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Dctzen~e do trwale.go podniesienia .stopy zyciowej 1 udnosci musi miec 
w tym s.amym sitopniu na uwadze rozw6j produkcji, jak i rozw6j nauk 
zootechnicznych, ktore jej sl1t11Zc4i. 

Rozw6j ten ma swojq histori~, a jej kr6tkie przypo-mnienie jest o tyle 
pozyteczne, .ze .pozwal.a w.ni:kn,qc i trafniej ocenic stan dzis~ejszy. Zootech
nika polska jest stosunkowo mlodq gal~ziq nauiki, gdyz jej nowoczesny 
zawiqzek wyksztalcil .si~ na przelomie dziewi1~tnastego i dwudziestego 
wieku, ,przede wszystkim wok6il akademickich katedr hodowli dwu wyz
szych ·uczelni - w Krakowie i Lwowie (DUlblany). 

Te dw.a osrodki, znajdujqc si~ pod niemalym wplywem niemieckiej 
szkoly badawczej, zdobyly si~ na spare osiqgni~cia w dziedz.inie nauki, 
oddajqc praktyc,e zast~p dobrze przygotow.anych fachowc6w. Niekt6rzy 
z nich w zwiqzkach hodowc6w Jub w be~osredniej ,pracy produkcyjnej 
pogl~hiali swq znaj omosc przedmiotu, nie stroniqc od zagadnien teore
tycznych. Bylo to tym latwiejs.ze, ze 6wczesny ,poziom wiedzy m6gl byc 
ogarnü~ty bez duzego w.arsztatowego wypos.a:zenia, poslugiwano si~ prosty
mi metodami, doswiadczalnictwo zootechniczne bylo w zaczqtku, a teo
retyczne podsta wy na uk hodow lany,ch stosunkowo nillde. 

Nieduzy ten zesp6l zlozony ·z kilku profesor6w i kilkJUnastu dzialaczy 
hodowJany,ch rozrzuconych na du.zej p.rzes.trzeni trz,ech zaboröw aktuali
zowal zagadnienia hodowli i czynil wysHkr w kierunku jej unowoczesnie
nia. 

Doroibek 1ten, znaczny w stosuniku do warun~6w, lecz skromny w od
niesieniu do potrz.eb, byl podstawict do pracy w mi~dzywojennym. dwu
dziestoleciu, w kt6rym zetkn~ly si~ trzy pozaborcze, odmi€nne style pracy 
w hodowli t nauce, kt6rq postawiono przed zadaniem utworzenia jedno
litego zibioru IJ)O,glqd6w na wartosc zaso1b6w hodowlanych w lkraju oraz 
zasad dla ich )POm.noz1enia. Z natury rZieczy nie sprzyjalo to .pracy badaw
czejJ natomiast wiqzaln lbar,dzo silnie naukowc6w ,ze spoh~czno-gospodar
czq funkcjq hodowli w kraju, przyczyniajq.c si~ do rozumienia jej is.toty 
i .znacz.ienia. 

Po utworzeniu odpowiedniego aparatu wykonawczego nacisk. wymo
g6w z dziedziny or,ganizacji hodowli z.e~zal, po czym ,powstaly mozliwosci 
pracy badawczej koniecznej r6wniez dlate,go,, ze osiqgni~cia nauk ho
dowlanych oraz pokrewnych za ,grantcq zapoczq,tkowaly daleko posuni~tq 
specjalizacj~., nakazuj.c1ic nad~zenie za tym szybkim rozwoje-m pod grozbq 
zacofania. Wystarczy wspomniec post~py fizjologii i chemii fizjologicz
nej,, nauki o dziedzicznosci, l!)OSt~y nauild ·zywienia, rozbudow-~ zasad 
kontroli uzytkowosci, opracowani.ie nowych metod badawczych 1 prz,esu
ni~1cie w nich punktu ci~iJkosci na doswiadczalnictwo. 
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Wyrazne w wielu dziedzinach o,pozn1enie nauki sklanialo do wysil
kow w kierunku organizacji warsztat6w lbadawczych w postaci zootech
nicznych zaklad6w doswiadczalnych, jak r6wniez ozywienia ,prac katedr 
hodowli liczniejszy,ch wipraw,dzie nii przed ipierws!Zq wojnq swiatowq, lecz 
bardzo slabo wyposazonych. Osrodkiem skuipiajqcym te wysilki ibylo Pol
skie Towarzystwo Zootechniczne i jego Komisja dla Spraw Doswiadczal
nictwa. Byla ona do pewne:go stopnia or.ganem samorzqdu naukowego 
w dziedzinie zo()(techniki. 

Praca ta dzieiila b~dy i ni:epowodzenia us,troju, kt6ry okreslal dla 
niej warunki. Moie ona na swe dobro zaipisac ,powstanie zespolu zlozo
nego z naukowc6w i praktyk6w o sklonnosciach 1badawezych, kt6ry mimo 
ostrych nieraz pr2;eciwienstw dbal o zachowanie tej platformy dyskusji 
i wymiany mysli. 

Tworzenie nieliczny,ch, slabo u-rzqtdzooych zaklad6w doswiadczalnych 
nie moglo liczyc na szybkie wyniki, lecz bylo :sposobem wlq,czenia nauki 
polskiej do og6lnego nurtu ·bada:6 zootechnicznych. Wymag,alo to o.pano„ 
wania metodyki doswiadczalnictwa zootechnicznego i or:ganizacji tego ty
ipu warsztatu hadawczego. Na tej drodze uzyskano i utrwalono nowq lbie:g
losc o duzym znaczeniu. Szczeg-6-lnq przy tym wag~ nalezy przypisac 
okolkznosci, ze w ten sposöb pow.staly waruniki dla zwiqizania naukowca 
z gospodarstwem w stopniu o wiele silnie'jszym niz dotychczas. Obok nau
kowca typu akademickiego zysikiwal znaczenie naulkowiec-doswiadczalnilk 
przyczyniaj.qc si~ w miacznej mierze do mniany uj~c baidawczych. Wielu 
z nich rprowadzi oibecnie katedry, wielu w inny spos6b pracuj,e naukowo. 

W warunkach ustroju kapitalistycznego ewolucja ta nie mogla ni,gdy 
dobiec do konca, to znaczy zaipewnic nauce wplywu na przebie,g wytw6r
czosci. 

Nauiki zootechniczne mogly :pomna:zac dorobek kulturalny, lecz 
w malym stopniu gosipodarczy. Znaimienne dla taimteigo ok•resu ulb6stwo 
srodk6w1 nie doz.walajqc na dostateczne wyposaz.enie pracowni i zakla
d6w doswiadczalnych, umozliwialo jednak uttrzymanie z1w:ktz.lku z obszer
nq literaturq przedmiort:u i ruchem umyslowym .za granicq na drodze sk,ci
ipych wyjazd6w i udziaru w mi~dzynarodowych spotkaniach naukowcbw. 
Stcl,d cecha pewnej jednostrqnnosci, wyrozniajctca si~ dolbrq znajomoscic! 
biezqcego stanu bada:6, bez dostrutecznej jednakze momosci wy1pr6bowa
nia si1 w danej dzied'.zinie. Staly temu na przeszkodzi,e istotne braki war
sztartowe zar6w,no w o'kresie m1~dzywoj-ennym, jak i (POpr.z;ednim, eo zacül
zylo na dalszym rozwoju nauk e:oottechnicznych i na ich uksztaltowainiu. 
Z.asluguje na uwag~, ize w tych Ulbogich warunkach ,powstaly jednaik IPra
ce, ktör,e trwale powi~szyly dorobeik !polskiej zootechniki i znalazly uzna
nie poza granic.ami kraj u, chociaz skazane byly iprzewaznie na gospodar
·CZq j alowosc w j.ego granicach. 

Wlasciwe dla burzuazyjnej nauki uspienie na odcinku . przydatnosci 
jej wynrk6w w wytw6rczej ipra,cy hodowlanej znamionowalo r6wniez nau-
k~ polskq, . 

Post~1Powi produkcyjnemu w 1rüekt6rych krajach sprzyj a powszech
nie wysoki ipoziom w~edzy ·rol~iczej, eo samoczynnie zwi~ksza zdolnosc 
wyzyskania osü11gpi~c badawcz:ych w pracy wytw6rczej. Wzgl~dna z.atem 
biernosc nauki w stosunku do pralktyki moze byc tym wyjasniona. Polska 
nauka hodowli znajdowala si~ w odmiennym poJ:ozeniu. Niski /Poziom 
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oswiaty ogbLnej i zawodowej dzialal /tu hamujqco i utrwalal dysproporcje 
mi~zy stanem nauki a produkcjq. Nie mo.glo to byc przezwyci~:zone, gdyz 
przenikanie do P'olski radzieckiej imysli gospodarczej w warunkach ka
pi talizmu bylo utrudnione. Jesli iprzyjqc, ze w21bronienie nauce ipelnego 
dost~pu do og6lnego dorobku w danej dziedzinie grozi jej nieuchronnym 
okaleczeniem, mo.zna nie dziwic si~, .z.e jednostronny zwictzek polskich 
nauk zootec'hlilicznych gl,6wnie z naukct zachodu odbil si~ na ich rozwoju, 
a w zwicizku z tym r6wniez na ich przygotowa1niu do wypelnienia zadaii 
wynikajqcych z przemian, kt6re si~ w Polsee dokonaly po drugiej wojnie 
swiatowej. 

· Zasolby, z 1kt6ryimi w wyniku teigo rozwoju polska nauka 'hodowli 
przystctJ)ila do pracy po odzyskaniu niepodleg'losci, dadz.ct si~ strescic w na
st~uj-qcym wyliczeniu: 

a) znajo·mos,c lhodowli zwierzctt w kraju, tj. wlasciwosci krajowych 
ras i odmian zwierz,qt .gospodarskkh oraz dr6g poprawy ich wartosci uzyt
kowej w rejonach naturalnego zasiedlenia; 

b) znajomosc metod ipracy hodowlanej i ,badawczej w stopniu wy
starczajcicym do jej dalszego pogl•~bienia i rozbudowy; 

c) unüej~tnosc organizowania dosvviadczalnych warsztat6w i opa,no
wanie metod badawczych; 

d) owladni~cie znaczeniem funkcji hodowli zwierzctt w zyciu gos
podarczym ikraju; 

e) wprawa w zespolowym dzialaniu i szacune'l( dla autorytetu ze
~olu. 

Nie byly to zasoby dostatreczne. Zupelne niewyrolbienie polityczne 
otwiera list~ 6wczesnych ,brak6w, a niepewnosc w zetkni~ciu z czynnym 
w calej zlozon•ej wszechstrbnnosci warszitatem produkcyjnym, wlqczonym 
w system g,ospodarki planowej, list~ t~ zamyka. Braki te nie we wszyst
kim do dzis zostaly przezwyci~zone. W -zakresie politycznego uswiadomie
nia wlozona niemala ipraca przyniosla owoce, kt6re mozna eo najmniej 
okreslic jako ipowszechne przyswojenie zasad s·wiatopoglqdowych mate
rializmu i uznanie ich doinioslosci w tw,6-rczosci naukow-ej. 

Sprostanie wym~gom ,gospodarki 1planowej na odcinku hodowli zwie
rzq,t nie odbylo si~ r6wniez bez 1powiklan, mimo obowü:izuj~ce.go przeko
nania o koniecznosci wsp6lpracy nauki z praktykq . .Jak juz wspomniano, 
polska nau'ka hodowli ma za sobct wieloletnict ,tradycj~ umiej~·tnego rozpo
znawania .s,poleczno--igospodarcze1go znaczenia hodowli w zyciu kraju i po
mocy w okreslaniu kierunku jej rozwoju. W por,6wnaniu z tym bieglosc 
oddzialywania wl,asciwymi jej srodkami na ,procesy 1produkcyjne trzeba 
uwazac za op6znionct, szczieg6lnie na odcinku postanowienia, w kt6rym 
rniejscu to dzi.al.anie przylozyc i jak je trafnie odmierzyc. Radziecka szko
la hodowlana wi~kszosc zwictzanych z ty,m trudnosci ma za sohq. J ej przy
~lad moz.e pouczac i osmielac, nie dopuszcza jednak m,echanicznego na
sladownictwa. Sprzeciwia si~ temu odmiennosc warunik6w oraz r6znica 
ukladu politycznego, wyrazajctca si~ w tym, ze Polska jest w okresie bu
dowy socjalizmu, kt6ry Zwi.c:izek Radziecki j uz przebyl. 

Zauwazajct,c te r6iznice trzeba jednak jaskrawo uw)'\puklic przej~cie f rze~ polskct naulk~ hodowli zasadnicze,go .stwierdzenia, ze nie moze ona 
1czyc na znaczienie przez sam fakt swego istnienia, lecz przez wartos·c 

u:slug, ktöre odd.a gospodarc-e. w .arunkiem 'tego j est posiadanie warszta.tq 



6 A. Skoczylas 

ipracy. Stcl!d w ,pierwszej fazie ipo odzyskaniu nieipodleglosci wszystkie wy
sirki skierowano na wtworzenie rozleglej sieci zaiklad6w Jbadawczych, gro
madz-enie wyposazenia i pozyskiwani,e kadr. Dzialo s~~ to w ramach 6w
czesnego PINGW i nie bylo wolne od' W~d6w or,ganizacyjnych, lecz w wy
niku dalo siec -zootechnicznych zaklad6w doswiadczalnych przygotowanych 
od strony wyposazenia maiterialowe.go i kadrowego do podj~cia zadan. 

Na drugim torze ustalono wy.tyczne dla ter,enowej pracy hodowlanej. 
Zadanie tym 1pilniejsze, z·e Ziemie Odzyskane wzbogacily problematyk~ 
i uczynily jq bardziej zlozonq, a polityczne zdolbycze zwrc1zane z prz:ebu
dowq ustroj u wymagaly ich ,gospodarczego umocnienia. W tych warun
kach idoraznie wi~cej byla ,potrzebna aktywnosc badacza niz aktywnosc 
badawcza. Praca naukowa musiala ustq;pic przed innymi natarczywymi 
wymogami dnia, a wspo,mniane zasoby nauki mogly ibyc ty;lko cz~sciowo 
wykorzystane. 

Zasadniczq zmian~ ,polozenia sprawy zapowiedzialo utworz.enie Insty
tutu Zootechniki, lkt6ry iprzejql wielkie zadanie ustawienia og6lnopolskie
go programu prac badawczych w zootechnice w nawic1zaniu do wymagan 
gospodal'lki planowej. Energia, z jakc1, przyst@iono do wykonania -tego za
dania uzasadniala najlepsze nadzieje naukowc6w, kt6rzy bez wZtgl~du na 
swojq zaleznosc resontowq chcieli w nowej p1ac6wce uznac osrodek two
rzenia si~ nowych, powaznych konc~pcji badawczych i ksztaltowania nau
kowej atmosfery w zootechnice. Bylo to tyml konieczniejsze, ze ~rzelom 
dokonany w agrdbiologii stawial polskich naukowc6w przed trudnym za
daniem okreslenia sw•~go stanowiska i zaj~cia zdecydowanej postawy. 
Gw.a~nwnosc zjawiska i jego Oflganiczny ·zwictz,ek z marksistowskq kon
cepcj.q swiatopoghidowct zmuszaly do sz,UJkania pomocy w trudnej p,racy 
nad j ego ogarni~ciem. 

Bylo to r6wniez nieodzowne, gdy dalsza konsekwentna ro21budowa no
wych zal.ozen obj~1a nauk~ zywienia. Instytut Zoo.techniki pomoc t~ ok.a
zal i stworzyl warunki do opanow.ania i przyswoj,enia zasad nowej agro
biologii i jej z,dofbyczy. Nie bylo to latwe, ,gidyz 1wymagalo pewnej dojrza
losci polirtycznej i swiatopoglq:dowej, \prz,ezwy;ci~enia nawylk6w, a nieraz 
i .przekory naukowej, i nie moglo byc w zadnym wypadku uchwalone, 
lecz musialo doj rzec jako rproces przieksz.italcania naukowej swiadomosci. 
Z.akonczyl si~ on p,ow:szechnym przyj~ciem fundamentalnej zasady, :ie 
zadaniem nauk zootechnicznych w kraju jest opracowywanie z pozycji 
swiatopoglqdu materialistycznego zagadnien hodowlanych wysuni~tych 
,przez polskct gospodartk,~ iplanowiq., metodami uwzgl~dniajqcymi dorobek 
nowej , miczurinowskiej ag•robiologii. 

1Odtctd wchodzi,my w biezqcq charakterystyk,~ stanu nauk zootechnicz
nych. Dotychczasowe przedsitawienie z-mierzalo do odtworzenia w lapidar
nym .skr6cie, bez podawania szcze1göl6w, rprzebi•~gu a!ktywnosci w tej dzie
dzinie, warunkowanej okolicznosciami -czasu, w kt6rym zachodzila. -Zak
res ,tej aktywnos-ci pokrywal ,przewaznie o wiele wi,~sze pole ni.i to, kt6~e 
wlasciwie przypada n.auce. To, j ak si~ uksztaltowala, w1Plyn~lo oczywiscie 
na to, jak jest uksztaltowana. Gdyby zadac pyita,nie, eo stanowi ,gl6wr1q 
wlasciwosc naszej naukowej szkoly hodowlanej, najbardziej zblilzona do 
prawdy od;powiedz brzmia~by, ze jest to 1gotowosc swiadczenia wielora
kich usrug w r,oznych zakresach, a sztulka ipoprzestawania na malym 
w dzi.edzini·e prac badawczych. Tkwi w tym zrodlo sprzecznosci nüeydzy 
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tc1: ipozycjq, ktbrq powinny zaj:qc nauki zootechniczne w slu~bie kuiltury 
i gospodarki narodowej w ustroj-u :socjalistycznym, a tq., kt6rc1: w biegu 
swej historii i przygotowania zaj~ly i utrzymuj.q. 

J.est to siprzecznosc grozna. Obok ;powszechnie znanych, ujemnych 
nast~pstw., nie.sie ona osl.abienie tej waznej sily nap~dowej , kt6rq jest upar
cie piel~.gnowana, chociaz utrzymywana w szrankach pasja ibadawcza, 
dobrze zakorzeniona w gruncie rzeczywistosci. Pasja ta, wtasciwa kazde
mu naukowcowi, doznala tylu ci~zkich porazek, ze u1'ega n.aporowi oko
licznosci i 1traci znaczenie czynnika molbilizuj c1cego. Minim.alizm1 b.adaw
czy m-oze zajqc jej miejsce, co oznaczaloby obnizenie poziomu, i co gorsza
cofni~cie. Sprzecznosc, kt6ra to wywoluje, musi byc usuni~ta. Pozostaje 
pytanie, kiedy i jak? · 

Szukanie odipowiedzi na to pytanie wprowadza nas w ,przeglc1:d obec
nego poloz.enia nauk zootechnicznvch. Prz·eglqd ten wypada zaczqc od ich 
stanu organizacyjnego. 

Utworzenie Instyturtu Zootechniki , a niiedlu.go po tym powolanie Wy
dzi.al6w Zootechnicznych przy wyzszych szkolach rolniczych i w koncu. 
powstanie ·Komitetu Nauk Rolniczy:ch Polskiej Akademii Nauk odtwarza 
przebytq drog~ rozwojowq. Do jej lepszego zrozumienia przyczyni si~ wy
jasnienie, ze zawsze i w ka.zdej fazie organizacyjnego rozwoju zaznaczala 
si:~ wyrazna potrzeba zachowania sp6jni plac6wek naukowych i ich wza
jemne]' ic1cznosci. .Juz utworzenie Instytutu Zootechniki byJo przez og6l 
naukow.c6w rozumiane ,iako fakit powstania organu, kt6ry t~ tqcznosc 
wzmocni i rozlbuduje. Nieograniczony niemal kredyt zaufania okazany mu 
prziez wladze, naukowc6w i ,pr.acownik6w stal ·si~ naj cenniej szym chyha 
skladnikiem jego z.awiqZ:kO'w·ego funduszu. Szczeg6lnie naukowcy spoza 
Instytutu dostrzegli w nim sposöbnosc powstania szerokiej platformy dy
skusyjnej, a .prace j-ego komisji i zc11powiedz utworzenia Rady N.au1kowej 
podtrzymyw.ata zwiic1zane z tym n.adz.ieje. 

Zdecydow.anie kierownictwa, wykazane przy unowoczesnieiniu pol
skiej nauki hodowli przez odrzucenie zas.ad genetyki formalnej i przejsci-e 
na pozycje miczurinow.skiej .agrobiologii, a nieco p6zniej rewizji poglqd6w 
w dz1edzinie zywienia oraz duzy wysirek przy upolitycznianiu 9 .auki ho-
dowli, budzily respekt i z.aufanie. _ 

Bylo to r6wnoznaczne z milczqcq zgodq og6lu na rozszerzenie kom
petenc,i i In.stytutu daleko poia zakres uprawnien przyznanych mu w akcie 
erekcyjnym. Wyma.g.alo to z1tozumienia roli , jaka w tym ukladzie 1przy
padla Instytutowi or.az dobrani.a sposob6w do Jej wypelniania. 

Zrozumienie roli bylo trafne, na.tomiast dob6r sposob6w wywolal za
strzezenia. 

Kierownictwo Insty,tutu sluisznc1: z.asad~ jednoosobowej odpowiedzial
?osci za powodzenie plac6wki zd.awalo si~ iprzenosic na caly zakres nauk 
1 stosunk6w lhodowlanycih w ikr.aju. Brak Rady Naukowe,i wzmocnil do 
pewnego sto,pnia to stanowisko, w wyniku czeigo pojawily si~ nieuniknio
ne tarcia osolbowe i w Instytucie i poza nim. Dla wielu oz.naczalo to utrat~. 
szansy rozbudowania i utrwaleni.a autoryt,etu ciala zbiorowego w nauce 
hodo,vli, rlo czego chcieli si~ przyczynic, a do czego ich nie powolano wo
bec nie utworzenia Rady Naukow-ej. Tym si~ tlumaczy, .ze Instytut nie 
zachowal znaczenia plac6wki zdolnej do koordynowania prac badawczych 
W C{).lej zoo,technic~~ ' · 
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Utworzenie Wydzial6w Zootechnicznych stworzylo nowy uklad sto
sunk6w. Punkt ci~zkosci spraw organiza,cyjnych przesuncil si~ wraz z punk-
1tem ci~zkosci mozliwosci badawczych w kierunku pracowni podle:glych 
Ministerstwu S:z:kolnictwa Wyzszego. Potrzeba sp6jni autonomicznych 
p1ac6wek badawczych nie zmalala, lecz wzrosla. Zna1azlo ,to zrozu:mie1r1ie 
w C-entralny.m Instytucie Rolniczym, kt6ry przez powolanie komisji ho
dowlanych podjc:ll pr6b~ usuni~cia tego po·naznego braku. Pr61ba ta za
konczyla si~ ,pomyslnie, gdy doprowadzono do harmonijnego wsp6ldzia
lania o,g6lu naukowc6w i dzialaczy gospodarczyc'h w danej dz1edzinie. 
Rozwiqzanie Centralnego Instytutu Rolniczego zawiesilo te czynnosci. 

Powolani-e Komitetu Nauik Rolniczych PAN, utworzenie Centralnego 
Zarzcidu Nauki i Propagandy oraz Rady Naukowej przy Ministrze Rol
nictwa pozwalajq przyjqc, ze organizacyjno-strukturalne zagadnienia nauk 
zootechnicznych sci rozstrzygni~te, a formy dla ich rozw-oju uznac za ,go
towe. 

W slad za tym rpowstaje sprawa tresci, kt16ra te formy organizacyjne 
wypelni, i podzialu funkcj i, kt6'ra im odpowiada. Dotychczasowe rozw.a
zania grom.adzily przeslanki do wniosku, ze sprawnosc badawcza nauk 
zootechnicznych utrzymuje si~ na niewystarczajcicym pozio,mie. Wplyw 
na to majq rzeczowe i osobowe skladniki sprawnosci. 

0 rzeczowych skl.adnikach m6wi si~ jako o wyposazeniu. Jest rzeczq 
powszechnie znanq, ze wyposazenie to nie dopisuje. Poczciwszy od s.am,e
go miej sca pracy i j ego urzcidzen, poprzez wy1posaz:enie w pomoce naukowe 
i przyrzcidy, konczcic na wyposazeniu wlasciwych warsztalt6w b.adawczych, 
tj. ferm doswiadczalnych, natr.afia si~ n.a razcice braki, kt6re z g6ry ogra
niczajq zar6wno zakres tematycz,ny, jak i dokl.adnosc bad.an. Tworzenie 
nowych plac6wek odbylo si~ .skokowo, pozostawiajqc daleko w tyle srodki 
niez;b~dne do ich chocby wegetacji, nie m6wiqc o rozwoiu. 

Wy,posazenie nowych plac6wek w ,potrzebne urzcidzenia nie nadciza
lo za przyrostem ich ilos,ci i dlatego ich utworz-enie nie je.st r6wnoznaczne 
z ,pelnq zdolnoscici do wykonywania zadan. Wszak o,gromnq cz~.sc ich og61-
nej aktywnosci pochl.ania ciqgle walka z niedoborami na kazdym odcinku. 
Wyst.arczy zauwazyc, ze w kraju brak jest chocby· jednego aparaitu respi,.. 
racyjnego, ze brak jest takich elementarnych przybor6w, jak np. lod6wki 
lub termostaty, niedorb6r wag i r6znych innych aparat6w .pomiarowych. 
N auki zootechniczne :sq na tym odcinku wyraznie niedoceniane, czego do
wodzi fakt , ze pozyskaina n,p. wielkim nakl.adem staran na ostatnich Tar
,gach 1Poznanskich aparatura do badan z zakresu zywienia, kupiona i za
placona ze srodk6w Ministerstwa Szkolnictw.a Wyzszego mu.siala byc od
dana do dyspozycji PKPG, kt6ra zarzcidzil.a zwrot wpl.aconych sum i wy
cofanie si~ z kupna. Sci braki w fermach hodowlanych, s.q braki calych ferm 
(Krakow, Olsztyn, Wroclaw), Sc! braki w pomieszczeniach. Fakt6w ,tych 
mozna by oodac duzo. Wystarczy stwLerdzic, :ze znaleziono dosc mo,zliwo
sci do powolania plac6wek 'badawczych w zootechnice, natomiast zabraldo 
oddech u io ich wypos.a:henia. Trzeba przy tym miec na uw.adze, ze w nie
kt6ryc'h dziedzinach, jak np. w rnauce zywienia, stosowanie nowo-czesnych 
m-etod bez nowoczesnej a,paratury jest w o,g61e nieimozliwe. 

Braki wyposazenia wywier.ajq w ten spos6b decydujcicy wplyw na 
tematyk~ i 1poziom IPrac, wywolujq zaw-~nie ibadan i utrzymujq je !1.a 
µwstecznionv~ po~i9mi~. W dziedzinie z.at~m rze9z9wycp elementoW 



0 stanie nauk zootechnicznych w Polsee 9 

sprawnosci Sq do odnotowania dwa braki. Jeden pole;ga na niedosta,tecz
nej liczhie plac6wek i koniecznosci ich utworz-enia, drugi na niedostatecz
nym wyposazeniu w srodki badawcze iplac6wek istniejqcych. 

Braki te powinny byc -eo rychlej usuni~te przez dobrze ulozony plan 
inwestycyjny, z zakreslonym kr6tkim 1proigramem wykonawczym. Dla 
unaocznienia rz~du wielkosci, o kt6ry przy tym •chodzi , mozna wymienic 
lic~ 23 .pracowni, kt6rych brak zauwaz.ono w pionie MinisterSJtwa 
Szkalnictwa Wyzszego (zywienie 1, szczeg61owa hodowla 13, zoohigiena 
1 i 8 pracown'i dla Szczecina). Sipr.awy skromnego cho6by wyposazenia ist
niejqcych pracowni w lokale i 1przyrzc1dy nie poddaje si~ szacunkowi, gdyz 
nie przeprowadzano przewartos-ciowania stanu i rpotrzeb. W skazane wy
zej niedostatki 1pog}~ia fakt zbyt skromnych dotacji na pra,ce badawcze 
i spos6b upl'ynniainia kredyt6w. 

Plan finansowy w zasadzie nie jest doprowadzony do zgodnosci z pla
nem 'badawczym. Uruchamianie kredyt6w w poczc1tkach II kwartal:u i do
maganie si~ rozliczen na rpoczc1tku IV ·tpazdziernrk) wplywa dodatkowo 
ha mujqco ina wykonywanie nawet bardzo skromnie rprzymierzonych ba
dan. Uwagi te dotyczq nie tylko zaiklad6w wyzszych szk6l rolniczych, lecz 
w r6wnym stopniu Instytutu Zootechniki. Wystarczy wspomniec, ze bu
dowanie jednej niedUJzej obory gnojowicowej , kt6ra moze byc jedynq do
swiadczalnq obo-rq ite.go tyipu w kraju, ciqgnie si~ 4 lata i nie ma widok6w 
na jej rychle ukonczenie. Zaklady Doswiadczalne Instytutu sct r6wniez zle 
wyposazone, co w proponowanym doraznym planie inwestvcyjnym dla 
nauki hod~wli powinno byc, rzecz jasna, uwzgl~dnione. Postanowienia 
w tej dziedzinie znajdq sw6j wyraz r6wniez w technice planowania 1prac 
badawczych i spowodujq poszainowanie zasady planowania pracy nauko
wej l1qcznie z niezb~dnymi do tego srodlkami. Dotychczas bowiem plan 
finansowy, ktbry jest cz~·sciq skladowc1 og61nego planu ipracy, trakrt:uje si~ 
tak , jak e-dvby tel skladowq w og6le nie byl, a to unicestwia plan w jego 
istocie. W itej dziedz.inie pouczajq•ce jest kilkuletnie doswiadczenie, kt6re 
przeroslo w nawyk pobl.azania w stosunku do planow·ej dyscypliny. 

K ad r y to osolbowy skl.adnik sprawnosci. Liczba pr.acownik6w nau
kowych w zootechnice w ostatnich latach pokaznie wzrosla. Przyrost ten 
byl duzy i szybki i nie m6gl nasitc1pic w drodze awans6w rnaukowc6w wy
gzkolonych w pracowniach. Dokonal si~ on przez przyibranie specj.alist6w-
1praktyk6w, z dawna obytych z teoretycznq znajomosci.q przedmiotu, kt6-
rzv niedobory pracowniane wyr6wnujq do'brym praktycznym o1panowa
niem zagadnien. Sei to fachowcy ,gotowi do samodzielnej pracy naukowej : 
czego dowody sk!adajq. Cz~sc z nich spelnia szcze.g6lne wym.agania sta
wiane ,przez CKK, chociaz ,tylko u niewielu szlif pracowni trwal dluzej 
niz 10 lat, bardzo roznych z ipunktu widzeni.a napi~cia naukowych czyn
n?sci. Licz1by charakteryzuj qce stru'kitur~ oso'bowq w naukach zootech
n1cznych przedstawiajq si~ w przyblizeniu nast~pujc1co: 

w pionie Ministerstwa Szkolnictwa Wyzszego (bez rybactwa) 
prof esor6w zwyczaj nych 4 

" 
nadzwyczajnych 
docent6w 

i~rnt~pc6w profesora 

13 
7 

22 

og6lem: 46 os6b 
. -.. , ., . • ' , . ' \ 
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w pionie Ministerstwa Rolnictwa (I. Z.) 
profesor6w zwyczajnych 3 

„ nadzwyczajnych 6 
docent6w 10 

og6lem: 19 os6b 

Po uehyleniu mozliwosci podw6jnego wliezania w stan osobowy I. Z. 
praeownik6w zaj~tyeh r6wnolegle w obu :pionaeh, suma samodzielnych 
praeownik6w nauki w Instytueie wyniesie 8 os6b (1 profesor zwyezajny, 
1 ,profesor nadzwyezajny + 6 doeeint6w). Ra:cem wi~e w obu pionaeh za
,j~te Sq w 1przyblizeniu 54 osoby o kwalifikaejaeh do samodzielinej pracy 
badawcZ€j. 

W -zestawieniu 1tym uderza liezba zast~pc6w profesor6w, eo sklania 
do otoczenia zesporu szezeg6lnq opiekq. Zr6znieowanie nauki hodowli na 
pochodne dyseypliny, zwlaszeza w hodowli szczeg61owej i zywieniu, ulat
wia tym speejalistom dalsze doskonalenie, zwlaszeza ·ze odeinek praktyez
nej znajomosci ,proces,6w produkcji jest ,przez nieh zupelnie o:panowany. 
Zwiq:zek speejalist6w z praktykq,, z kt6rej wyszli, jest szezeg61nie dobrym 
zadatkiem dla prowadzenia badan o praktyeznym znaezeniu, eo powinno 
byc wyzyskane i nie moze pozostac bez wplywu na ukszt.artowanie si~ ca
lego zespolu naukowe6w w hodowli zwierzqt. Warunkiem tego jest za
chowanie dostateeznej lqeznosci z IPOst~pem produkeyjnym i naukowym. 

Do odrobienia sq tu !:Wore zaleglosei. Nie mozna si~ ludzic, ze· przed
wojcnne z.aniedbania w tej dziedzinie zostaly usuni~te. Przeciwnie, rosnc1: 
one nadal, a nieko-rzystny dystans mi~dzy nawkq hodowli w kraju i swie
•eie - staj e si~ coraz wi•~kszy. 

Zwiqzane z ,tym hraki mo-21na usunqc przez stale uczestniczenie w ru
chu umyslowym i lbez:posredni wglqd w post~ip igospodarezy w tej dziedzi
nie. Wymaga to mi~dzy innymi oipanowania literatury przedmiotu. 

Majq one razc1:ey eharakter. Tak np. naukowiec stoj,qey na gruncie 
zasad nowej agrobiologii przeciwstawia si~ stanowisku odmiennemu, po
chodnemu morganowskiej szkole nauki o dziedzicznosci w jej sformulo
waniu sprz.ed lat bez mala dwudziestu i zdaje si~ z.akladac z.e pozostaje 
ono nadal niezmienione, co jest jawnie niep,rawdziwe. Pisano o tym 
i nie trzelba tego podkreslac, trzeba natomiast oeeni.ac skutki tego 
stanu. Nauka zna nie tylko spory, ale r6wniez bez:sporne osiqgni~eia. Ich 
znajomos,c jest konieezna dla 1nalezytego opanowania dyseypliny, lecz ,po
nadto moze wylciczyc zh~dne powtarzanie ,prac ,gdzie indziej wykon.anych, 
kt6ryeh wyniki wolne sc1: od zastrzrez·en. Posiadanie dobr.z.e wyposazo.nych 
ibibliotek, moznosc 1atwego korzystania z czasopism i dokumentacji stwa
rza warunki do wl'c1:czenia si~ w ogölny nurt 'badawczy danej dyseypliny, 
l,ecz nie wyczerpuje w tej dziedzinie 1potrzeb. Trzeba r6wniez zwr6cic 
uwag~ na osobisty zwi-qzek z tym nurtem ooprzez ko.nieczne wyjazdy nau
kowe za granic~. Rzadko kiedy trwajq one dlu.zej i rzatdko polski hodowca 
ma moznosc swobodnego dotarcia do •pracowni, zapoznania si~ z jej orga: 
nizacjq, metodykq, urzqdzeniami, w stopniu wystarczajqcym dla trafneJ 
oceny mozliwosci zasto5owania ich w kraj u. 

W odr6znieniu od 1tego, wizy,ty zagranicznych uczonych sq cz,~stsze 
i b~rdziej dokladn.e. R6wni~~ na 9dcipku bclcznosci z nauk<l Zwützku R,Qi ... 
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dzieckiego shtszny j,est postulat pogh}bienia jej przez wyjazdy naukowc6w 
na stosunkowo dl'uzszy okres czasu, z okreslonym celem ipoznawczym do 
okreslonej p'lac6w1ki. U mozliwi to wycrniain~ po,glqd6w i przyczyni si~ do 
nawictz.ania i podtrzymania osobistych trwalych :stosunk6w, eo nie jest bez 
wartosci. Pewne ozywieinie, kt6rego jestesmy w •tej dziedzinie swiadkami 
w innych dziedzinach nauki i sz.tuki , nie powinno ominqc nauk zootec'h
nicznych. M6wiqc o tym trzeha pami~tac, ·ze postula t ten dotyczy samo
dzielnych pracownik6w nauki, kt6rzy prowadzq prace badawcze i szikole
nie mJodej kadry. Owocnosc takich wyjazd6w moze byc zaitem lbardzo 
ws~echstronna i odbic si~ powinna korzystnie na ustroju naszych pracow
ni, do czego prowadzi nie zwiedzanie, lecz poznawan1e ipracowni obcych. 

Wiq2e si~ z tym zagadnienie czasu, kt6ry musi byc poswi~cony dal
szym studiom. Wiadomo, ze pracownicy 1naukowi Sq przecict,z·eni pracc}, 
lecz nie ty lko oni. J est rzeczq sl:usznq, ze nie mogiq oczeki wac ulg, kt6rych 
nie zna cale •budujqce s.poleczenstwo. Nie jest naitomiast oboj~tne na jaki 
rodzaj czynnosci ich czas jest przeznaczony. Gdyby sporz>fldzic biilans cza
su naukowca, tak jak go si~ ustala dla studenta wyzszych uczelni, okaza
l:y1by chyba r6wne niedobory, szczeg6lnie na odcin:ku ciqglego uzupelnia
nia wiadomosci i utrzymywania minimalnej chocby lqcznosci z post~pa-

. mi nauki. Praca o•rganizacyjna, opiniodawcza, udzial w zebraniach, ko
misjach naukowych, naradaich absorbuje sily, a konieczne ni-eraz inne 
czynnosci zarobkowe dodatkowo je wyczePpujq. Stc}d pochodzi, ze takie 
•elementarne zaj~cia, jak przejrzenie cztasopism luh poszukiwanie zr6del' 
do prowadzonych prac, ust1~puj1c} naitarczywosci zqdan z innych dziedzin, 
jako nieterminowe i dlatego mniej wa:zne. Szkody z tym zwiqzane sc} nie
stety niewym'ierne. Ale oznaki szkodliwych nast~pstw tego iprzeciqzenia 
,mnozq si~ i &q jaskrawe na w~asciwym rpolu dzialalnosci, cho6by np. przy
rgotowania prac naukowych do druku. Niedbalstwo j~zyka, b ~~dy rachun
kow.e w tablicach, pospiech w·e wnioskowaniu, sposob prz.edstawienia sta
nowiska, wszysrt:kie te objawy dobrze znane redakciom i recenzentom 
swiadczq zle nie o poszcze.g61linym autorze, lecz jako pojaw masowy sq 
symiptomem pewnego kryzysu=- ktory nie ominql najlepszych nazwisk 
w nauce. Trzeha zatem zadlbac o wlasciwy uklad stosunk6w w tej dz,iedzi
nie i nie oszc:zi~dzajqc hynajmniej naukowca, przywr6cic taki stan r6wno
wagi w jego zaj~ciach oraz mi~dzy zaj~ciami i dochodami, .kt6ry pozwolil 
by na ,po~yskanie i utrzymani•e koniecz.nej bieglosci w U!Prawianiu nauki 
hodowli zwierzqt. 

J est to waizne dla dalsze.go iprzekazywainia i rozszerzania tej bieglosci. 
Chodzi przy 1tym szczeg6lnie o mlodsze sily naukowe, .personel pomocni
czy i technkzny. W stosunku do 1tych sil obowictzujq dwie sl:uszne na og6l 
zasady. Jednq jest zachowanie tzw. pensum ,czyli obowiqzkowego wymiaru 
godzin zaj ~c, drugq dbalosc o rozw6j mlodej kadry. Trzeba z naciskiem 
podkreslic, z·e niesprawne dzialanie aparatu administracyjnego w nauce 
przyczynia wiele dodatkowej krZlqtaniny nie tylko 1pomocnkzym ale i sa
modzielnym sHom, kt16rej nie spos6b wyliczyc (np. zaopatrzenie, finanso
wanie prac dydaktycznych i badawczych), a niskie uposaz.enie wplywa na 
.gorciczkowe poszukiwanie innych zr6d:el zarohku, eo z natury rzeczy 
umniejsza porcj~ czaisu oddawanego kszta~ceniu si~ i pracy naukowej. 
Znaczenia ,ty,ch okolicznosci nie mozna 1ekcewazyc, gdyz ciqZq one na ,po
l,ozeniu nautki i od ~trony sld~tdnik~ oso·powego obniz.ajcl je_j sprawno$c;, 

I; 
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Nie mozna przy tej sposobnosci pominqc zagadnienia technicznych sil 
pomocniczo-naukowych. Ilosc laborant6w rprzygotowanych do wypelnia
nia funkcji .pomocniczych jest znikoma, sil tych si~ nie ksztalci, chociaz 
,prostsze pr_ace, jak oznaczenia, wyliczenia itp. moglyby z powodzeniem 
sily takie wykonywac, odciq.zajqc powaznie personel naukowy. Uspraw
nienie pracy na tej drodze moz-e byc r6wniez osi&gni~te, co zasluguje na 
uw.ag~. 

O,g6lny obraz polozenia sprawy ukladu stosunk6w kadrowych w zoo
itechnice osiqga si.~ w nast~pujqcym zesta·wieniu: w p i o n i e M in i
st erst w a Szkolnictwa Wyzsze ,go czynnych jest 
(bez rybactwa) 46 samodzielnych pracownik6w nauki, 143 pomocniczych 
sil naukowych, razem 189 pracownik6w naukowych, w tym 28 laiborant6w. 

W p i o n i e M i n i s t e r s t w a R o 1 n 1 c t w a - 8 samo
dzielnych pracownik6w nauki i 147 pomociniczych sil naukowych, razem 
155 os6b. Po od1iczeniu laborant6w o:g6lna liczba pracownik6w nauko
wych zaj~tych w zootechnice wynosi akolo 316 os6b. 

W pionie Ministerstwa Szkolnictwa Wyzszego (bez Instytutu Zootech
niki) na czynnych 50 pracowni na jedn& pracowni~ wyp.ada obsada zlozo
na z 1 samodzielnego pracownika nauki {1,04), prz-eszlo 2 asystent6-w (2,42) 
i 1 laborant na dwa zaklady. 

Jesli wziqc pod uwag~ obciqzenia dydaktyczne i inne takiego izespolu 
i wlqczyc do rozwazan uwagi o wyposazeniu pracowni, zyskujemy obraz 
stanu gotowosci wydzial6w zootechnicznych do wykonywania z.adan i po
gl&d co do miernika ich sprawnosci. D.ane Instytutu Zootechniki Sq szere
,gowane odmieninie i nie daja si~ sprowadzic do tych san1ych wskaznik6w. 
Uderza w nich odwrotny stosunek. Mianowicie liczba mlod~zych pracow
nik6w nauki jest wi~ksza i wyno.si 6,2 osoby na 1 pracownika samodzielne
go, z zastrzezeniem hardzo r6znego poziomu owych 1pomocniczych sil:. Wy
daje si~, ze strukturalny uklad stosunk6w kadrowych Instytutu powinien 
byc potraktowany oddzielnie, w kazdym razie mozna stwierdzic br.ak w 
nim wyraznej linii personalnej, kt6ra jest tym koni·eczniej.sza, ze wlasnie 
Instytut zgrom.adzH, a 'P0tem oddal szkolnictwu ·niemalo warto.sciowych 
sil, k,t6rych uzupelnienie powinno byc przedmiot·em ;powaz.nej troski. 

Zest.awiajqc te dane nie mozna uchylic si~ od ich skomento,N.ania. 
Chodzi przy tym szczeg61nie o zagadnienie sprawnosci obu wymienionych 
prawie r6wnie liczebnych grup, ·z •kit6rych jedna znajduje si~ w pionie 
Ministerstwa SzkoLnictwa Wyzszego, drug.a zas w pionie Ministerstwa 
Rolnietwa. 

W ocenie nie mozna posluzyc si~ .jednym miernikiem spr.awnosci, ,gdyz 
cele obu grup nie S<l- identyczne, a ich polozenie or,g.anizacyjne jest r6zn~. 
Szkdlnictwo wyzsze oddaje rokrocznie 'kilkuset inzynier6w-zootechnik6v1, 
kilkudziesi~ciu m.agistr6w i rprowadzi kilkanascie iprzewod6w 'kandydac
kich, ksztalci asystenrt:6\v j.ako mlodych adept6w nauki, zasila dor.adztwem 
zycie ,gospodarcze, montuje skromnymi srodkami w.arsztaty ·badawcze 
_i prowadzi prac~ nau.kowq. Instytut Zootechniki wolny od wszelkich ob-
ciqzen dydaktycznych moze ·zajc:1c si~ tylko pracq naukow& i do,skonale
niem wlasnych kadr. 

Jak wiado-mo, dorobek naukowy Insty.tutu uw.az.a si~ za niewsp6l
mierny do jego rzeczowego wy,pos.azenia, a stan doskonalenia naukowego 
kadr oceinia si~ jako grozny. Zwic\zek obu tych skladowych zagadnienia 
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jest niewc:it1pliwy i moze byc ~treszczony do stwierdzenia, ze obnizenie 
kwalifikacjj_ naukowych pracownik6w prowadzi do niewykorzystania pra
cowni czy zaklad6w doswiadczalnych. 

Obnizenie to wic:ize si~ z przekJsztalceniem skladu per.sonalnego Insty
tutu, kt6re nasitctpHo prz-ez odejscie eo wybitniejszych pracownrk6w nau
kowych do szkolnic,twa luJb innych zaj~c. Instytut, \Posiadajc:ic warunki 
rzeczowe, nie stworzyl ta'kich stosunk6w osobowych, kt6re zach~calyby do 
zaciesniania wi~zi mi~dzy pracownikiem naukowym o duzych kwalifikac
jach a tc:i plac6wlkci. Dotyczy to kilku IJ)rofesor6w o wyrobionym autory
tecie w tej samei mierze eo sil mlodszych, kt6re szukaly pola dla pelnego 
wyzyskania w pracy naukow:ej swych umiej~tnosci i zamilowania. Sily te 
odeszly,, a wobec niewyksztalceni.a kadr zast~pczych pow.staly niedobory, 
kt6re budZJq zaniepokojenie. Szukajc:ic iprzyczyn tego stanu rzeczy, szuka 
si~ r6wnoczesnie sposolb6w j ego naprawienia. 

Sposr6d itych, kt6re mo:gq byc wzi~te ,pod uwag~, na czolo wysuw.a si~ 
sprawa struktury organizacyjn,ej Instytutu. Mo±na przy tym rozwazac na
st~.puj.qce aLternatywy. Pierw,sza polega na tym, ze Instytut jako calosc 
traktowany je.st jako duzy i zlozony, l,ecz jeden warsztat badawczy kiero
wany przez wybitnego naukowca, jaikim jest dyrektor Instytutu. Druga 
alternatywa polegp na 1tym, ze autonomicznie zorganiz.owane dzialy Insty
tutu w obr~lbie uj,ednoliconego 1planu prow.adzct 1prace we wlasnych pra
cowniach i wsp6lnych zak1adach doswi.adczalnych. Wr,eszcie trzecia alter
n.atywa polega na tym, :ze .autonomicznie ukszta~cone ,zaklady doswiad
czalne prowadzc:i /Prace badawcze w mysl og6lnych wytycznych i Sq w ogra
niczonym w,prawdzie zakresie, j,ednak samodzielnymi plac6wkami badaw
czymi. 

lnstytut w .swej praktyce or,ganiz.acyjnej zidawal si~ przychylac do 
dwu pierwszych alternatyw w taki sposob, ·ze cz•~c zaklad6w doswiadczal
nych stanowi hezposredniq pracowni~ dyrektora, podczas gdy pozostale 
znajdujc:i si~ w zawiadywaniu kierownik6w oddzial6w, jezeli chodzi o te
matyk~ i jej wykonyw.anie. To zdecydow.alo o degradacji naukowej' jpra
cownik6w zakJad6w doswiadczalnych, zaitem os-öb, kt6re jedynie i lbezpo
srednio zachowudcl zwiqz,ek z tematykc:i (bad.an i zwi:erz,~tami. Degradacja 
ta nie mogl,a si~ nie odbic na ch~ci pozostawainia w Instytucie ,tych spo
sr6d pracownik6w, · kt6rzy mieli naukowe amlbicj,e. Ich odejscie zubozylo 
Instytut ty,m dotkliwiej, ze nie wychow.ano narybku i eo gorsza nie ma na 
razie w is,tniejc1cym ukladzie stosunk6w na to widok6w. Usuni~cie teg,o 
stanu rzeczy moz1iwe jes.t przez przeksitalcenie ukladu o,rg.anizacyjne.go 
w Instytucie, eo nie oznacz.a, ·ze jego sprawnosc natychmiast wzrosnie, lecz 
ipozwala miec nadziej~·, z·e wzrosinie w o,g6le. · 

Uwa:gi te wyda ict si~ nieodzowne do wyro1bienia sqdu o gotowosci o•r
ganizacyjnei zespolu naukowc6w w hodowli zwierzc1t do wykonywania 
stojc:icych ,prz,ed nimi zadan. · 

Na sprawnosc tego zespolu mo.zna oddzialac od wewnc:itrz, to jes1t spo
solbem odpowiedniego ulozenia stosunk6w w kazdej jednostc1e organizacyj
nej, mozna r6wniez oddzialac od zewnc1trz, to jest przez stworzeni,e wa
runk6w wsp&dzialania wielu plac6wek w olbr~bie wsp6lnie przyj~ych 
zasad i jednego planu. Dro,g~ t~, ·zwlaszcza dla kapitalnych zagadnien ho
dowli krajowej i metodyki ibadan, otwiera 1)0Sttanowien1e Komitetu Nauk 
Rolniczych PAN o utworzeniu komisji hodo:wlanej. S.twarza to dogodny 
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punkt wy Jsc1a dla koordynacji pracy naukowej w zootechnice, jak i dla 
powstania sprzyjajqcej atmosfery poszukiwaniom hadawczym. 

0 c e n a s t an u bad an musi wziqc pod uwag~ wskazane wy
zej okolicznosci z dziedziny kadrowej i W)'\posazenia, gdyz wlasnie tak ze
stawione ,pracownie prowadzq w dostE;pnych im granicach prace badaw
cze. 

0 rozleglosci zamierzen badawczych :swiadcz•q liczby nagl6wk6w te
matycznych, ktorych jest w sumie okolo 484, w tym w ,pionie Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyzszego 291 temat6w, w pionie zas Ministerstwa Rolnictwa 
193 temat6w. 

W grubszym podziale na grupy tematyczne znajdujemy: 

w zakresie hodowli og6lnej 
(WSR 64 + IZ 76) 
w zakresie hodowli szczeg6lowej 
(WSR 90 + IZ 76) 
w zakresie zywienia 
(WSR 102 + IZ 88) 
w zakresie zoohigieny 
(WSR 35 + IZ 2) 

91 temat6w 

166 temat6w 

190 temat6w 

37 temat6w 

Jest to, jaik widac, zestaw pokazny, .ale nie w liczbie temat6w miesc1 
si~ •miara oceny. Chodzi iprzeciez o ich znaczenie dia rozwoj u nauki 
i dla zycia gospodarczego. Pod ,tym wzgl~dem panuje przekonanie, ze za
mierzenia badawcze sq w stosunku do potrz-eb zle skierowane, a w stosun
ku do mozliwosci za bujne. Przy kszt.altowaniu tematyki iprzyj~to wska
zanq przez PAN drog~ prdblem6w szczeg61nie wa21nych dla zycia gospo
darczego i kultury narodowej. Sprawdzaniem ~godnosci tematyki z tymi 
wskazaniami zajmuje si~ dla wyzszych szk6l rolniczych rzecznik Minister
stwa, dla Ins1tytutu Zootechniki powolywany ad hoc zesp:6l. Jest rzecZifl 
oczywistq, ze tylko w niewielu wypadkach zgodnosci tej nie stwierdzono, 
w przewazajqcej zas liczbie uznano jq za osiqgni~tq. Pomimo to panuje 

1poglqd, ·ze plany nalezaloby przebudowac. Bior,qc pod uwag~ wzgl~dnct 
slabosc plac6wek hadawczych, naleialo'by zwr6cic uwag~ na atakowanie 
Jednego zagadnienia przez kilka plac6wek z tego samrego lub r6znego 
punktu wyjscia. Jest to zatem zagadmienie komp'leiksowosci, wielokrotnie 
poruszane, jednakze dotychczas ni-e rozwictzane. Pewne wysilki czynione 
w tym zakresie przez CIR nie daly wynik6w, jak:kolwiek zdawac si~· mog
lo, ze usuni~to wszystkie hamulce, tTiawet natury osolbowej, stojqce temu 
na przeszkodzie. 

Ta w ,praktyce badawcz-ej nie dosc doceniana kompleksowosc j~~t 
w niekt6rych dziedzinach rpostula1tem, od kt6rego nie mozna si~ uchyltc. 
Nalezy tu np. fizjologia zywienia i fizjologia produkcji, kt6ra wyrnaga 
wsp6ldzialania ki'lku dyscyplin, wsr6d nich .zywienia, bioc'hemii i mikr0.

biolo.gii, dalej zagadnienia mechanizacji ohslugi produkcji zwierz~ceJ! 
wreszcie za,gadnienia z pogranicza hodowli og6lnej i Jbio,logii lub hodowh 
szczeg6lowej i ekonomiki. Na og6l biorqc us.tawienie ,temat6w zmier~a ~o 
osiqgni~cia waznych wskaznik6w produkcyjnych i wykazuje zro2ium1enie 
potrzeb g,os,podarczych, pr~znosc poszcz·eg6lnych pracowni, pokonuje trud
nosci i osiq;ga nieraz cenne wynilki. Tym niemniej konieczne jest wykona-
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nie 1pewnych fundamentalnych prac, od czego zalezy wiele i w nauce i w 
. . . 
zyw1en1u. 

Tak wi~c konieczna jest weryfikacja wartosci pokarmowych pasz 
p rodukowanych w ikraju . Licz,by, kt6rymi si~ je dotqd charakteryzuje, po
chodzq z obcych zr6del dla .pasz produkowanych w innych warunkach 
srodowiskowych lub przy uzyciu przestarzalych metod. Koniecme jest 
r 6wniez o,pracowanie ,polskich tablic Skl.adu pasz i ustalenie ,metod pod
wyzszenia ich wartosci pokarmowych. R6wniez prace z zakresu fizjolo,gii 
zywienia, w kt6rym nauka wylkazuje o,gromne post~py, nie mo;gci pozosta
wac dhciej w dotychczasowym zaniedbaniu. W hodowli trzody brak jest 
wzor6w ipomiarowych dla poszczeg6lnych ras , kt6rych opracowanie jest 
ipilne i konieczne. Brak jest r6wniez prac z dziedziny mi~dzyrasowego 
lkrzyzowania, kt6re w tuczu pozwala osüigncic do:bre przyros,ty kos,~tell! 
zmniejszonych dawek paszowych oraz prac z dziedziny plodnosci trzody. 
PodO'bnie w hodowli bydlla. ,badania nad zasadami i nad praktycznymi me
todami doskonalenia poglowia, wymagajqce dlugoletnich wytrwalych wy
silk6w, wyma;gaj/q koordynacji pracy, zwlaszcza jesli chodzi o doskonale
nie poglowia na drodize krzyzowania mi~zyrasowego. Istnieje koniecznosc 
opracowania dokladnej i szczeg6lowej monografii poszczeg6lnych ras kra
jowych wszystkich .gatunk6w zwierzqt gospodaf'skich. 

Podobnie w dziedzinie dro:biu w fPracach dotychczasowych pomini~to 
zupelnie badania nad indykami i g~smi, nie opracowano metod prze
myslowej prodlllkcji .towarow-ej ani temat6w waznych dla dominujqcej 
w 1kraju jajczarskiej gosipodar'ki drobnotowarowej. S:zicz,eg6lnie dotkliwe 
braki w tym dziale stwierdza si~ w zakresie zywienia drobiu opartego na 
szerokich podstawach biochemii oraz w selekcji. Na ,podohne niedowlady 
mozna wskazac w :produkcji owczarskiej zar6wno w zaikresie selekcji, 
metod oceny rozplodinik6w, a szczeg6lnie na odcinku zywienia. Brak ten 
jest dlatego szczeg6lnie uderzajqcy, ze wzrost ilosci poglowia nakazuje 
ustawic zagadnienie zywienia_ owiec odmiennie od dotychczas stosowane
go systemu. 

W.szystko to wskazuje na potrze1b~ innej od dotychczasowej kon
strukcji planu i j,ego zawartosci przy czym usprawnienie plac6wek ba
dawczych w mysl uprzednich wywod6w powinno zej.sc si~ w czasie z pracq 
nad 1generalnq przebudowq olanu badawczego w hodowli. 

Znaczenie starannego doboru ,metodyki badan jest oczywiste, zwlasz
cza d'la prac doswiadczalnych, w kt6rych metodykq mozna wiplywac na 

, Wyniki. Dob6r me1todyki za:lezy od rodzaju tych prac i talk ib~dzie om6-
Wiony. 

D o 1S w i ad c ·z. ,e n i a l ab o rat o. r y j n e prowad:zone sei na 
zwierz~tach ,gospodarskich lub la:boratoryjnych. Odz:naczajq si~ one do
~ladnosciq, pozwalajq wniknc1c gl~boko w zagadnienie, lecz ,przez specy
ficzne warunki, w j.akich si~ je wykonuje, Sq zaz.wyczaj niezalezne od pro
dukcji. 

1. W kraju Sq one prowadzone w niedostatecznej ilosci. Jedynie nie-
iczne pracownie zajmuj1q si~ tymi badaniami (Krakow, Warszawa). 

Stoj,q. one u nas na niskim poziomie. Wplywa na to niedostateczne 
\Vyposa2Jenie pracowni w aip.aratur~ i nieopanowanie no,woczesnych me-
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tod badawczych w zakresie biochemii i biofizyki, kit6re za granicq sq po
wszechnie w uzyciu. Dla przykladu wymienic mozna m.ale rozpowszech
nienie chromatografii i callkowity brak urzqdzeri do hadari iprzy stoso
waniu izo.top6w. 

Rozw6j doswiadczalnictwa zootechnicznego idzie obecnie na calym 
swiecie w kierunku ·pog1~biania doswiadczen gospodarskich badaniami 
laboratoryjnymi. Brak ich zatem w Polsee mozna uznac za wyrazny 
wskaznik op6znienia pol,skiej nauki hodowli w stosunku do, oibcej. 

Brakiem metodycznym i origanizacyjnym w tym zakresie jest u nas 
,ponadto fakt , ze tnieliczne badania laboratoryjne nie Sq zwiqzane z innymi 
typami doswiadczeri , eo zapewnialoby obustronne dobre wykorzysta,n ie 
wynik6w. Mozliwe sq a nie przedsi~brane iprace, kt6rych poczqtkowa faza 
przebiega na zwierz~tach laboratoryjnych, a nast~pna na zwierz~tach 
gospodarskich. Szcze:g6lnie jesli chodzi o zagadnienia og61nobiologiczne 
mozna wyniki osiqgni~te w doswiadczeniu laboratoryjnym sprawdzic na 
zwierz~tach gospodarstkich, o ile tem.at dotyczy ich wlasciwosci. 

Ub6stwo w z.akresie poslugiwania si~ tq metodq w J)Olskiej zootech
nice wyjasnia si~ dwojako. Po pi·erwsze, stosunkowo matc1 ilosciq tema
t6vv, kt6re tq metodq mogc1 hyc rozwüizywane, ponadto niedoborami 
w przygotowaniu naukowej kadry do stosowania tyc'h metod. Niedosta
tek i prymitywizm wyposazenia pracowni w tym zakresie dziala r6w
niez hamujqco, jak i zwulgaryzowanie wezwania do fq•Cznosci nauki 
z praktykq, kt6re skreslalo z listy 1prac potrz·eibnyc'h wszystko eo nie mia
lo aspektu biezqco praktycznego. 

D o s w i a d c z e n i a n a u k o w o - g o s iP o d a r c z e d o kon y
w ane sq na zwierz~tach gospodarskich i odpowiadajq na pytania produk
cyjne. W tym ich zale.ta. W Polsee majq one swq hisito-ri~, Sq najliczniej
sze i metodvcznie dobrze 01panowane. Ich w.adq, nieom.al staliq, jest ztbyt 
mala ilosc zwierzqt doswiadcz.alnych w :grupach. Wplywa to na wyni1ki, 
nie dopuszczajqc cz.i~sto do uog6lnieri z powodu obawy, ze nieistotne r6z
nice w malych grup.ach mogq okazac ,si~ istotnymi w duzej grupie -zwie
rzqt. 

R6wniez od strony poprawnosci metodycznej nasuwa s:i.~ uw.aga 
o malej zna iomosci i rozpowsziechnieniu nowoczesnych uklad6w doswiad
czalnych (eo wyma,ga nieraz adaptacji pomieszczen) oraz z.a maly zwiq
zek z doswiadczeniami laboratoryjnymi. -- . 

D o s w i ad c z e n i a p r o d u k c y j n e nalezq w zasadzie do 
sposoh6w przenoszenia wynik,6w ipracy badawczej do iprodukcji. S,q tu 
pokazne luki do wypelnienia, co wymagr<1 wlasnie na tym odcinku dobo
ru odpowiednich form wspoldzialania nauki z praktykq. Chodzi o bada
nia produkcyjne, czyli badania skierow.ane na iproces produkcyjny w ust~
lonych warunkach, do czego 1brak metodyki i przeszkolonych praco.wn1-

k6w. 
Konieczne j est wytypowanie gospodarstw iprzystosow.anych do tej 

pracy, o czym wspomni si~ przy om.awianLu przekazywania wynik6w. 
Og6lnie biorqc, hraki w zaikresie opanowania metodyki wynikajij 

z rozs.trzelenia i roznorodnosci ,tematyki w danych plac6wkach. Z tego 
punktu widzenia bylaiby o wiele korzystniejsza koncentracja danej pla-
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c6wki na danym, ustalonym zakresie badan. Jej ,przygotowanie i urzq
dzenie b~dzie wöwczas o wiele doskonalsze, a specjaliz.acja badawcza po
g1~biona. Bio.rqc pod uwag~ znacZJenie teoretycznego przygotowania ko
niecznego do 01Panowania nawet w.qskiej dziedziny i duzy wysilek nie
zb~dny do pozyskania bieglosci 1badawczej w danym zakresie oraz spra
wy zwiqzane z wyposazeiniem, wydaje si~ sluszny postulat specjalizacji 
plac6wek. Korzys1tny jej wplyw wyrazi si~ i jaikosciq rpracy i potanie
niem knszt6w na aparatur<:;, kt-6ra moze byc wielekroc uzytkowana. Za
sluguj-e na uwag~, ze r6znorodnosc tematyki i brak koncentracji na okre
slonych zagadnieniach mo,gJq 1byc wY1baczone w-owczas , 1gdy tem.atyka ta 
jerst wyrazem razqcych braik6w warszta.towych i jest nimi ograniczana. 
Skoro jednak warsztat m.a byc urzqdzony, powstaje z.awsze zagadnienie, 
w eo i jak go wyposazyc, aby zwi~kszyc jego iproduktywnosc. A to wy
maga specjalizacji. 

D o k u m e n t a c j a d o s w i a d c z a 1 n a jest dotychczas nie
dostatecznie o;panowana. Brak j·est okreslonej metody prowadzenia doku
mentacji, przez eo otrzymuje si~ zapiski chaotyczne, przydatne tylk o 
jednorazowo dla autora. Jest to odcinek, kt6ry wymaga usprawnienia. 

Natomiast o p r a c o w a n i e wynik6w nie ibudzi wi~kszych za
strzezen poz.a istotnq wadq., kt6rq jest .slalbe powüizanie z liter at urq 
przedmiotu, eo jest odlbiciem istniejqcych tu trudnosci. 

· W ocenie praktycznej przydatnosci bad.an naukowych w rolnictwie 
przyjE;to ipoglqd, ze wyniki badan ipowi,nny uprzedzac te potrzeby prak
tyki, k,t6re b~dct skutkiem jej rozwoju w ramach gospodariki planowej. 
Obowiqzujqce tu zasady rpowinny umozliwic przewidywanie przyszlego 
iksztaltowania si~ ,tych potrzeb, ,znajomosc zas stanu biezqcego m,oze 
w tym przewidywaniu upewnic. Z.alozenie to przyjmuje pewnc1 dyspro
porcj~ w czasie 1ni~dzy osü1,gni~ciami nauki a tematykq wdrazania wy
nik6w. 

Nauka dzis moze pr.acowac na poziomie i w przystosowa niu do 1po
trzeb dnia jutrzejszego, naitomiast nasza praktyka na skutek swego zaco
fania musi byc dopiero ,przygotowywana do przyj ~ci.a nowych m etod 
przez wdrazanie metod i osiqgniE:;c j eszcze z dnia wczoraj szego. Powo
dzenie pracy naukowej moze ibyc zwielokrotnione w ,procesach vJytwa
rzania wtedy, gdy praktyka produkcyjna b~dzie gotowa do wci·el.ania 
przydatnych wynik6w lbadan w zycie. Wiadomo, jak jestesmy od tego 
&tanu odlegli. Stqd naci,sk na dydaktycznq stron~ zaj•~c naukowca i ogrc1n
ne znaczenie .stwierdzenia, ze chodzi o wyksztalcenie odbiorcy vvynik6w 
bad.an naukowych, kt6rego poziom powini·en byc eo najmniej taki, by do
pusz.cz.al z.rozumienie i ocen~ znaczenia nowej metody. 

Za wczesnie jest Zqdac, by poziom ten byl natychmiast hardzo wy
soki, lecz czas jest wymagac, by byl dla tego celu dostateczny. Wydaj·e 
si~, 1.ze dobre oipanowanie warsZJtatu ,powinno n.a r.azie wystarczyc, a typ 
majstr.a z op.anowanq technik1q ,produkcji zapewnilby juz ,powodz.enie. 
W ukl.adzie nauka-pr.aktyka w.a21na je,st :bowiem nie tylko skladowa, kt6-
,ra wyniki prze'kazuje, lecz i skladowa, kt6ra j,e przejmuje. Jednostron
nosc nacisk6w n.a naulk~, czyli na jeden ·element ukl.adu , nie daje owoc6w, 
o czym przekonuje dostatecznie nasze wlasne kilkuletnie doswiadczenie. 



i8 A. Skoczylas 

Wyniki pracy hadawczej w 20,otechnice dajq si~ strescic do dwu ro
dzaj6w. Allbo sq to z.wierz•~ta o pozc1danych wlasciwosciach nalezqce do 
now·ej odmiany czy rasy wraz z potrzehnc1 tu dokumentacjc1,, alibo Sq to 
prace ipisane. W pierwszym przypadku ·przej~cie wyniku przez praiktyk~ 
musi byc dokonane w taki spo,s6b, ikt6ry zapewnilby mozliwos1c nalez.ytej 
oceny wartosci uzytkow•ej nowych zwierzc1t w warunkach, dla kt6rych . 
je wytworzono . W dr,ugim wypadku, zwlaszcza tarn, gdzie chodzi o 1tech
nik~ produkcji , powinny one 'byc ocenione w probie przynajmniej p6l
technicznej i doprowadzone do stanu praktycznej przydatnosci. W 6wczas 
mogq lbyc ll)Odane do wiadomosci i zalecone do przej,~cia w spos6b dla 
danego wypadku wlasciwy. A wi~c ·nie tylko publikacja, ok6lnik, zarzc1-
dzenie , lecz i takie srodki oddzialywania, jak instruktaz i pomoc w .przy
swajaniu nowej techniki. Podobni-e, jak to si~ dzieje w przemysle. Nasu
w.a to mys1 o pot rzebie wy1typowania dla kazdego warsztatu badawczego 
naukowe,go warsztatu produkcyjne,go na odpowiednim poziomie, w kt6-
rym wyniki doswiadczen moglyby byc podd.ane ostatecznej pr6bie. Po
winny tu byc wzi~te rpod uw.ag~ gospodarstwa C. Z. Hodowli Zarodowej, 
lrecz nie tylko one. 

Sprawa o tyle godna jes,t zastanowienia, ze wym.aga wytypowania nie 
wi~cej jak okolo 60 dobrze urzqdzonych gospodarstw i postawienia ich 
na odpo,w iednim poziomie. Po.niewaz przy ocenie gralyby, o-bok innych, 
duz4 rol~ wskazniki ekonomiczne, ,przeto gospodarstw.a te powinny znaj
dowac si~ ,pod opiekq naukowc6w z dzi·edziny organizacji gospodarstw. 

Kompleksowosc b.adan w zakresie hodowla-ekono,mika bvlaby w6w
czas rozbudowana z wielkim pozytkiem dla obu dyscyplin. 

Wyniki sprawdzone wraz z potrzebnq dokumentacj-q mogly!by byc 
rozpowszechniane bez obawy o ich praktycznq przydatinosc w miar~ do
rastania pozostalych gospodarstw do poziomu, kt6ry to umozliwi. 

Potrzebna jest do t1ego konsekwencja. Ot6z i pod tym wzgl<::dem 
1nozna wytknc4c bl~dy, kt6rych nalezy unikac. 

Tak np. duz.a .tuczarnia g~si pod Poznaniem korzystala z pomoc)'.' 
ltamtejszej WSR. Po ,pewnej przerwie zwr6cono si~ zn6vv o wskaz6wk1 

i wsp6lprac~ wysuwajc1c s2:ere.g zagadnien. Okazalo si~, ze chodzi o tema
ty, lkt6re juiz dawniej rozwic1z.ano, a wyniki stosowano w tuczu. Odnos~y 
material w tuczarni przepadl. W przeciq.gu kilku zaledwie lat zatarla sH~ 
w og6le pamit;c o tym, ze cokolwiek ju:z w tej spr.awie roibiono i ze s.to
sowano z powodzeniem wyniki badan przeprowadzonych dla tej wlasnie 
ctuczarni. Drugi przyklad nalezy do dziedziny, kt6rc1 mozna by okreslic 
jako nadgor li wosc w przyswajaniu pewnych no.wosci. Tak zwany budko
wy ,czy szalasowy ch6w trzody .chlewnej wyprzedzil w praktyce o wie'le 
stanowisko nauki hodowli w tej sprawie. Ro.zipowszechnil si~ on zanim 
nauka wypowiedziala swe zdanie, ,przy czym wqtpliwosci z tym zwü1zane 
narosly wraz z obserwacjami. W oderwaniu o.d nauki praktyka prz,eci~la 
wc1t1Pliwosci, rozbudowala · system szata,sowy, podczas gdy badania wy~ 
kazujc4 jego powazne braki, kt6re juz z op6znieni,em praktyka röwniez 
zauwaza. Nie inaczej przedstawia si~ sprawa z tzw. budkowym, zimnym 
wychowem cielc1t i jrego nast~pstwami. 

Sq to .skutki pewnej nieogl~dnosci propagandy, kt-Ora nie uchronila 
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hodowli prZJed ,pows.tawaniem produkcyjnej mody, zawsze w gospodar
stwie szkodliwej. 

Nie mahl win~ ponosi tu akcj a wydawnicza, nie dosc skoordynow.a
na z biezqcq badawc2iq dzialalnosciq naukowq w zakresie hodowli. Jedy
nie Instytwt Zootechniki ma w swym planie wydawniczym przewidziane 
publikacje zmierzaj,qce do bezposredniego przekazyw.ania praktyce wy
nik6w badaii. Katedry hodowli nie majc1 tej mozliwosci, a projektow.ane . 
wydawanie annal6w przez WSR ulega op6znieniu. 

Zash1;guje przy tym na uwag~ mozliwosc r6wnoczesne,g9 przekazy
wania wynik6w na rbznych poziomach od pufhlikacji w pis1nie nauko
wym, przez publi'kacje w pismie dla inteligencji technicznej , do ulotki in
struktazowej dla ludzi hezposredniej iprodukcji. 

R a d i o jest nalezycie dla tych cel6w wykorzystane. U sprawnienia 
wymaga tylko hodowlany serwis radiow~zl6w. 

F i l m poczynil w dziedzinie krzewienia wiedzy hodowlanej dobre 
post~py i pozostaje w z·god.zie z wymog.ami pr.atktyki. Zastrzezenia budzi . 
praca okr~gowych z.arzqd6w kin, kt6re i rozporz,qdzajq za malq ilosciq 
kopii i wykonujqc 1plan ilosciowy daj.q przewag~ filmom fabularnym 
przed rolniczymi, osiqgaj qC latwiej liczby iplanowe widz6w. 

Przygotowanie komentator6w uchodzi przy tym z.a niedosta.teczne. 
A k c j a o d c z y t o w a wykazuje po,praw•~. Na ,szc:t.eg.6lne wy

r6znienie zasluguje prac.a w tej . dziedzinie Stowarzyszenia Inzynier6w 
i Technik6w Rolnictw.a, kt6ra, ograniczona eo do zasi~gu oddzialywania, 
cechuje si~ pogl1~ibieniem poruszanych zagadnieii. Szkolenie zwiqzanr~ 
1z akcjq kontrak,tacyjnq ma dobry poziom i obslugiwane jest przew.aznie · 
przez dobrych fachowc6w. Produkcj.a zwierz~ca jes1t w nirn niestety 
1Uposledzona. 

W tak kr6tkim iprzeglqdzie nies-posob wyczerpac kompleksu spraw do
tyczqcych iprzekazywania wynik6w nauki :prakityce, czyili - jak to okre
sla si~ - zagadnienia tra!l1smisji. 

Zwicl,zane z tym trudnosci, streszczone do pytaii, eo . i j a'k przekazy
wac, dotyczq ni·e tyltko nau'k zootechnicznych, lecz nauk rolniczych, jesli 
nie ws.zystkich natJk stosowanych w o.g6le. Chodzi o szczeg.61ny zakres, 
kt6ry nie przynalezy scisle do !l1auk zootechniczn.ych, ani tez nie moze byc 
pozostawiony wylqcznie dzial.aczowi gospodarczemu, zatem zakres -pogr.a
nicza m~dzy naukq a praktykq produkcyjnq. Wymaga to zna 1Nstwa i cd
r~b,nych miernik6w ocen, uwzgl~dniajqcych warunki gospodarczego cza
su i miejsca przy ich ·stosowaniu. 

Byloby przy tym bl~dem mniemac, ze uw.aga nalezy siG tylko naszy1n 
wynikom baqan, naleizy si~ tylko naszemu gospodarstwu. Dla jego do
skona:leni.a n~lezy si~g;nqc do wyni'k6w 1b.adaii w zo0itechnice vv o.g61 e, bez 
wz,gl~du na jej z·rbdlo, o' i1e oczywiscie spelniajq warunek przyd atnosci' 
w gospodarce kraju. Ocena tego nalezy do dzialacza .gos:podarczego, w&par
~e-go opiniq naukowca. Jest tu miejsce na specjalizacj·~ i dobrze si~ stalo; 
ize iprzez powol.anie Cent;-alnego Zarzqdu Nauki i Propagamdy Minister
stwa Rolnktwa stworzono w.arunki do jej pogliGbienia. Zadba on o zvviG'k
szenie chlonnosci praktyki w tym ,zakresie i przyczyni si~ do po.stGpu vv tej . 
trudn,ej dziedzinie. Rada Naukowo-Techniczna przy Ministrze Rolnictwa 
spraw tych niewqtpliwie nie iprzeoczy. 
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Porzqdkujqc pogl9dy na stan nauk zootechnicznych w kraju natrafia 
si~ na pewn9 zasadniczq ich cech~, kt6rq mozna by okres1ic jako cech~ 
swieze,i mlodosci. Stosunkowo kr6tkie dzieje ich rozwoju, swois,te okolicz
nosci , w kt6rych odbywal si~ i zachodzi, znajduj 9 odbicie w ich ,polozeniu. 
Nauki te w zadnym skladniku inie s9 gotowe, lecz musz9 byc przygotowa
ne do dzialania we wlasciwym im zakresie i skali. Proces ich dojrzewania 
do zadan wysuwanych przez gospodark~ planowq przebiega w trudnych 
warunkach. 

Obslugiwanie pilnych zagadnien dnia i rozumne gromadzenie zasob6\v 
koniecznych dla sprostania przyszlym potrze:bom zycia gospodarcz,ego -
oto dwa gl6wne ciqgi robocze , na kt6rych przebiega rozw6j. Wy,ma,ga on 
opieki i r6wnej troskliwosci w zakresie tego, co obecnie nauki zootech
niczne dac mog9 i co w przyszlosci dac ipowinny. 

Chodzi o zagadnienie zlozone, nielatwe do wycz.erpani.a w jednym za
rysie. St9d zapewne i nieuchronna pobieznosc tego opracowania. Powst.alo 
ono jako wynik rozwazan zes,polu , w kt6rego sklad weszly nast~pujqce 
osoby: S . Alexandrowicz, M. Czaja, J. Dubiski, K. Gaw~cki, J. Luchowiec, 
T. Olbrycht , E. Potem'kowska, Z. Rusz,czyc, A. Skoczylas. W rozwazaniach 
tych znalazlo si~ wiele miejsca dla mysli, ze nie tylko zewn~1trzne bodzc.:e 
zadecyduj 9 o rozwoju nauk zootechnicznych w kraju, lecz ze r6wnie waz
nc:t rzeczq jest pozyskanie wewn~trznych warunk6w, koniecznych dla 
111aukowej 1tw6rczosci w tej dziedzinie. I jesli mozna z najwyzszym uzna-
niem i radoscici wi tac tworzqce si~ zalq·z:ki przyszlych szk6l badawczych, 
•to tylko w przekonaniu, ze wchodzq one w sklad te.i najwi~ksz,ej szkoly, 
kt6ra ma na uw.adze dobro krajowej hodowli, jako eel gl6wny i jedyny. 


