1980 
roku w Zielonej Górze.

We wrześniu 1983 roku zorganizowano w Puławach zjazd naukowy PTG pod 
hasłem „Racjonalne wykorzystanie gleb podstawą wyżywienia narodu”, połączone z 
Walnym Zebraniem Delegatów.

We wrześniu 1985 roku został zorganizowany w Zielonej Górze zjazd naukowy 
PTG pod hasłem „Podniesienie produktywności gleb lekkich”.

W 1986 roku odbył się XIII Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Glebo
znawczego w Hamburgu. Wzięła w nim udział 24-osobowa grupa gleboznawców z 
Polski pod przewodnictwem wiceprezesa PTG prof. S. Moskala, która zaprezentowała 
7 referatów i 17 posterów. W czerwcu tego roku ukazał się także dawno oczekiwany 
„Album gleb Polski” (pod red. prof. L. Królikowskiego, PWN, Warszawa 1986, ss. 165).

W styczniu 1987 roku zmarł prof. Lucjan Królikowski (1898-1987), prezes 
Towarzystwa od 1961 roku. Zarząd Główny postanowił poświęcić najbliższy zjazd 
naukowy osobie zmarłego prezesa, natomiast 50-lecie Towarzystwa obchodzić w roku 
1988. Zarząd Główny wybrał prezesem (do nowych wyborów) prof. Stanisława 
Moskala dotychczasowego wiceprezesa.

W dniu 17 listopada 1987 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów, na którym 
dokonano wyboru Prezesa i Zarządu Głównego na kadencję 1988-1991. Prezesem 
Zarządu Głównego został wybrany prof, dr hab. Stanisław Moskal.

W dniach 8-10 września 1988 roku odbył się Zjazd Jubileuszowy 50-lecia Polskiego 
Towarzystwa Gleboznawczego pod hasłem „Ochrona gleb podstawą wyżywienia”. 
Zjazd Jubileuszowy zorganizowany został przez Oddział Warszawski wraz z Zarządem 
Głównym PTG. Konferencja terenowa przygotowana przez Katedrę Gleboznawstwa 
SGGW poświęcona była „Glebom Kotliny Warszawskiej”. Z tej okazji drugi zeszyt 24 
tomu Roczników Gleboznawczych poświęcono historii Polskiego Towarzystwa 
Gleboznawczego, polskiego gleboznawstwa i chemii rolnej.

W 1989 roku ukazało się czwarte wydanie „Systematyki gleb Polski”, opracowane 
przez 17-osobowy zespół Komisji V jako osobny zeszyt Roczników.

Oddziały Towarzystwa organizowały w tym okresie interesujące konferencje 
naukowe [Spraw. ZG PTG 1987-1991].

W dniach 23-24 maja 1989 roku Komisja V PTG wraz z Oddziałami Bydgoskim i 
Olsztyńskim zorganizowała Konferencję naukową na temat „Stanowisko systematyczne 
czarnych ziem gniewskich i kętrzyńskich”.

W dniach 24-25 września 1991 roku odbyła się konferencja naukowa Komisji V 
nt. „Zmienność przestrzenna czarnych ziem i gleb płowych w aspekcie nowej 
systematyki gleb i współczesnych badań pokrywy glebowej na terenie Równiny 
Kościańskiej”.

W dniu 16 grudnia 1991 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów, na którym 
dokonano wyboru prezesa i Zarządu Głównego na kadencję 1992-1995. Prezesem 
Zarządu Głównego został ponownie wybrany prof, dr hab. Stanisław Moskal. W 1991 
roku wydano „Małą encyklopedię chemii rolniczej” pod redakcjąprof. Teofila Mazura.
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W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych dobrze rozwija się współpraca PTG z 
Niemieckim Towarzystwem Gleboznawczym. Największą aktywność w tej współpracy 
wykazuje Oddział Szczeciński, który organizuje konferencję naukową pod hasłem 
„Środowisko przyrodnicze ujściowego obszaru Odry” z udziałem gleboznawców 
niemieckich.

W okresie tym odbyło się szereg konferencji naukowych, organizowanych przez 
poszczególne oddziały lub komisje PTG [Spraw. ZG PTG 1991-1995]. Oto niektóre z 
nich:
♦ Ekologiczne podstawy rolnictwa -  Oddział Kielecki PTG, maj 1992 rok,
♦ Niekonwencjonalne nawozy w rolnictwie -  Oddział Bydgoski PTG, wrzesień 1993 rok,
♦ Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszania gleb -  Od

dział Lubelski PTG, wrzesień 1993 rok,
♦ Problemy systematyki gleb bogato urzeźbionych terenów młodoglacjalnych -  

Oddział Olsztyński PTG, październik 1993 rok,
♦ Gleboznawstwo -  dyscyplina nie tylko rolnicza -  Oddział Bydgoski PTG, wrze

sień 1994 rok,
♦ Problemy systematyki gleb organicznych -  Oddział Olsztyński PTG, październik 

1994 rok,
♦ Dynamika żyzności gleb w różnych systemach nawożenia -  Oddział Krakowski 

PTG, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, wrzesień 1995 rok.
Należy też podkreślić intensywną pracę Komisji VIII, która do 1994 roku wydała 

16 prac Komisji Naukowych PTG dotyczących monitoringu środowiska przyrod
niczego.

W dniach 12-14 września 1995 roku, w Bydgoszczy-Wiktorowie odbył się 
Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego nt. „Fizykochemiczne 
właściwości gleb w aspekcie produktywności i ochrony agroekosystemów”, zorga
nizowany przez Oddział Bydgoski i Zarząd Główny, połączony z wyborem Zarządu 
Głównego i prezesa PTG. Prezesem Zarządu Głównego został wybrany prof, dr hab. 
Piotr Skłodowski. Walne Zebranie nadało godność Honorowego Prezesa prof, dr hab. 
Stanisławowi Moskalowi, a godność Honorowego Członka PTGleb. otrzymali:
♦ prof. Witold Niewiadomski
♦ prof. Hans-Peter Blume -  Prezydent Niemieckiego Towarzystwa Gleboznawcze

go
♦ prof. Karl-Henrich Hartge -  Niemieckie Towarzystwo Gleboznawcze
♦ prof. W. E. H. Blum -  Generalny Sekretarz Międzynarodowego Towarzystwa 

Gleboznawczego.
Ważniejsze wnioski z Walnego Zgromadzenia Delegatów, określające dalsze kierunki 

działania Zarządu Towarzystwa w latach 1995-1999 były następujące:
♦ dalszy rozwój współpracy PTG z Niemieckim Towarzystwem Gleboznawczym 

oraz towarzystwami gleboznawczymi innych krajów,
♦ podjęcie starań o utworzenie w KBN podsekcji „Nauki o glebie”,
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♦ powołanie Komisji Statutowej oraz zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delega
tów w celu przyjęcia nowego Statutu Towarzystwa,

♦ zaktywizowanie posiedzeń referatowych (seminariów) w oddziałach,
♦ reaktywowanie Komisji Paleopedologii.

W 1996 roku Towarzystwo podpisało umowę o współpracy z Niemieckim 
Towarzystwem Gleboznawczym, co było zwieńczeniem wieloletniej i dobrej współpracy 
między gleboznawcami polskimi i niemieckimi.

W sierpniu 1998 roku w M ontpellier (Francja) został zorganizowany 16. 
Międzynarodowy Kongres Gleboznawczy. W Kongresie wzięły udział 33 osoby z Polski, 
w tym prezes Towarzystwa prof. P. Skłodowski. Podczas obrad dokonano rozwiązania 
Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego z jednoczesnym powołaniem w 
jego miejsce Międzynarodowej Unii Gleboznawczej oraz zatwierdzono statut Unii.

Oddziały PTG w latach 1995-1999 zorganizowały między innymi następujące 
konferencje naukowe [Spraw. ZG PTG 1995-1999]:
♦ Gleby hydrogeniczne na obszarze Polski północno-wschodniej, ich jakość i użyt

kowanie -  Oddział Białostocki PTG, listopad 1996 rok,
♦ Gleby Bieszczadzkiego Parku Narodowego -  Oddział Krakowski PTG, wrzesień 

1997 rok,
♦ Problemy górnictwa odkrywkowego oraz degradacja gleb -  Oddział Puławski 

PTG, czerwiec 1997 rok,
♦ Gleby górskie -  geneza, właściwości, zagrożenia -  Oddział Wrocławski PTG, 

wrzesień 1998 rok,
♦ Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego -  Oddział Rzeszowski PTG, 

wrzesień 1998 rok,
♦ Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry -  sytuacja po powodzi 1997 roku 

-  Oddział Zielonogórski PTG, wrzesień 1998 rok,
♦ Gleby północno-wschodniej części Wysoczyzny Kolneńskiej i południowej części 

Pojezierza Mazurskiego -  Oddział Białostocki PTG, czerwiec 1998 rok.
W dniach 7-10 września 1999 roku w Lublinie odbył się Kongres Polskiego 

Towarzystwa Gleboznawczego wraz z Międzynarodową Konferencją Naukową pod 
hasłem „Rola gleb w funkcjonowaniu ekosystemów” zorganizowany przez Zarząd 
Główny PTG, Zakład Gleboznawstwa Instytutu Nauk o Ziemi UMCS oraz Instytut 
Agrofizyki. W pierwszych dwóch dniach odbyły się sesje plenarne, posterowe i 
problemowe, a następnie dwudniowa część terenowa konferencji. W Kongresie wzięło 
udział 373 uczestników krajowych i 43 zagranicznych z 19 krajów. Walne Zebranie 
Delegatów, które odbyło się w czasie Kongresu wybrało Zarząd Główny oraz prof, dr 
hab. Piotra Skłodowskiego ponownie na prezesa Towarzystwa. W czasie Zebrania 
nadano Dyplom Honorowego Członka PTG prof. Krystynie Koneckiej-Betley oraz 9 
osób uhonorowano Złotymi Odznakami, a 8 osób Srebrnymi Odznakami PTG.

W latach 1999-2003 nastąpił znaczny rozwój współpracy Polskiego Towarzystwa 
Gleboznawczego z Towarzystwami Gleboznawczymi innych krajów. W roku 2001 
Towarzystwo podpisało umowę o współpracy z Towarzystwami Gleboznawczymi Rosji
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i Litwy, a w 2002 roku z Amerykańskim i Tureckim Towarzystwem Gleboznawczym. 
Zawarte umowy dały możliwości szerokiej, wielokierunkowej współpracy między 
Towarzystwami w zakresie gleboznawstwa i mogą się przyczynić do rozwoju 
gleboznawstwa jako dyscypliny naukowej.

17. Światowy Kongres Gleboznawczy miał miejsce w Bankoku 2002 roku. Wzięło 
w nim udział 12 uczestników z Polski. Prezes Towarzystwa prof. P. Skłodowski brał 
udział w Kongresie i obradach Zarządu Głównego Międzynarodowej Unii Glebo
znawczej. Na tym Kongresie ostatecznie zatwierdzono nową strukturę Unii wpro
wadzając 4 działy z odpowiednimi komisjami na miejsce dotychczasowych 8 komisji.

Oddziały PTG w latach 1999-2002 wykazywały dużą aktywność w organizowaniu 
konferencji naukowych [Spraw. ZG PTG 1999-2003]. Do ważniejszych z nich należy 
zaliczyć:

♦ Porównanie polskiej i niemieckiej systematyki gleb dla ujednolicenia kartografii 
gleb przygranicznych terenów górskich i podgórskich -  Oddział Wrocławski z V Komisją 
PTG, czerwiec 2000 rok,

♦ Przekształcanie gleb w ekosystemach zagrożonych erozją -  Oddział Szczeciński 
PTG, sierpień 2000 rok,

♦ Wpływ górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego na zmiany w środowisku 
glebowym -  Oddział Poznański PTG, czerwiec 2000 rok,

♦ Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zagospodarowanie zlewni -  
Oddział Zielonogórski PTG, czerwiec 2001 rok,

♦ Związki żelaza w procesach glebotwórczych -  Oddział Warszawski PTG, 
wrzesień 2001 rok,

♦ Ujednolicenie metodyki kartowania gleb na obszarach młodoglacjalnych 
(konferencja polsko-litewska) -  Oddział Olsztyński i Białostocki PTG, lipiec 2002 rok,

♦ Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego -  Oddział Rzeszowski 
PTG, wrzesień 2002 rok.

Wraz ze zmianą warunków finansowania badań naukowych w roku 1990 
drastycznie spadły dochody Towarzystwa, szczególnie z wykonywanych ekspertyz i 
analiz, co spowodowało osłabienie działalności komisji naukowych. Obecnie działa 
Komisja Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb, natomiast są powoływane zespoły 
robocze do wykonania konkretnych prac zleconych i ekspertyz. Powołano między 
innymi zespoły do opracowania:
• Klasyfikacji gleb leśnych,
• Siedliskowych podstaw hodowli lasu,
• Zasad kartowania siedlisk leśnych,
• Specjalistyczne badania gleboznawcze w rejonie projektowanej odkrywki Drzewce 

i Pole Bilczew.
W 2000 roku wydano „Klasyfikację gleb leśnych Polski” opracowaną przez 12- 

osobowy Zespół Klasyfikacji Gleb Leśnych, która obowiązuje w gospodarce leśnej 
Polski.
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