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0 kompleksomg · charakter prac naukowo-hadawczgch 
m rolnictmie na tle dzialainosci Zakladu Naukomo-Badawczego 

Cl}! w Stargm Polu na Zulawath 

Uwagi og6lne 

„Wytyczne planu badan ... " opracowane w r. 1952 przez V(ydzial Nauk 
Biologicznych BAN i CIR wyraznie precyzujq, ·mi~dzy innymi, koniecz
nosc wypracowania naukowych podstaw sb1zqcych „umocnieniu organi-

. zacyjnemu i podniesieniu . produkcyjnosci w rolnictwie". Zadanie to po
winno byc wykonane drogq rozwiqzania problem6_w specj.alnie waznych 
d1a praktyki rolniczej. Oczywiste jes.t „ ze probleniy interesujqce praktyk~ 
powinny ~ byc rozwü:izywane „w typowych warunkach i konkretnych sy
tuacjach ·uprawy i hodowli". 

Calkowite zaspokojenie potrzeb praktyki rolniczej mozna osiqgnqc 
tylko w6wczas, jesli pr.aee naukowo-badawcze b~~dq wykonywane nie tylko 
w typo-wych Wp.runkachr ale r6wniez jesli -b~dq uwzgl~dnialy wszystkie 
wqtpliwe zagaqnienia zwiqzane z produkcjq rolnq. Wyczerpujqce opraco
wanie zagadnien interesujqcych praktyk~ rolniczq mozna -osiqgnqc w wielu 
wypadkach najszybciej i najtrafnief jedynie na drodze badan naukowych 
obejmujqcych wszystkie dziedziny zycia ,rolniczego. Zebranie i sprecyzo
wanie hierarchii waznosoi'. oraz sposobu wyczerpujqceg:o opracowanie 
taikich zadan specjalnie waznych dla okreslonego terenu powinno byc 
zawsze pierwszy.p1 eta,pem pracy tei::enowego zakladu naukowo-badawcze
g0, majqcego za zadanie obslug~ naukowq obranego rejonu. Tylko bo
wiem wyrazne okreslenie i nast~pnie konsekwentne i planowe wykona
nie postawionych zadan przyczynic si~ moze do p6dniesi-eni;a poziomu rol
nictwa i sluzyc dobrobytowi calego narodu. 

Na niekt6rych ·terenach, wyr6zniajqcych si~ od reszty kraju swymi 
-odr~bnym.i warunkami fizjograficznymi, hydrologicznymi oraz og6lno
gbspodarczymi, potrzeba wykonania badan naukowych o ,charakterze 
kompleksowym uwypukla si~ szczeg6lnie wyraznie-. Takim terenem o od
mie:hnych warunkach Sq Zulawy, polQzone w delcie Wisly i Nogatu, 
a obejmujqce powierzchni~ okolo 175 000 ha. Przed ostatniq wojn4 swia
to-wq omawiany teren slynql z wysokiej kultury rolnej. ' Rozw9jowi tej 
kultury sprzyjaly przede wszystkim w.arunki przyrodnicze rejonu. 

Dzialania wojenne w r. 1944 zniszczyly t~ p_olac kraju. Zniszczeniu 
uleglo wiele pomp odwadniajqcych 1oraz - w kilku miejscach - waly 
ochronne. Spowodowalo to zalanie oraz podtopi.enie okolo 60% otnawia
nego obszaru. Sfan ten uniemozliwi.al _ przez pi-erwszych kilka . lat powo- . 
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_, jennych zagospodarowanie calych Zulaw. W 3-letnim Planie Odbudowy 
Gospodarczej Polski ·przystqpiono do odwodnienia Zulaw - do ponow
nego wydarcia wodzie tego zyznego terenu. Prace te napotykaly na znacz
ne trudnosci techniczne. · Planowa gospodarka i na tym odcinku pokonala 
trudnosci. Zaczc}l si~ masowy ruch osiedlenczy. Nowi gospodarze cic}gll~li 
ze wszystkich zakc}tk6w kraju, by pracc} nad zagospodarowaniem Zulaw 
przyczynic si~ do ich odbudowy. Wkr6tce przekonali si~, ze jest to teren 
trudny dla prowadzenia gospodarki rolnej,, ale zarazem bardzo interesu
jc}cy pod wzgl~dem swych moiliwo·sci produkcyjnych. 

Z powodu napotykanych trudnosci naturalne mozliwosci Zulaw 
w wielu wypadkach nie byly i jeszcze dzis nie Sc} racjonalnie wykorzy
styw?1}e. Przyczync} tego stanu jest cz~sto niedostateczna znajomosc za
leznosci plonowania roslin i wydajnosci zwierzqt domowych od panujc}
cych na omawianym terenie warunk6w przyrodniczych. Nieznane gleby 
madowe i klimat . przymorski cz~sto utrudniajq rolnictwu praktycznemu 
prawidlowe· planowanie produkcji oraz racjonalne {na innych terenach 
sprawdzone) stos~wanie zabieg6w agro- i zootechnicznych. Nie jest r6w
niez znanä wlasciwa forma organizacji .produkcji rolnej w PGR i sp61dziel
niach produkcyJnych, a istniejqcy system melioracyjny jest niedogodny 
i nie zaspokajajqc_y potrzeb gosp9darki socjalistycznej. 

Z po~yzszych i z wielu j-eszcze innych wzgl~d6w stalo si~ potrzebne, 
by nauka rolnicza · przyszla z pomocq praktyce w rozwiqzaniu tych trud
nosci. Centralny Instytut Rolniczy z poczqtkiem 1952 r. przystqpil do 
zorganizowania Zakladu Naukowo-Badawczego na Zulawach, kt6ry obec
nie prowadzi prace naukowe w ramach nast~pujqcych Dzial6w: I Gospo
d.arki Wodnej, II Agrotechniki, III Agrochemii (z laboratorium agroche
·micznym i mikrobiologicznym), IV Uzytk6w Zielonych, V Zootechniki, 
VI Mechanizacji Rolnictwa, oraz VII Ekonomiki Rolnej. 
\ Zadaniem powolanego do zycia przez C.I.R. Zakladu (w oparciu 

o pkt. 3 Uchwaly Prezydium Rzqdu z dn. 24.1.1951 r. dotyczqcej reorga
nizacji nauki w rolnictwie) jest prowadzenie bad.an nad opracowaniem 
n.aukowvch podstaw do ko·mpleksowego planu rolniczego zagospodaro
wania .Zulaw, czyli - prowadzenie bad.an kompleksowych nad podwyz-
szeniem urodzajnosci roslin uprawnych i wydajnosci zwierzqt domowych, 
umocnieniem i rozwojerp gospodarki panstwowej i sp6ldzielc~ej,_ pow~~k
sz.eniem wydajnosci parku maszynowo-traktorowego i potan1en1em Jego 
pracy. Ponadto zadaniem Z.akladu jest systematyczne udzielanie pomocy 
naukow.ej i organizacyjnej PGR, sp6ldzielniom produkcyjnym, POM oraz 
chlopom indywidualnym. 

Podobne zadania 1b~dzi·e mial kazdy rejonowy zaklad naukowo-ba
dawczy. M6wic}c o rejonowym z.akl.adzie m.am na mysli,' ze jest on polo
zo~y ~ warunkach glebowo-kl\matycznych i og6lnogospodarczych cha
rakterystycznych dla danego r_ejonu. Niejednokrotnie, ze wzgl~du na 
zasadniczq zmiennosc warunk6w przyrodniczych i og6lnogospodarczych, 
zachodzi koniecznosc zorganizowania pomocniczych punkt6w doswiad
czalnych. Zotganizowanie takich punkt6w i prowadzeni·e w nich prac nau
kowo-badawczych umozliwia rozwic1-zywanie zagadnien w warunka~h ty_
po_w;ych oraz scisle, wic1ze zaklad z ro1niczym.i warsztatami produkcy1nymt. 
Ooswiadczalne bowi·em punkty pomocnicze najle?i;j jest ,organ~z.o:w.ac 
w PGR lub ~p6ldzielniach produkcyjnych. Takq s1ec punktow dosw1ad-
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czalnych ma Zaklad Naukowo-B.adawczy C. I. R. w Starym Polu (patrz 
mapka); wlasne natomiast gospodarstwo znajduje si~ w najwi~k~zym 
reJon1·e (pszenno-buraczanym). 
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Stosunkowo duza siec punkt6w Zaldadu w Starym Polu jest· wy
wolana odmiennymi warunkami przyrodniczymi, zroznicowanq sieciq urzq
dzeii melioracyjnych oraz r6znq wielkosciq gospodarstw produkcyjnych, 
w kt6rych muszq byc prowadzone prace kompleksowe z dominujq-cq prze
wagq -zagadnieii ekonomiki rolnej. Przy tak rozmieszczonych punktach 
doswiadczalnych mogq i powinny byc prowadzone r6wnolegle badania ze 
wszystkich dziedzin zycia gospodarczego. Otrzymane wyniki z prac kom
pleksowych Sc\ miarodajne dla okreslonego rejonu i podrejonu produkcyj
nego, w kt6rych poszczeg6lne warunki majq identyczny , ewentualnie 
zblizony sw6j wyraz 

Problematyka 
' 4 

Dla realizacji wyzej podanych zadaii , - Zaklad Naukowo-Badawczy 
CIR w Starym Polu na Zulawach - od 1953 r. pracuje nad rozwiqzaniem 
nast~pujqcych w~zlowych problem6w: 

I. Prz··ebudowa sieci m~lioracyjnej 

Praktyka gospodarstw socjalistycznych wykazal.a, ze doJychczas ist
niejqcy system melioracyjny nie jest odpowiedni. Przede wszystkim nie 
spelnia on z~dowalajci_co swego z"10.ani~1 a poza tym ogran.i<;i a. :mozliwosc 
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~tosowani.a do upraw nowoczesnych maszyn rolniczych. Z tych wzgl~
dow opri;lcowanie zasad ksztaltowania rezimu wodno-termicznego w po
Wiqzaniu z odpowiednimi kierunkami produkcji rolnej - w warunkach 
istniejqcych i nowych urzqdzen melioracyjnych - jest bardzo wazne dla 
praktyki rolniczej oraz interesujqce z punktu widzenia naukowego. Wst~p
n~ :Vyniki uzy~kane w tym zakresie wskazujq, ze przynajmniej 300/o ist
n1eJq1cych rowow III rz~du moze byc skasowanych bez wywolania ujemne
go wplywu na produkcj~ rolnq. Bardziej szczeg6lowo o tych wynikach 
traktujq artykuly mgr W. ,Pszcz6lkowskiego na temat: ,,Zasi~g dzialania 
nawodnien podsiq.kowych na ci~zkich madach zulawskich" (oddane do „Go
spodarki Wodnej"). 

W ramach tego problemu podj~te byc powinny badania nie tylko nad 
ksztaltowaniem si~ stosunk6w wodnych, ale r6wniez nad wplywem za
wartosci wody ~a przebieg -proces6w fizycznych, chemicznych i biologicz
nych. R6wnoczesnie z badaniami stosunk6w wodnych okreslany jest 
wplyw wymienionych warunk6w na wegetacj~ i plony roslin uprawnych 
oraz lqk i pastwisk. Wydajnosc tych ostatnich jest okreslana metodq skan
dynawskq i R6zyckiego. Wplyw natomiast zmienionych warunk6w wod
nych na plony roslin uprawnych i lqk jest oznaczany na tle r6znorodnego 
nawozenia mineralnego i organicznego (obornik, kompost i preparaty hu
minowe). Celem tych ostatnich badan jest ustalenie okres6w krytycznych 
w gospodarce wodnej i pokarmowej, stworzenie najbardziej korzystnego 
bilansu wodno-termicznego w glebach madowych oraz opracowanie racjo
nalnego systemu nawozenia roslin w plodozmianie. 

Obecnie badania z zakresu gospodariki wodnej prowadzone sq na te
renie Zakladu oraz PGR Fiszewo, PGR Milocin i w gospodarstwie Rejo
nowego .Kierownictwa Wodno-Melioracyjnego w Pleniewie. W przyszlym 
roku badania te prowadzone b~dq r6wniez w PGR Nowakowo I i PGR 
_Gozdawa, po .przebudowaniu urzqdzen wodno-melioracyjnych oraz zme
liorowaniu dotychczas cz~sciowo niedost~pnych teren6w. Tereny PGR 
Gozdawa Sq specjalnie ciekawe z uwagi na sw6j dziewiczy charakter oraz 
ich depresyjne polozenie. 

Poza tym w ·zakres omawianego Dzialu wchodzq badania klimatolo
giczne. Prace nad .po_znaniem warunk6w bioklimatycznych rozpocz~to. we 
wrzesniu 1952 r. !Przez zorganizowanie stalych obser_wacji meteorolog1cz
nych i fenologicznych. Badania meteorologiczne prowadzone· Sq w Starym 
Polu z uw21gl~dnie-niem wszystkkh czynnik6w klimatycznych. W przy
szlym roku projektowane jest prowadzenie tych badan w .PGR (½>zda
wa i Marynowie, tj. w ,punktach polozonych na Zulawach depresyJnych 
i przejsciowych. 

Spostrzezenia fenologiczne dokonywane sq w Stary1m Polu we~lug 
programu ulozonego przez prof. dr W. Lastowskiego, a przez autora n1eco 
zmodyfitkowane przez wprowadz.enie badan nad f enologic} szkodnik6w oraz 
obserwacji nad uzytkowaniem lqk i pastwisk; j-ednoczesn~e zrezygnowano 
z niekt6rych obserwacji nie majqcych wi~kszego znaczen~a ~ warunk~ch 
klimatu przymorskiego. Poz.a pokonywanymi obserwacJam1 fenolog1cz
nymi w, Stary-m Polu projektowane sq r6wniez obserwacje, wed~ug I?ro
gramu skr6conego, w kilkunastu innych punktach na Zulawach 1 sqs1ed-
nich wyzynach. -
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II. O z n a c z e n i e w p l y w u z a d r z e w i e n o c h r o n n y c h 
n a k s z t a l t o w a n i e s r o d o w i s k a i z. w i ~ k s z e n i e- p r o

d u k c j i rolnej 

R6wninny, prawie bez zadrzewien teren Zulaw sprzyja wysuszaniu 
gleb przez nadmierne parowanie, spot~gow.ane intensywnq dzialalnosciq 
cz~stych tu wiatr6w sztormowych, oraz ulatwia rozw6j chor6b i sZJkod
nik6w roslin uprawnych. Dla ograniczenia tych uje-mnych wplyw6w wia
tr6w oraz podniesienia zdrowotnosci, korzystnego uksztaltowania kraj o
brazu i podniesienia produkcji drewna - na1ezy na Zulawach stosowac 
zadrzewienia ochronne. W tym celu Zaklad na zlecenie Komitetu Ekolo
gicznego PAN podejmuje w biezqcym roku inwentaryzacj~ istniejqcych 
zadrzewien na Zulaw.ach oraz wst~pnie zaproj,ektuje typy i gl6wne kie
runki przebiegu z_adrzewien ochronnych. W nash~pnych latach ~dq prowa
dzone badania nad wplywem istniejqcych zadrzewien sr6dpolnych na 
czynniki siedliska i odwrotnie - nad oddzialywaniem warunk6w ekolo
gicznych na zadrzewienie. Ponadto b~dq prowadzone badania nad wply
wem zadrzewien ochronnych i r6znych sposob6w zagospodarowania tere
nu na wegetacj~ i plony roslin uprawnych oraz lqk i pastwisk. Przy ty1m 
b~dq oznaczane wplywy zadrzewien na zmiany w ,gospodarce wodnej 
oraz flor~ i faun~. 

Badania nad ekologiq zmian zachodzqcych pod wplywem zadrzewie
nia oraz r6znych sposob6w ueytkowania powinny dac szczeg6lowe wy
tyczne do r.acjonalnego zagospodarowania Zulaw. 

III. Ö p r a c o. w a n i e p o d s t a w g o s p o d a r k i r o 1 n e j d 1 a 
r 6 z n y c h w a r u n k 6 w e k o 1 o g i c z n y c h 2 u l .a w, z e 
szczeg6lnym uwzgl~dnieniem m-etod utrzyma-

nia i zwi~kszenia zyznosci gleby 

Zyzne z n.atury gleby m.adowe, polozone r6.znorodnie w stosunku do 
poziomu morza, oraz specyficzne warunki klimatyczno-hydrologiczne po
wodujq, ze okres wegetacyjny roslin uprawnych jest na tym terenie wy
datnie przedluzony i op6zniony w stosunku do rejon6w Polski central
nej. Op6znia to zbiory oraz utrudnia terminowe wykonanie uprawy roli. 
W zwictzku z powyzszym prowadzone Sq prace naukowo-badawcze nad 
ustaleniem wlasciwego zmianowania roslin w plodoz.mianie, majqcego na 
celu nadanie i -utrzymanie odpowiedniej struktury roli oraz umozliwiajq
cego wykonanie racjonalnej uprawy i terminowych siew6w. Badania 
w wymienionym zakresie prowadz.one Sq z r6wnoczesnym uwz.gl~dnieniem 
roti mikroorganizm6w w tworzeniu struktury · roli. W dalszej przyszlosci 
(po wybudo\vaniu z.aplanowanej hali wegetacyjnej i liz-ymetr6w) b~dq 
prowadzone badania nad fizjologiq wzrostu i rozwoj..u roslin uprawnych 
i ustaleniem na nie wplywu czynnik6w agro·meteorologicznych. 

R6wnolegle z doswiadczeniami agrotechnicznymi prowadzone Sq ba
dar.Ha n.ad m-echanizacjq pracochlonnych i terminowych rob6t w socja
listycznym rolnictwie. Celem tych prac jest dob6r ciqgniik6w, maszyn 
i narz~dzi rolniczych do mechanicznej upr.awy roli i piel~gnacji roslin 
oraz sprz~tu ziemioplod6w w trudnych warunkach prz.yrodniczych 2 u
law. Doswiadczenia nad wplywem efekt6w pr.acy r6.znych narz~dzi Sq 
uzupelniane badaniami nad dynamikq· rozwojowq chwast6w. Komplekso-



0 kompleksowy charakter prac naukowo-bada\\·czych 31 

we stosowanie zabieg6w agrotechnicznych i wlasciwy dob6r narz~dzi 
do ich wykonania umozliwüi wypracowanie racjonalnych metod walki 
z chwastami oraz przyczyniq si~ do polepszenia warunk6w wodnych gleb 
zulawskich. Te dwa elementy (chwasty i wilgoc) decydujq na Zulawach 
o plonach roslin uprawnych. 

Wst~pne wyniki uzyskane z doswiadczen - przeprowadzanych w ra
mach omawianego problemu - dostarczyly autorowi materialu do wy
konania pracy na temat „Podstawy mechanicznej uprawy roli na Zu
law.ach''. 

IV. U m o c n i e n i e b a z y p a s z o w, e j 

Na skutek dlugotrwalego zalewu, ewentualnie podtopienia depre
syjnych i przydepresyjnych teren6w zulawskich (w wyniku zniszcze
nia urzqdzeii melioracyjnych podczas dzialan wojennych) oraz wadli
wego uzytkowania i piel~gnacji - wiele jest htk i pastwisk bardzo niskiej 
jakosci. W zwiqzku z daleko posuni~tq degradacjq szaty roslinnej trwa
lych uzytk6w zielonych ,prowadzone sq obecnie przez Z.aklad doswiadcze
nia ·scisle, zmierzajqce do wypracowania racjonalnych metod ich odno
wienia. Badania te prowadzone Sq z uwzgl~dnieniem nawo.zenia, podsiewu, 
nawodnieii 1 pastwiskowo-kosnego u.zytkowania . R6wnole.gle z odnawia
niem uiytk6w trwalych prowadzone sq badania z zakresu eksploatacji 
pastwisk oraz ustalenia racjonalnych metod sprz~tu, przechowywania 
i konse-rwacji pasz, z uwzgl~dnieniem wlasciwego doboru maszyn oraz ta
nich urzqdzeii do suszenia i kiszenia. Te ostatnie badania sq wywolane 
trudnym spr~tem siana. Duza bowiem wilgotnosc powietrza, pogl~biona 
cz~stymi przelotnyimi deszczami, przedluza okres oddychania skoszonych 
roslin oraz wz·maga dzialalnosc mikroorganizm6w, eo wywoluje duze 
stra ty bialka i wi tamin. 

Obok wymienionych doswiadczen prowadzone sq badania nad usta
leniem takiego skladu jako·sciowego i ilosciowego gatunk6w traw i motyl
kowych, kt6re najbardziej ibylyby ·swymi wymaganiami dopasowane do 
warunk6w na turalnych. 

Wyniki wykonywanych zdj~c fitosocjologicznych, zwiqzanych z prze
prowadzeniem doswiadczeii scislych w ramach powyzszych zagadnien, po
winny dac - poza efektami produkcyjnymi - powazny wklad naukowy, 
polegaj~cy na ustaleniu typ6w ekologicznych w badanych zespolach ros
linnlch, eo z kolei powinno dokladnie scharakteryzowac warunki sro
dowiska. 

• Otrzymane wyniki powyzszych doswiadczen zostaly opracowane i po-
dane do og6lnej wiadomosci w licznych artykulach popularno-naukowych 
opracowanych przez mgr A. Brzozowskiego oraz wykorzystane w pracy 
autora „Gospodarka paszowa na Pomorzu Gdanskim". 

, 

V. 1Opracowanie podstaw dl.a uz.ytkowego chowu 
i h o d o w 1 i b y d l a, o w i e c, t r z o d y c h 1 e w n e j i d r o b i u 
oraz oznaczenie wplywu czynnikow _przyrodni
czych Zulaw na rozw6j organizm6w zwierz~cych 

Doskonale past~iska, powstal:e w wyniku korzystnych lokainych wa
runk6w ekologicznych, wywierajq na og6l dodatni wplyw na ksztaltowa-

, 
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nie si~ typu naszych zwierzqt domowych. Wplyw ten nie jest · jednolity 
w poszczeg6lnych podrejonach fizjograficznych Zulaw. W zwiqzku z r6z
norodnym poziomem w6d gruntowych oraz r6znq zawartosciq sikladnik6w 
pokarmowych w paszy - prowadzone sq badania nad wplywem ma,ksy
malnego zastosowania zywienia pastwiskowego na popraw~ uzytkowosci 
oraz zdrowotnosci bydla i owiec. Specjalnie doniosle znaczenie gospo
darcze ma nasilenie i rozmieszczenie robaczycy, gza bydl~cego oraz mo
tylicy u owiec · na Zulawach. Blizsze okreslenie i powiqzanie tych badan 
z poszczeg6lnymi rejonami i podrejonami powinno dac wytyczne do orga
nizacji hodowli na Zulawach. 

Dla opracowania zasad i norm racjonalnego budownictwa inwenta
rzowego przewidziane Sq w planie na rok 1954 badania, klima tu lokalnego 
pomieszcz,en zwierz~cych. Badania srodowiska hodowlanego w r6zp.ych 
polozeniach Zulaw (depresje, -pas nadmorski, przej$ciowy i wyzynny) 
umozliwiq w koncowym efekcie zwi~szenie odpornosci zwierz~t. Na for
mowanie bowiem organizmu zwierz~cego oddzialuje nie tylko mikro1dimat 
na pastwisku, ale r6wniez czynniki klima tu lokalnego pomies~czen. Otrzy
mane wyniki badan umozli wiq, w miar~ mozli wosci, uregulowanie bodz
c6w tych r6znych klimat6w w celu stworzenia w ciqg_µ calego roku ko
rzystnych warunk6w hödow lanych. 

VI. 0 r g a n i z a c y j n o - g o s p o d a r c z e u r z q d z e n i e 
g o s. p o d a r s t w i z e s p o l 6- w P G R, s p 6 l d z i e 1 n i; p r o -

dukcyjnych oraz POM 

Potrzeby gospodarcze sektora panstw-owego i sp6ldzielczego stawiajcl 
przede wszystkim wymagania dotyczqce wielkosci warsztatu rolnego dla 
PGR i sp6ldzielni produkcyjnych. Podobnie, normy szeregu prac piel~g
nacyjnych qraz uprawowych · :przyj~te dla warunk6w og6lno.polskich nie 
odpowiadajq naturalnym warunkom Zulaw z powodu specyfiki czyn
nik6w glebowych i klimatycznych oraz wsk1,1tek nadzwyczaj szybkiego 
rozwoju chwast6w. _ · 

Maj qc to n_a uw_adze prowadzone sq w Zakladzie badania ekono
miczne w podanych kierunkach we wszystkich rejonach produkcyjnych 
Zulaw. Zagadnienia te sq specjaJnie wazne nie tylko ze wzgl~d6w produk
cyjnych, lecz r6wnief z uwagi na lokalizacj~ budynk6w ,gospodarczych 
oraz komunikacj~ wewn~trzno-gospodarczq. 

W ten spos6b om6wilibysmy problemy ..s-zczeg6lnie wazne dla gospo-
• darki rolnej na Zulawach.•.Nie wyczerpujq 9ne zagadnien o znaczeniu dru

gorz~dnym pod wzgl~dem potrzeb produkcyjnych. Niemniej jednak dl.a 
realizacji generalnego zadania, jakim jest opracowanie naukowych pod
staw do regionalnego, kompleksowego planu rolniczego zagospodarowa
nia Zulaw, prace nad tymi zagadnieniami sq nieodzownie potrzebne. Dla 
uwypuklenia ich szkicowo poda·m jedynie uzupelniajqce fragmenty, kt6re 
powini-en plan zawierac. 

· J ednym z wazniejszych problem6w jest opracow.anie kierunk6w pro
dukcji rolnej na poszczeg6lnych polderach. Innymi slowy, powinriy byc 
opracowane mikrorejony produkcyjne Zulaw ze sizid~owq organizacjq 
produkcji rolnej. W tym celu nalezaloby opracowac liczebnosc i struk
tur~ stada, uzytk6w rolnych i zasiew6w oraz wytyczne organizacji pro-
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dukcji (plodozmiany z systemami: mechanicznej uprawy roli, nawozenia 
i piel~gnacji roslin uprawnych oraz wielkosci gospodarstwa, mechanizacji 
i sily roboczej itp.). Ponadto szkicowa organizacja produkcji rolnej powin
na zawierac wytyczne organizacji ferm hodowlanych z sukcesywnq orga
nizacjq bazy paszowej oraz organizacjq zabudowy. Wszystkie te szczeg6-
lowe zadania mozna b~dzie wy:konac na podstawie wynik6w prac nauko
wo-badawczych, opisanych w punktach od I do VI. Ponadto dla realizacji 
tego celu po,,vinny byc opracowane nast~pujqce zagadnienia: 

1. Opracowanie mapy glebowej i bonitacyjnej 2ulaw w skali umo.zli
wiajqcej wykorzystanie jej przy ,planowaniu zagospodarowania mikrore
jon6w produkcyjny,ch. 

2. Ustalenie wplywu mikroklimat6w na rozklad pracy w rolnictwie 
oraz kierunki produkcji rolnej. 

3. Okreslenie zakresu dzialania, zadania i rozmieszczenia przemyslu 
zespolonego z produkcjq rolnct. 

4. Opracowanie zalozen naukowych do perspektywicznego, racjonal
nego planu inwestycyjnego. 

W ten spos6b ustawiona praca naukowo-badawcza, o charakterze wy
bitnie kompleksowym i konsekwentnie realizowana, powinna dac wyko
nanie_ wymienionych zadan I etapu pracy Zakladu w okresie do konca 
1960 roku. 

Z kolei nalezaloby om6wic organizacj~ i metody pracy doswiadczal
nej. Najlepiej bowiem ustawione zadania mogq nie dac pozqdanego rezul
tatu, lub spowodowac op6znienie w otrzymaniu wynik6w - przy zlej 
organizacji i niewlasciwych metodach pracy. 

Organizacja pracy naukowo-badawczej 

Przedstawione wyzej zadania i problematyka wskazujq, ze nie mogq 
one byc opracowane fragmen tarycznie przez szereg terenowych zakla
d6w doswiadczalnych. J edynie bowiem przy kompleksowym ustawieniu 
pracy naukowo-badawczej interesujqce praktyk~ rolniczq zagadnienia 
mogq byc, jail{ to widzielismy, rozwiqzane calkowicie i wyczerpujqco. Po 
sprawdzeniu otrzy,manych wynik6w przez skonfrontowanie ich z praktykq 
mogq one byc bez zastrzezen wykorzystane przez gospodarstwa rolne, eo 
zawsze powinno byc gl6wnym celem wykonywanych prac naukowo-ba
daw~zych. Natomiast opracowania fragmentaryczne z zakresu np. maszyn 
rolniczych, bez scislego powiqzania ich z agrotechnikq i ekonomikq rolnc1, 
mogq doprowadzic do wr~cz bl~dnych wniosk6w. Te trudnosci prawidlo
we,go wnioskowania sq cz~sto pogl~biane przez nieuwzgl~dnianie zjawisk 
towarzyszqcych kazdemu doswiadczeniu. Brak analizy tych zjawisk mo~e 
nawet utrudnic opracowanie \vlasciwej syntezy. Z tego wzgl~du pracown!k 
nauikowy musi systematycznie badac i obserwowac zjawiska podczas 
przeprowadzania doswiadczenia. Dialektyczne podejscie do tematu dos
Wiadczenia wymaga bowiem rozpatrywania kazdego badanego czynnika 
nie w oderwaniu, ale we wsp6lzaleznosci od szeregu innych element6w, 
kt6re on za sobq pociqga. 

: Metodyka prac naukowych najbardziej nawet ~okladna i skompliko
wana ino.glaby zawiesc i nie dac ipozc1danych rezultat~w, gdy?f ~aklad ,p:a
cowal 'w oderwaniu, bez powic1zania swych prac z dz1alalnosc1q 1nstytutow 
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branzowych i praktykq rolniczq. Wspomniana wsp6lpraca Zakladu z po
szczeg6lnymi instytutami jest konieczna, gdyz Zaklad rejonowy przy swej 
s~romnej obsadzie person.alnej nie jest w stanie opracowac wszystkich 
specjalnych zagadnien wch.odzqcych w zakres np. rkonstrukcji maszyn i na
rz~dzi rolniczych, prac gleboznawczo-kartograficznych, przebudowy sieci 
melioracyjnej, hodowli i weterynarii itp. Specjalnct grup~ prac naukowo
badawczych stanowiq z.agadnienia z zakresu budownictwa wiejskiego, ko
munikacji, przemyslu rolnego i spozywczego oraz organizacji i rozmiesz
czenia w terenie uslug gospodarczych i kulturalnych. 

Z tego wzgl,~du niezb~dne jest, aby do rozwü:izywania zagadnien z za
kresu mechanizacji pracochlonnych rob6t w gospodarstwach socjalistycz.
nych na 2ulawach wlqczyl si~ Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rol
nictwa. Na tym odcinku na wniosek CIR zostala zwolana w czetwcu br. 
konf~rencja porozumiewawcza w PKPG w Warszawie, gdzie w og6lnych 
zarysach zostaly okreslone zasady wsp6lpracy mi~dzy IM i ER a Zakla
dem. W mysl tego porozumienia wszystkie •ciqgniki, maszyny i narz~dzia 
rölnicze przeznaczone do pracy na Z ula wach powinny byc przed tem pod
dane szczeg6lowym badaniom eksploatacyjnym na polach Zakladu i sq
siednich PGR. Z badan tych w wi~kszosci wypadk6w b~dct wynikaly po
trzeby zmian konstrukcyjnych, IM i ER, przeprowadzajqc bezposrednio na 
2ulawach poszczeg6lne badania eksploatacyjne, b~dzie m6gl na miejscu 
dokonac korekty w konstrukcji najslabszych element6w maszyn czy tez 
narz~dzi rolniczych. W ten sam spos6b najracjonalniej mozna dostosowac 
maszyny i narz~dzi.a roJmicze do specyficznych warunk6w zulawskich, 
prziez eo najszybciej ·wykonamy postawione przed nami zadania. 

-Podobnie Zaklad we wlasnym zakresie nie jest w stanie wykonac 
terminowo prac kartograficzno-gleboznawczych, niezb~dnie potrzebnych 
do przebudowy sieci melioracyjnej oraz prawidlowego ustawienia kierun
kowosci produkcji rolnej w poszczeg6lnych jednostkach gospodarczvch. 
Z tego wzgl~du Z.aklad .przewiduje scislq wsp6tprac~ z Instytutem Upra
wy Nawozenia i Gleboznawstwa, kt6ry w oparciu o Stare Pole powinien 
przeprowadzic prace kartograficzno-gleboznawcze w skali umozliwiajqcej 
prawi~lowe planow.anie produkcji w poszczeg6lnych mikrorejonach pro
dukcyjnych. 

Podstawowe znaczenie dla produkcji rolnej m.ajq na Zulawach urzct
dzenia melioracyjne. Koniecznosc przebudowy istniejctcej sieci melior.a
cyjnej wywolujie potrzeb~ jak najszybszego wypracowania podstaw do 
prowadzenia racjonalnej ,gospoda~ki wodq. Ze wzgl~du na stosunko.wo du
ze' zr6znicowanie 2ulaw pod wzgl~dem hydrologicznym, hipsometrycznym 
i .glebowym - zbadanie stosunk6w wodnych i ich wlasciwosci na poszcze
g6lnych polderach jest trudne i pracochlonne. Z tego wzgl~du Z.~klad 
uwaza za konieczne nawiqzani•e scislej wsp6lpracy z Instytutem Mellora
cji i U.zytk6w Zielonych. Instytut ten, zdaniem naszym, powinien wsp6l
dzialac czynnie w opracowaniu podstaw ksztaltowania rezim,u w:odno-tei:
micznego na poszczeg6lnych polderach z r6wnoczesnym o~reslen1em wlas
ciwosci istniejqcych i wytworzonych stosunk6w hydrolo~1cznyc~ oraz po
winien scislie wsp6lpracowac z Zakladem nad opracowan1em racJon.alnych 
podstaw do zrekonstruowani.a istniejctcej sieci melioracyjnej. · 

Poza tym j,es_t wskazane, aby i inne instytuty w ~parciu o .zak~ad roz
pocz~ly prace hodowlane majqce na celu wytworzen1e odpow1edn1ego dla 
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warunk6w zulawskich typu bydla i owi-ec oraz wlasciwych dla Zulaw ga
tunk6w i odmian roslin uprawnych. Ze wzgl~du na odmienne warunki 
przyrodnicze, odznaczajqce si~ wybitnie korzystnymi dla produkcji rol
nej cechami, wytworzenie odpowiednich typ6w zwierzqt oraz odmian ro
slin uprawnyeh mogloby ogromnie przyczynic si~ do pelniej,szego wyko
rzystania tych istniejqcych lub wytworzonych wlasciwosci - w celu 
uzyskania jak najwyzszej produkcji towarowej. 

Wymienione szczeg6lowe opracowania zar6wno Zakladu jak i poszcz.e
g6lnych instytut6w powinny byc podstawq do opracowania lkomplekso
wego planu nad zagospodarowaniem Zulaw. Poszczeg6lne elementy 
tego planu .powinny byc üpracowane przy scislym uwzgl~dnianiu zasad 
ekonomiki rolnej. Z tego wynika, ze prace ekonomiczne, poza wlasnymi 
badaniami, powinny opierac si~ na wynikach bad.an szczeg6lowych pro
wadzor;ych w poszczeg6lnych dzialach doswiadczalnych. O.g61nie mozna 
wi~c powiedziec, .ze zadaniem ekonomiki rolnej jest zsyntetyzowac kon
kretne wyniki badan w naukowe podstawy do rolniczego, regionalnego 
planu zagospodarowania Zulaw. Ze sformulowania tego wynika, ·ze zakres 
pracy Dzialu Ekonomiki Rolnej Zakladu jest bardzo szeroki i z tego wzgl~
du , aby podolac tym zadaniom w okresie wyznaczonyrp przez Par~ 
i Rzqd, konieczna jest wsp6lpraca Instytutu Ekonomiki Rolnej, kt6ry po
wini-en cz~sc prac z zakresu organizacji produkcji rolnej wykonywac na 
Zulawach przez swoith pracownik6w naukowych. 

Przytoczone przyklady wydajq si~ potw-ierdzac potrzeb~ zorganizo
wani.a komp eksowych prac na4kowo-badawczych przy wsp6ludziale spe
cjalist6w z --r6.znych dziedzin zycia gospodarczego. Ten rodzaj pracy in
stytut6w branzowych wydaje si~ najbardzie3 celowy, gdyz wsp6lpraca 
umozliwi im powiqzac si~ z zywymi zagadnieniami interesujqcymi pro
dukcj~ rolnq okreslonego r,ejonu. 

Konstrukcja regionalnego planu zagospodarowania okres,lonego terenu 
wymag.a uwzgl~dnienia pozostalych dziedzin gospodarczych oddzialujq
cych na kierunek i intensywnosc produkcji ,rolnej. Sposr6d nich na pierw-, 
szy plan wysuwa si~ przemysl zespolony z produkcjq rolnq. 

Uchwaly II Zjazdu Polskiej Zj,ednoczonej Partii Robotniczej oraz wy
tyczne Narodowego Planu Gospod.arczego stawiajq r6wniez i przed prze
myslem rolno-spozywczym szereg aktualnych zagadnien we wszystkich 
dziedzinach dzialalnosci gospodarczej. Zadania te dotyczq urnocnienia 
i rozszerzeni.a bazy surowcowej, rozszerzenia asortyment6w i polepszenia 
jakosci produkcji wyrob6w przemyslu spozywczego, post~pu technicznego 
oraz obn,izenia koszt6w wlasnych. Tych wszystkich zadan przemysl rolno
spozywczy nie b~dzie m6gl terminowo i dobrze wykonac bez pomocy 
nauki. z · tego wzgl~du uwazam, ze Gl6wny Instytut Przemyslu Rolnego 
i Spozywczego powini,en wlqczyc si~ do pracy nad wykonaniem zadan po
stawionych przed przemyslem na Zulawach. 

Dla zapewnienia Zul.awom podstawowych srodk6w 'produkcji powinny 
·byc ponadto opracowane zalozenia naukowe do perspektywicznego planu 
inwestycyjnego, _w kt6ry,m powinny byc uwzgl~dnione nast~pujqce ele
menty: · 

1) siec komunikacyjna i energetyczna og6lna i wewn~trzn~gospo
dar.cza oraz siec zaoipatrzenia baz gospodarc.zych w wod~, 
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2) typy, rozmieszczenie w gospodarstwie ora·z funkcjonaln e rozw1q
zanie budownictwa mieszkaniowego i inwentarskiego, 

3) roz.mieszczenie i powicizanie z produkcjq rolnq uslug gospodar
czych, kulturalnych i socjalnych. 

~rzy ostatnie zadania powinno opracowac Biuro Studi6w Planu Regio
nalnego przy Wojew6dzkiej Komisji Planowania Gospodarczego. Zakl.ad 
rejonowy powinien dla takiego biura dostarczac syntetycznych opraco
wan nukowych ze wszystkich dziedzin gospodarczych zwlqzanych z rol
nictwem. Zakres dzialania oraz struktura organizacyjna wspomnianego 
biura przy WKPG - Gdansk opracowywana jest obecnie przy scislej 
wsp6lpracy Zakladu Naukowo-Badawczego na Zulawach. Biuro to przede 
wszystkim powinno opracowac szczeg6lowo wytyczne do planu regional
nego zagospodarowania Zulaw. 

Wywody te wskazujci, ze kompleksowy charakter prac naukowo-ba
dawczych przeprowadzanych lub zamierzonych zmusi kazdy zaklad re
jonowy, j.aikim jest r6wniez i Z{lklad w Starym Polu, do rozwijania swej 
pracy naukowej w oparciu o scislq wsp6lprac~, a niejednokrotnie i o bez
posredni wsp6ludzial w badaniach poszczeg6lnych instytut6w rolniczych 
oraz zaklad6w wyzszych uczelni. W roku biezc4cym Zaklad CIR w Starym 
Polu nawicizal wsp6lprac~ z Instytutem Uprawy, Nawozenia i Glebo
znawstwa, Instytutem Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Instytu
tem Ekonomiki Rolnej, Instytutem Zootechniki, Instytutem Wl6kien 
tykowych oraz Instytutem Torfowym. Poza wspomnianymi instytutami 
Zakl.ad wsp6lpracuje z nast~pujqcymi zakladami wyzszych uczelni: M.a
szyn Rolniczych Politechniki Wroclawsk iej oraz Gleboznawstwa i Bota
niki Politechniki Gdanskiej. Ponadto Zaklad CIR w Starym Polu scislej 
wsp6lpracuje z Zakladem Ekologii or.az Zakl.adem Dendrolo.gii i Po,mo
logii PAN. Nalezy przy tym jak naj,silniej podkreslic, ze zaklad rejonowy 
powinien byc samodzielnci jednostkq naukowq, kt6ra kieruje wszys tkimi 
pracami naukowo-badawczymi prowadzonymi w rejonie dzialalnosci da
nego zakladu. 

Wsp6lpraca natomiast zakladu rejono·wego z poszczeg6lnymi zakla
dami naukowymi powinna polegac na systematyczne,i konsultacji w okre
sie przeprow.adzania badan oraz na udziale specjalist6w z poszczeg61-
nych zaklad6w naukowych przy opr.acowywaniu plan6w naukowo-ba
dawczych zakladu. Wszelkie wycinkowe prace naukowo-badawcze prow.a
dzone na terenie dzialalnosci zakladu rejonowego powinny byc przez za
kl.ad oceni.ane i wlciczone do generalnego opracowania podstaw komplek
sowego planu zagospodarowania okreslonego terenu, ewentualnie innych 
sy.t;1tetyc;znych opracowan zakladu. 

Dla usprawnienia wsp6tpracy i scislego zwiflzania prac Zakladu z po-
szczeg61nymi instytutami i praktykci rolniczq zostal.a powolana "': czerwc~ 
1_953 . r:oku Rada Nauikowa Zakladu. W sklad Rady Naukowe,1 w~hodzi 
7 sa.modzielnych pracowni'k6w naukowych z instytut6w ora~ wyzszy~}:l 
U:czelni, kierown~cy dzial6w rolniczych WRN, WKPG, PGR ZJednocze~ia 
Malbork (Zulawy), POM Gd.ansk, Wojew6dzkiego Zarzq_~u Wo~r1:o-Meho
racyjnego, oraz przodownicy i racjonal iz.atorzy prod_ukc,11 rolneJ. 1 mec~a
nizacji rolnictwa. Poza tym w sklad Rady Naukowe.1_ ~chodzq k1erownicy 
dzial6w naukowych Zakladu, jako sekretarze kom1sJ1_ roboczych. ?~.a 
stworzenia wi~kszej operatywnosci Rada zostala podz1elona na kom1sJe 
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robocze, odpowiadajqce podstawowym kierurnkom prac naukowo-badaw
czych (I . Gospodarki Wodnej , II. .Produkcji Roslinnej, III. Zootechniki, 
IV. Mechanizacji Rolnictwa, V. Ekonomiki Rolnej). Wspomniane komisje 
majq wi~kszq m'Ozliwosc analizowania nie tylko temat6w, ale r6wniez 
szczeg6lowego rozpatrzenia schemat6w i metod pracy doswiadczalnej. 
W pracach poszcze:g6lnych komisji jest przewidziany czynny udzial kie
rownika rejonowego zakladu naukowego, kt6ry na posiedzeniu Rady Nau
kowej (jako jej sekretarz) sklada sprawozdania z dotychczasowej dzialal
nosci naukowej Zakladu oraz referuje projekt planu prac naukowo-badaw
czych. W Zakladzie Nauko.wo-Badawczym w Starym Polu przewidziane 
jest zwolywanie Rady N aukowej eo najmniej dwa razy w ,ci<tgu roku ka
lendarzowego. Do zakresu dzialania Rady Naukowej nalezy: 

1) inicjowanie prac naukowo-badawcz.ych, 
2) opiniowanie plan6w prac or.az preliminarzy dochod6w i wydatk6w 

Za'kladu, 
· 3) wypowiadanie si~ w sprawach dotyczqcych organizacji Zakladu, 

4) doradctwo w sprawach ·metodyki prac doswiadczalnych, 
5) rozpatrywanie innych spraw na zlecenie Dyrektora CIR, lub na 

wniosek przewodniczqcego Rady ewentualnie kierownictwa Zakladu. 
Na zaikonczenie pragn~ podkreslic i cz~sciowo om6wic zasad~ wsp6l

pracy zakladu rejonowego z praktykq rolniczq. Pracownicy naukowi 
wszystkich dzial6w Zakladu w Starym Polu majq juz zapoczq,tkowanq 
·scislq wsp6lprac~ i konfrontujq rezultaty swych prac z praktykq. Liczni 
pracownicy PGR, POM i sp6ldzielni produkcyjnych ch~tnie dzielci si~ 
swymi obserwacjami z pracownikami naukowymi Zakladu. Ten staly kon
takt naukowc6w z praktykami oraz przyj~ta metodyka badan i obser
wacji wydaj,e si~ gwarantowac, ze zadania Zakladu zostanq wykonane 
term.inowo, zgodnie z potr.zebami terenu. 

N.alezy przy tym zaznaczyc, ze Zaklad svstematycznie udziela n.au
kowej i organizacyjnej po-mocy sluzbie rolnej , POM j PGR. Zadanie to 
jest wykonywane przez opracowywanie wskaz.an -a.gronomicznych i or
ganizacyjno-gospodarczych, majqcych na celu podwyzszenie urodzaj
nosci roslin uprawnych i wydajnosci zwierzqt, a w szczeg6lnosci przez: _ 

1) wsp6ludzial w opr.acowaniu z.alozen dla ~O PGR n.a Zulawach, 
2) opracowaJnie szkico-wego pl:anu organizacyjno-gospodarczego 

urzqdzenia RZS typu warzywniczo-ogrodniczego w Suchym D~bie, 
3) systema tyczne sprawowani·e opieki n.ad 4 .sp6ldzielniami tpro1-

d ukcyjnymi, 
4) opracowywanie rocznych plan6w gospodf1rczych dla 4 sp6ldzielni 

produkcyjnych. Plany te, ja'ko wzorowo opracowane. byly podstawq szko
lenia agronombw POM i pracownik6w sluzby rolnej. W kursach tych czyn
ny udzial brali pracuwnicy naukowi Zakladu. 

Ponadto Zaklad dqzqc do wprowadzenia do POM, PGR, sp6ldzielni 
produkcyjnych i gospodarki drobnotow.arowej zalecen opracowanych na 
drodze naukowo-badawczej zorg.anizow.al i przeprowadzil 7 pokaz6w dla 
przeszlo 800 os6b. Pokazy te byly prz,eprowadzone na temat racjonalnej 
mechanicznej uprawy roli, kiszenia traw, niszczeni.a chwast6w, kwadra
towo-gniazdowego sadz:enia ziemniak6w oraz stosowania superfosfatu gra-
nulowane~o. · 
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Wedlug otrzy.manych informacji z poszczeg6lnych rad narodowych 
na Zulawach zastosowano w roku ubieglym w ,znacznie szerszym zakresie 
racjonalnq pr:oedzimowq upraw~ roli (na powierzchni okolo 6 000 ha, eo 
stahowi zw1~kszenie o okolo 800/o w por6wnaniu z r. 1952) . superfosfat 
granulowany w biezqcym roku zastosowno na wi~kszej przestrzeni ( okolo 
250/o) niz w roku ubiegly1m; podobnie zasadzono w biezqcym roku ziem
niaki metodq kwadratowo-gniazdowq na powierzchni 2 135 ha. Te i inne 
przyklady wskazujq, ze Zaklad Naukowo-Badawczy CIR w Starym Poln 
przyczynia si~ pozytywnie do wprowadzenia nowych osiqgni~c nauki , 
a tym samym do uzyskiwania pozqdanych efekt6w produkcyjnych. Oczy
wiste jest, ze do ich osiqgni~cia przyczynil si~ w duzym stopniu aktyw 
gospodarczy, z kt6rym pracownicy naukowi scisle wsp61pracujq. 

Niezaleznie od powyzszego zaklad rejonowy powinien w planie swym 
prze_wid~iec szerokq propag~nd~ osiqgni~c nauki i przodujqcej praktyki 
roln1czeJ poprzez pras~, radio, pogadanki , referaty , publikacje Hp. 

Zaklad Naukowo-Badawczy w Sta_rym Polu bierze staly udzial w do
szkalaniu kadry lektorskiej - wojew6dzkiej i powiat6w polozonych na 
Zulawach, z zakresu upowszechniania wiedzy rolniczej. Ponadto na tym 
odcinku Zaklad przeprowadzil od roku 1953 do chwili obecnej 227 poga
danek i ref.eratöw w 14 sp6ldzielniach produkcyjnych, licznych groma
dach oraz w Radach Narodowych. Pracownicy Zakladu propagowali r6w
niez nowsze osiqgni~cia nauki drogq pogadanek radiowych, kilkunastu 
artykul6w i opracowan specjalnych oraz oddali do druku dwie syntetycz
ne prace naukowe. 

Dla wzmozenia propagandy osiqgni~c nauki i przodujqcej praktyki 
zaklad rejonowy powinien w wi~kszym zakresie i planowo dostarczac 
artykuly do codziennej prasy miejscowej oraz przygotowywac do radia 
pogadanki i porady na tematy aktualne i propagujqce osiqgni~cia nauko
we, przyczyniajqc si~ do szybkiego podniesienia produkcji rolnej. Projekt 
planu prac naukowo-badawczych Zakladu przewiduje na rok 1955 znacz
ne rozszerzenie propagowania osiqgni~c nauki i praktyki za posrednic
twe~ prasy mi•ejscowej i radia ·oraz obslugi wycieczek zwiedz.ajqcych pola 
do-swiadczalne Zaklad u. 

' 0 efektach kazdej pracy w z.akladzie rejonowym decyduje w spos6b 
zasadniczy pracownik. -Pracownika naukowego trzeba wychowac, wyszko
lic i odpowiednio przygotowac do pracy w zakladzie rejonowym, majq
cym na celu prowadzenie kompleiksowych prac naukowo-badawczych. 
Pracownik takiego zakladu musi znac i doceniac w.aznosc prac komplek
sowych dla gospodarki narodowej. 

W celu przygotowania specjalnego typu pracownika, kt6ry by nie 
tylko zrozumial: ale czul rpotrzeb~ i umial prac·owac oraz poslugiwac si~ od
powiednimi metodami w pracy kompleksowej - Zaklad nasz przepr?~a
dza planowe szkolenie swoich praco,wnik6w naukowych i pracown1kow 
naukowych z pokrewnych zaklad6w. Poza wewn~trznym szkoleniem, typu 
samoksztalceniowego, Za:klad wysyla swych .pracownik6w dla pogh:bie
nia wiedzy do innych zaklad6w naukowych wyzszych uczelni i instytut6w 
branzowych. Wst~pne wyniki takiego szkolenia Sc! zadowalajqce. Pracow
nicy Zakladu pogl~bili swoje fachowe wiadomosci i systematycznie ro~
szerzajq materiaHstyczny, naukowy swiatopoglqd. W_ wyniku te~~ rodzaJu 
pracy 3 pracownik6w naukowych Zakladu postanowilo przystc1p1c do wy-
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konania prac kandydackich. Wskazuje to, ze kazdy zaklad ·rejonowy moze 
wyszkolic i przygotowac wlasriych praco,wnik6w do samodzielnej pracy 
naukowej. . 

Dla utrwalenia wynik6w w pracy badawczej , pracownicy naukowi 
powinni, poza pracq samoksztalceniowq, kierowac, a niejednokrotnie i sa
·mi wykonywac prac~ technicznq zwiqzanq z przeprowadzanymi planowy
mi pracami naukowo-badawczymi. Poza tym zadaniem pracownika nauko
we:go jest systematyczne opracowywanie otrzymanych wynik6w oraz czyn
ny udzial w upowszechnianiu wynik6w nadajqcych si~ do wprowadzenia 
do produkcji. 

Og6lnie naikreslony zakres obowiqzk6w pracownika naukowego wska
zuje, ze ·musi on miec odpowiednie warunki do pracy. Wiele zaklad6w, 
a szczeg6lnie Zaklad w Starym Polu, nie ma jeszcze tych warunk6w. Dla 
ich stworze~ia musi byc zrobiony wielki wysilek ze strony ki2rownictwa 
Zakladu oraz muszq byc na ten cel przyznane odpowiednie srodki. Bez 
odpowiednich warunk6w do pracy_ naukowo-badawczej , zar6wno byto
wych, laboratoryjnych jak i biurowych, nie moina oczekiwac stabilizacji 
kadr naukowych. 

Reasumujqc nalezy st~-erdzic, ze kompleksowy charakter· prac nau
kowo-badawczych daje pelniejsze mozliwosci wykonania zadan postawio
nych przed naukq, umozli wia wszechstronne opracowanie ~ukowych 
podstaw do zagospodarowania okreslonego terenu oraz sprzyja rozwojowi 
pracy zespolowej w nauce, a w efekcie koncowym da powazny wklad do 
rozwoju gospodarki i kultury narodowej. 

/ 


