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MATERIAŁY MIECZYSŁAWA CZAJI  

(1903-1958)  

(III-78) 

 

 Mieczysław Czaja urodził się 12 kwietnia 1903 r. w Gorlicach. Jego rodzice Józef i Wanda z 

Leszczyńskich, byli nauczycielami. Gimnazjum ukończył w Nowym Targu. Wychowanie i lata szkolne 

związały go bardzo ściśle z górami i z Podhalem. Uczuciom tym pozostał wierny do końca życia, poświęcając 

wiele wysiłku sprawie rozwoju gospodarczego i kulturalnego tych ziem, z dużym osobistym wkładem pracy 

nad podniesieniem hodowli na Podkarpaciu. W 1926 r. ukończył studia akademickie we Lwowie, uzyskując 

stopień lekarza weterynarii, a po trzyletniej pracy na stanowisku asystenta Katedry Hodowli Zwierząt Akademii 

Medycyny Weterynaryjnej i równoczesnej działalności jako inspektor hodowli owiec w Małopolskim 

Towarzystwie Rolniczym – objął kierownictwo Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Mużyłowie pod 

Tarnopolem (1927-1930). Lata te zapoznały go z rolnictwem na terenach południowo-wschodnich.   

 Na stanowisku kierownika Zakładu Zootechnicznego w Świsłoczy (1930-1939) zakończył organizację 

Zakładu, nadając mu charakter przodujący w tej dziedzinie doświadczalnictwa. Jednocześnie intensywnie 

współdziałał w pracach izb rolniczych i placówek naukowych, tym razem na ziemiach południowo-wschodnich. 

 Od 1932 r. do 1939 r. wykładał także na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W okresie okupacji 

pracował w Izbie Rolniczej w Krakowie i wykorzystywał wszystkie możliwości dla ratowania rodzimej 

hodowli. W roku 1945 Mieczysław Czaja podjął pracę w Instytucie Zootechniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

a w 1946 r. został kierownikiem Stacji Zootechnicznej Państwowego Instytutu Naukowego w Grodźcu Śląskim. 

Organizacja Instytutu Zootechniki i jego współkierownictwo w charakterze wicedyrektora pochłaniały część 

jego energii w latach 1949-1952. Okres ten obfitował również w żywą działalność Mieczysława Czaji na polu 

samodzielnej i kierowniczej pracy naukowej oraz pedagogicznej, prowadzonej na Wydziale Rolnym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1949 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.          

 Powołanie na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa przeniósł ośrodek Jego 

działalności do Warszawy w 1952 r., gdzie w tym samym roku objął Katedrę Szczegółowej Hodowli Zwierząt 

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1954 r. przeszedł na stanowisko przewodniczącego Komitetu 

Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, przekształconego następnie w Wydział V Nauk Rolniczych i 

Leśnych. W roku 1954 uzyskał godność członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W 1956 r. 

Mieczysław Czaja został mianowany profesorem zwyczajnym.      

 Wielostronna działalność profesora Mieczysława Czaji w tym czasie przejawiła się również na terenie 

wielu innych instytucji, między innymi w Radzie Ochrony Przyrody, której zadania były Mu tak bliskie wobec 

wielkiego umiłowania przyrody. Ścisłe związki Mieczysława Czaji z naukami zootechnicznymi i 

doświadczalnictwem zaznaczyły się w tym, że był on jednym z przodujących działaczy Polskiego Towarzystwa 

Zootechnicznego od 1927 r. W okresie powojennym działalności P. T. Z. Mieczysław Czaja poświęcił coraz 

więcej czasu pracom organizacyjnym Towarzystwa, a od roku 1956 do zgonu piastował godność prezesa 

Towarzystwa. Nie można też pominąć dorobku Mieczysława Czaji w postaci wielkiego wkładu pracy 

redaktorskiej. Poza działalnością popularyzatorską działał jako redaktor naczelny od 1954 r. w „Postępach nauk 

Rolniczych”, a także w „Serii Zootechnicznej Roczników Nauk Rolniczych”. Doceniając rolę i znaczenie 

publikacji naukowych dla rozwoju nauki, stworzył planowy i konsekwentny program działalności wydawniczej 

Wydziału nauk Rolniczych i Leśnych Polskiej Akademii Nauk, zapewniając mu warunki realizacji. Mieczysław 

Czaja nigdy nie oszczędzał swego wysiłku, czasu i zdrowia w walce o sprawy, które uważał za istotne dla 

podniesienia poziomu rolnictwa polskiego. Klimat, jaki stwarzał w pracy, cechował wielki dynamizm, 

porywający lotnością Jego umysłu i wszechstronnością Jego zainteresowań. W połączeniu z głęboko 

koleżeńskim podejściem do współpracowników i młodzieży stwarzało to wokół Niego nastrój entuzjastyczny. 

Profesor Mieczysław Czaja zmarł nagle w dniu 30 grudnia 1958 r. w Krynicy. Pochowany został na  

Cmentarzu Rakowickim (kw. LXVII, rz. płn. 2. gr. 3, Aleja Zasłużonych). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Rakowicki
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Materiały po profesorze Mieczysławie Czaji zostały zakupione przez Archiwum PAN od wdowy, pani 

Krystyny Czajowej w 1959 r. Objętość spuścizny wynosiła 0, 60 mb.  

Spuścizna podzielona została na sześć podstawowych grup: I. Materiały twórczości naukowej; II. 

Materiały działalności naukowej; III. Materiały biograficzne; IV. Korespondencja; V. Materiały osób obcych; 

VI. Załączniki . 

W ramach grupy I wyróżniono następujące podgrupy: A. Prace naukowe; 1. Prace z zakresu nauk 

rolniczych; a. prace z zakresu hodowli zwierząt; b. prace dotyczące produkcji i gospodarki rolnej; 2. Prace 

dotyczące stanu i perspektyw rozwoju nauk rolniczych; B. Referaty; 1. Referaty z zakresu nauk rolniczych; 2. 

Referaty dotyczące stanu i perspektyw rozwoju nauk rolniczych; C. Artykuły i wypowiedzi dla czasopism i D. 

Materiały warsztatowe.           

 Najobszerniejszą podgrupę w spuściźnie stanowią prace naukowe. Składa się ona w większości z prac 

dotyczących hodowli zwierząt, głównie hodowli bydła. W skład tej podgrupy wchodzą również prace dotyczące 

stanu i perspektyw rozwoju nauk rolniczych traktujące o nowych drogach rozwojowych rolnictwa i zootechniki 

polskiej.             

 Podgrupa - referaty zajmuje się również pokaźne miejsce w materiałach spuścizny,  szczególnie zaś 

referaty z zakresu nauk rolniczych. Referaty te wygłoszone zostały przez twórcę spuścizny nie tylko w kraju, 

lecz również w wielu zagranicznych akademiach nauk rolniczych.     

 Podgrupa – Artykuły i wypowiedzi dla czasopism – jest jedną z mniejszych. Znajdują się tu wypowiedzi 

głównie o charakterze popularnym i wywiady traktujące o sprawach rolnictwa występujące w formie rękopisu 

lub maszynopisu, a przeznaczone dla takich czasopism, jak „Nowa Szkoła”, „Przegląd Hodowlany”, „Mleko, 

jaja, drób”.            

 Materiały warsztatowe są ostatnią i najmniejszą podgrupą w ramach grupy I. Zawierają między innymi 

zestawienia zbiorcze, tabele norm oraz luźne materiały, których w trakcie porządkowania nie udało się 

zidentyfikować.            

 W skład grupy II wchodzą: A. Materiały działalności organizacyjno-naukowej dotyczące przede 

wszystkim działalności Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN oraz roli, jaką odegrał tu twórca spuścizny. 

Występują tu również sprawozdania z prac doświadczalnych oraz notatki informacyjne. B. Materiały 

działalności dydaktycznej obejmujące wykłady M. Czaji  w Moskiewskiej Akademii Rolniczej, oraz 

zagadnienia programu i metod nauczania w Wyższych Szkołach Rolniczych.    

 Grupa III to: nominacje, wspomnienia, nekrologi oraz spis prac Mieczysława Czaji, które 

reprezentowane są w spuściźnie nieliczne.          

 Grupę IV tworzy niewielka partia korespondencji wpływającej.      

 Grupa V reprezentowana jest przez kilka prac z dziedziny rolnictwa uczonych obcych.   

 Grupa VI to załączniki.           

 Materiałom w obrębie grup nadano układ rzeczowo-chronologiczny, z tym, że pozycje datowane poza 

nielicznymi wyjątkami, występują w pierwszej kolejności, zaś pozycje niedatowane ułożono w porządku 

alfabetycznym tytułów. Poszczególne jednostki spuścizny z wyjątkiem kilku pozycji występują w postaci luźnej 

i w większości są niedatowane.  

Spuścizna otrzymała sygnaturę III – 78 i po uporządkowaniu liczy 193 jednostki. W bazie 

szukajwachiwamch ma nr 200. 

 

PRZEGLĄD ZAWARTOŚCI INWENTARZA     

  

I. Materiały twórczości naukowej         1-170  

A. Prace naukowe          1 - 116 

1. Prace z zakresu nauk rolniczych       1 - 82 

a. Prace z zakresu hodowli zwierząt      1 - 62 

b. Prace dotyczące produkcji i gospodarki rolnej    63 – 82 

2. Prace dotyczące stanu i perspektyw rozwoju nauk rolniczych   83 – 116 
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B. Referaty           117 - 153 

1. Referaty z zakresu nauk rolniczych      117 – 137 

2. Referaty dotyczące stanu i perspektyw nauk rolniczych    138 – 153 

C. Artykuły i wypowiedzi dla czasopism       154 - 164 

D. Materiały warsztatowe         165 – 170 

II. Materiały działalności naukowej        171 - 184 

A. Materiały działalności organizacyjno-naukowej      171 - 181 

B. Materiały działalności dydaktycznej       182 – 184 

III. Materiały biograficzne          185 – 187 

IV. Korespondencja           188 

V. Materiały osób obcych          188 – 192 

VI. Załączniki           193 

 

I. MATERIAŁY TWÓRCZOSCI NAUKOWEJ 

 

A. Prace naukowe 

1. Prace z zakresu nauk rolniczych 

                                                            a. Prace z zakresu hodowli zwierząt      

1. Wytyczne pracy hodowlanej we Fryzji Holenderskiej     

Artykuł  

1927, rkp., l., k. 9  

           

2. Efektywna mleczność u krów czerwonych polskich 

Artykuł  

1936, rkp., l., k. 29 

 

3. Stan kontroli użytkowości zwierząt gospodarskich w Polsce przed wojną i obecnie i jego ocena 

Artykuł  

1948, rkp., masz., l., k. 30 

 

4. O przyszłość hodowli rodzimej rasy bydła        

 Artykuł  

1949, rkp., l., k. 27 

 

5. Hodowla bydła rogatego           

 Artykuł  

1950, rkp., l., k. 11 

 

6. Metoda doboru i selekcji 

Praca, fragment  

 1950, masz., l., k. 1 

 

7. Problem dziedziczności i żywotności na przykładach z produkcji zootechnicznej   

 Artykuł  

1950, masz., l., k. 31  

            

8. Wydajność produkcji mleka 

Artykuł             

1950, masz., l., k. 9  
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9. Zagadnienia aklimatyzacji zwierząt 

Artykuł 

1950, masz., l., k. 7 

 

10. O niektórych dysproporcjach w sposobach produkcji hodowlanej oraz sprawy ich usunięcia  

 Artykuł  

1952, masz., l., k. 27  

         

11. Sprawa podniesienia pogłowia zwierząt gospodarskich       

 Artykuł  

1952, masz., l., k. 8  

        

12. Kontrola użytkowości bydła          

 Praca  

1954, masz., l., k. 57  

        

13. Metodyka doskonalenia krajowych ras bydła        

 Artykuł  

1954, masz., l., k. 4 

 

14. Stan i potrzeby produkcji w dziedzinie chowu bydła        

 Dane statystyczne            

 1954, masz., l., k. 15  

      

15. Z badań nad zawartością hormonów testosteronowych w pantach – rosnące poroże jelenia europejskiego

 Artykuł  

1954, masz., l., k. 20  

           

16. Zagadnienia praktyki hodowlanej w oparciu o własne doświadczenia oraz doświadczenia innych uczonych

 Artykuł  

1955, masz., l., k. 21  

        

17. Dlaczego konkurs – dlaczego tak wysokie nagrody       

 Artykuł  

1958, masz., l., k. 4  

            

18. Agrobiologiczne podstawy hodowli zwierząt        

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 30  

          

19. Biologiczne podstawy selekcji jelenia         

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 23  

            

20. Genetyka formalna            

 Prace hodowlane            

 B.d., rkp., l., k. 15  
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21. Higiena i weterynaria rolnicza 

Praca 

B.d., rkp., masz., l., k. 40 

           

22. Hodowla krów-nowe rasy          

 Artykuł  

B.d., rkp., sz., k. 22  

            

23. Jak zmienia się rasy bydła          

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 27  

           

24. Niektóre zagadnienia dotyczące chowu krów        

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 14  

           

25. O zerwaniu z hamującym tradycjonalizmem w chowie bydła      

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 21 

 

26. Perspektywy genetycznej analizy z zastosowaniem do selekcji zwierząt gospodarskich  

 Artykuł  

B.d., masz. l., k. 19  

      

27. Porównanie niektórych właściwości krwi cielęcia żubra (byczka) i cieląt bydła domowego    

Artykuł 

B.d., masz., l., k. 21  

     

28. Próba ustalenia istoty działania organizmu zwierzęcego      

 Artykuł  

B.d., rkp., l., k. 4  

           

29. Rozwój hodowli a wydajność mleka         

 Artykuł  

B.d., rkp., l., k. 29  

           

30. Sytuacja w hodowli bydła czerwonego polskiego       

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 13  

           

31. Wskazówki wychowu zbędnych dla hodowli cieląt przy pomocy pasz zastępujących mleko  

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 10  

           

32. Zagadnienia kierowanego wychowu młodzieży zwierząt gospodarskich    

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 19   
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33. W sprawie pomieszczeń dla owiec w gospodarstwach małorolnych     

 Artykuł  

1948, masz., l., k. 7  

           

34. Zasady hodowli zwierząt w rejonach górskich         

 Schematy, plany, szkice           

 1948, masz., l., k. 97  

       

35. Nowy przyrząd do określania asortymentu wełny       

 Artykuł  

1949, masz, l., k. 8  

           

36. Co powinniśmy wiedzieć hodując owce         

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 15  

          

37. Czy zapotrzebowanie paszy u wrzosówki jest różne w porównaniu z owcami innych ras  

 Artykuł  

B.d., rkp., l., k. 16  

         

38. Hodowla owcy karakułowej w Europie         

 Artykuł  

B.d. masz., l., k. 14  

        

39. Hodowla owiec            

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 58  

            

40. Choroby owiec i wskazówki dotyczące ich zwalczania       

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 15  

          

41. Koszty produkcji 1 kg wełny w owczarniach drobnostadnych włościańskich    

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 7 

          

42. Kalkulacja chowu i hodowli owiec         

 Artykuł  

B.d., rkp., l., k. 4  

           

43. O nowe drogi dla hodowli owiec          

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 3  

           

44. Poradnik dla hodowcy owiec          

 Artykuł  

B.d., masz., l., k. 7 
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45. Polska owca górska           

 Artykuł  

B.d., rkp., l., k. 4 

             

46. Jw.              

Wyniki pierwszego etapu prac         

 B.d., rkp., masz., l., k. 30  

        

47. Wytyczne prowadzenia hodowli owiec w Polsce          

Artykuł 

B.d., masz., l., k. 38  

           

48. Zagadnienia gospodarczego znaczenia hodowli owiec w rejonach górskich i podgórskich   

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 16  

       

49. Program doświadczeń opasowych nad gęsiami         

 Artykuł 

1952, rkp., l., k. 10   

          

50. Czynnik półśmiercionośny wywołujący skrzywienie kręgosłupa i miednicy u kur    

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 15  

           

51. Dojrzałość płciowa u kur            

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 7            

               

52. Wydajność kur zielononóżek           

 Zestawienia, wykresy            

 B.d., masz., l., k. 27  

            

53. Potrzeby paszowe krów mlecznych          

 Artykuł 

1941, masz., l., k. 21   

          

54. Mączka rybia jako pasza treściwa dla krów i jako namiastka mleka w żywieniu cieląt   

 Zestawienia norm paszowych          

 1948, masz., l., k. 14  

           

55. Badania z zakresu hodowli roślin użytkowych         

 Artykuł 

1955, masz., l., k. 2  

   

56. Ocena rozwoju bazy paszowej w świetle postulatów nauki       

 Praca 

1957, rkp., masz., l., k. 66  
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57. Kukurydza-to przełom w hodowli          

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 12  

           

58. Ocena rozwoju bazy paszowej w świetle postulatów nauki       

 Praca 

B.d., masz., l., k. 64  

        

59. Potrzeby paszowe krów mlecznych          

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 14  

   

60. Produkcja wysokowartościowych pasz dla krów        

 Artykuł 

B.d., rkp., sz., l., k. 20  

          

61. Silosy i zakiszanie pasz            

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 18  

       

62. Wpływ suszenia na oratwiach (?), kozłach i płotkach rozmaitych typów, w porównaniu z suszeniem na 

      ziemi traw i koniczyny na wartość siana          

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 5           

 

b. Prace dotyczące produkcji i gospodarki rolnej 

63. Zasadnicze kierunki produkcji rolnej na wsi        

 Artykuł  

1949, rkp., l., k. 2  

           

64. Zasady organizacyjne spółdzielni hodowlano-pastwiskowej w Jaworkach     

 Artykuł 

1950, rkp., l., k. 22  

      

65. Problematyka produkcji rolniczej na wsi         

 Artykuł 

1955, masz., l., k. 9 

        

66. Problemy produkcji rolnej           

 Artykuł 

1955, masz., l., k. 9  

  

67. Aktualny stan produkcji rolnej w Polsce          

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 5 

     

68. Historia pracy na roli            

 Artykuł 



9 

 

 

B.d., masz., l., k. 9 

   

69. Kwestia planowania produkcji rolnej          

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 8  

          

70. Metody i warunki pracy w rolnictwie          

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 2  

    

71. Planowanie w rolnictwie a wydajność środowiska hodowlanego     

 Artykuł  

B.d., rkp., masz., l., k. 22 

    

72. Przemiany zachodzące na wsi polskiej          

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 20    

 

73. Podniesienie produkcji rolnej w świetle założeń prof. S. Wawiłowa      

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 5  

      

74. Problem podniesienia poziomu kulturalnego wsi        

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 6  

   

75. Tezy dotyczące ustawy o ochronie zwierząt i łowiectwie       

 Artykuł 

1958, masz., l., k. 3 

     

76. Kłusownictwo jako działalność przestępcza kiedyś i dziś       

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 6  

    

77. Kwestie o zasadniczym znaczeniu-etyka łowiecka        

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 4  

    

78. Pastwiska w hodowli zwierząt           

 Praca 

B.d., rkp., l., k. 22  

   

79. Technika budowy maszyn i narzędzi rolniczych         

 Praca 

B.d., rkp., l., k. 24 

             

80. Racjonalne wykorzystanie pastwisk          

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 9 
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81. Sprawa użytkowania, pielęgnacji i wykorzystania pastwisk w polskiej gospodarce rolnej   

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 7 

            

82. Zorganizowana gospodarka rolna a hodowla produkcyjna       

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 18    

 

2. Prace dotyczące stanu i perspektyw rozwoju nauk rolniczych 

83. Stan zootechniki polskiej             

Artykuł 

1950, masz., l., k. 8  

           

84. Zootechnika na nowych drogach rozwojowych         

 Artykuł 

1950, rkp., l., k. 21 

           

85. Nauki rolnicze w świetle VII Plenum KC PZPR          

Artykuł 

1952, masz., l., k. 8 

 

86. Stan rolnictwa w świetle VII Plenum KC PZPR         

 Artykuł 

1952, masz., l., k. 12  

    

87. Dziesięciolecie a przeszłość           

 Artykuł 

1954, masz., l., k. 4  

        

88. Perspektywy rozwoju badań naukowych w latach 1955-1960       

 Artykuł 

1955, masz., l., k. 4  

            

89. Uwagi o obecnych formach kształcenia wykwalifikowanych kadr w rolnictwie    

 Artykuł 

1955, masz., l., k. 16  

   

90. Krytyka czy chuligaństwo             

Artykuł 

1956, rkp., l., k. 12  

         

91. Notatka dotycząca sytuacji w naukach rolniczych        

 1958, masz., l., k. 3  

          

92. Metodyka i tematyka badań naukowych          

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 10 
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93. O organizacji nauk rolniczych           

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 8 

       

94. Ocena stanu działalności nauk i potrzeb rolniczych w okresie powojennym     

 B.d., rkp., l., k. 2        

 

95. Odpowiedzi na pytania postawione przez KC PZPR dotyczące nauk rolniczych    

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 21  

          

96. Problemy prac badawczych z dziedziny fizjologii        

 Praca niekompletna            

 B.d. masz., l., k. 12 

          

97. Realizacja zadań rolnictwa w świetle realizacji zadań gospodarki narodowej     

 Praca 

B.d., rkp., l., k. 76 

         

98. Stan nauk zootechnicznych w Polsce i perspektywy ich rozwoju      

 Praca 

B.d., masz., l., k. 30 

            

99. Stan zootechniki w Polsce           

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 7 

    

100. Sytuacja nauk biologicznych w Polsce          

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 7  

   

101. Sytuacja w zootechnice polskiej            

Artykuł 

B.d., masz., l., k. 17  

            

102. Węzłowe kierunki badań w stosunku do perspektywy 5-lecia i dalszych lat     

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 11  

         

103. Wytyczne i problematyka badań zootechnicznych        

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 4  

       

104. Zadania badań zootechnicznych w Polsce-wytyczne kierunkowe      

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 13  

         

105. Opinia o celowości utworzenia V Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN     
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Artykuł 

1956, rkp., l., k. 8  

          

106. Opinia o utworzeniu Oddziału PAN w Krakowie        

 Artykuł 

1954, masz., k., k. 2  

       

107. Charakterystyka stylu pracy instytutów badawczych i placówek naukowo-badawczych oraz działalności   

        naukowo-dydaktycznej kierownictwa          

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 10  

     

108. Problem powołania placówki naukowej celem opracowania założeń do właściwego zagospodarowania  

        ziem górskich i podgórskich           

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 5  

            

109. Przeciw powołaniu Akademii Nauk Rolniczych        

 Artykuł 

B.d., rkp., masz., l., k. 22  

 

110. Zakład Hodowli i Genetyki Zwierząt          

 Artykuł 

B.d., rkp., l., k. 3 

           

111. Potrzeba utworzenia specjalnego Centralnego Zakładu Zootechnicznego   

Fragment artykułu 

B.d., rkp., l., k. 2   

     

112. Setna rocznica urodzin I. W. Miczurina         

Praca  

1955, masz., l., k. 7 

         

113. Filozoficzne znaczenie naukowej spuścizny I. W. Miczurina 

Artykuł         

B.d., masz., l., k. 39 

         

114. Opinia o zjeździe Miczurinowców, tzn. przodujących w kulturze agro- i zootechniki chłopów  

 Artykuł 

B.d., masz., l., k. 14  

        

115. Podróż po ZSRR  

Artykuł popularny           

B.d., masz., l., k. 7  

         

116. Rozwój nauk przyrodniczych w ZSRR          

 Artykuł  

B.d., rkp., l., k. 6           
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B. Referaty 

1. Referaty z zakresu nauk rolniczych 

117. Projekt likwidacji serwitutów tatrzańskich i utworzenia wzorowych spółek pastwiskowych na Podhalu

 Referat  

1949, masz., l., k., 6  

        

118. Problemy produkcji mięsnej.  

Referat wygłoszony na posiedzeniu PZPR w Krakowie     

1949, rkp., l., k. 11  

      

119. Problem produkcyjności zwierząt gospodarskich i ich selekcji a dotychczas stosowane metody żywienia 

 Referat  

1951, masz., l., k. 17  

   

120. Zagadnienie podniesienia produkcji zwierzęcej na tle aktualnej sytuacji zootechniki w Polsce  

 Referat na Krajowym Zjeździe Zootechników Polskich       

 1954, masz., l., k. 41  

   

121. Biologiczne i techniczne podstawy budownictwa hodowlanego w gospodarce socjalistycznej  

 Referat  

1955, rkp., masz., l., k. 15  

    

122. Osiągnięcia produkcji rolniczej  

Referat wygłoszony na zebraniu partyjnym       

1955, masz., l., k. 16  

         

123. Einige Bemerkungen ȕber die Zucht vom hochleistungsfȁhigen und lebenskrȁftigen Milch   

 Referat wygłoszony w NRD na zjeździe Niemieckiej Akademii Nauk Rolnych    

 1955, masz., j. niem., l., k. 24 

          

124. Referat wygłoszony na Tagungu w Berlinie         

 1955, masz., j. niem., pol., l., k. 8 

          

125. Referat wygłoszony na otwarciu Konferencji Żywieniowej       

 1957, masz., l,. k. 7  

   

126. Hodowla polskiego bydła czerwonego          

 Referat  

B.d., masz., l., k. 11 

          

127. Hodowla zarodowa w Polsce           

 Referat  

B.d., rkp., l., k. 3 

            

128. Ocena rozwoju bazy paszowej w świetle postulatów nauki       

 Referat wygłoszony na Konferencji Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN    

 B.d., masz., l., k. 62  
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129. Opinia o referacie prof. Brzozy dotyczącym rozwoju hodowli w spółdzielniach produkcyjnych  

 Referat  

B.d., masz., l., k. 16  

         

130. Podnoszenie zawartości humusu          

 Głos w dyskusji            

 B.d., rkp., l., k. 5 

 

131. Socjalistyczna gospodarka hodowlana          

 Referat  

B.d., masz., l., k. 16  

         

132. Sposoby ulepszania hodowli zwierząt domowych        

 B.d., rkp., l., k. 20  

         

133. Czechosłowackiej Akademii Nauk Rolniczych. Sekcja Hodowli i Weterynarii 

Tezy referatów            

 B.d., masz., l., k. 5 

     

134. Hodowla zwierząt 

Wypowiedź w dyskusji nad referatem własnym    

B.d., masz., l., k. 2 

           

135. Zagadnienia dotyczące rezerwatowej hodowli rzadkich zwierząt       

 Referat wygłoszony na sesji Państwowej Rady Ochrony Przyrody      

 B.d., masz., l., k. 5  

           

136. Zebranie Komitetu d/s zagospodarowania ziem górskich  

Wystąpienie         

B.d., masz., l., k. 8 

         

137. Żywienie zimowe krów wyrównujące różnice zachodzące między żywieniem letnim i zimowym   

 Referat 

B.d., masz., l., k. 12     

 

2. Referaty dotyczące stanu i perspektyw rozwoju nauk rolniczych 

138. Zebranie partyjne dotyczące działalności partii i jej programu 

Referat        

1951, masz., l., k. 22  

        

139. O sytuacji i niektórych zagadnieniach w naukach zootechnicznych w Polsce    

 Referat wygłoszony na Zjeździe Zootechników Krajów Demokracji Ludowej    

 1953, masz., l., k. 23  

   

140. Podstawowe założenia reformy programów studiów w wyższych szkołach rolniczych   

 Referat 

1953, masz., l., k. 25  
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141. Najnowsze osiągnięcia w agro- i zootechnice         

 Referat 

1955, masz., l., k. 14  

         

142. Odpowiedzi dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na temat pracy na wsi     

 1955, masz., l., k. 4  

      

143. Perspektywy rozwoju rolnictwa rzutujące na kierunek badań naukowych i szkolenia specjalistów 

        z wyższym wykształceniem w zakresie agronomii i zootechniki      

 Referat 

1955, masz., l., k. 67 

           

144. Uwagi do referatu przeznaczonego na walne zgromadzenie PAN      

 1955, masz., l., k. 1  

           

145. Badania naukowe w dziedzinie nauk rolniczych         

 Referat 

B.d., rkp., l., k. 17 

         

146. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Problemy zootechniki 

        w socjalistycznej gospodarce Polski          

 Referat 

B.d., masz., l., k. 8  

         

147. Cele i styl pracy Instytutu Zootechniki         

 Referat  

B.d., masz., l., k. 12  

      

148. Element twórczości w pracy rolnictwa          

 Referat 

1955, masz., l., k. 43  

         

149. Funkcja społeczno-gospodarcza rolnictwa w Polsce        

 Referat wygłoszony na zebraniu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego     

 1957, masz., l., k. 54  

         

150. Głos w dyskusji na nieustalonej sesji poświęconej naukom rolniczym     

 B.d., rkp., l., k. 4 

          

151. Historia zootechniki polskiej           

 Referat 

B.d., rkp., l., k. 16 

           

152. Stan zootechniki w ZSRR           

 Referat 

B.d., masz., l., k. 8 

         

153. Jw.             
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Schemat doświadczeń           

 B.d., rkp., l., k. 35     

 

C. Artykuły i wypowiedzi dla czasopism 

154. O doświadczalnictwie zootechnicznym       

Artykuł do „Przeglądu Hodowlanego” 

1951, masz., l., k. 10  

           

155. Rolnictwo w świetle gospodarki narodowej   

Wypowiedzi dla redakcji „Nowej Szkoły”  

1952, masz., l., k. 19  

          

156. Dyskusje nad rozwojem rolnictwa w Polsce          

 Artykuł do „Trybuny Ludu”           

 1957, masz., l., k. 10  

    

157. Jakie zadania w obecnej chwili stawia Wydział przed naukowcami z dziedziny rolnictwa   

 Artykuł do „Trybuny Ludu”           

 1957, rkp., masz., l., k. 35 

     

158. Odpowiedzi dla redakcji „Agencji Robotniczej”        

 1957, masz., l., k. 2   

     

159. Rozwój produkcji rolnej w świetle VIII Plenum KC PZPR       

 Wypowiedź dla „Przeglądu Technicznego”         

 1957, masz., l., k. 2  

           

160. Sprawa pracy nad doskonaleniem owcy górskiej w Grodźcu       

 Artykuł do miesięcznika „Mleko, jaja, drób”        

 1957, masz., l., k. 5  

   

161. Polityka rolna Partii i Rządu           

 Odpowiedź dla redakcji miesięcznika „Mleko, jaja, drób”        

 1958, masz., l., k. 3  

        

162. Badania naukowe w rolnictwie  

Dyskusja w czasopiśmie „Nowa Szkoła”    

B.d., rkp., masz., l., k. 7  

   

163. Dyskusja z dziećmi na temat zwierząt  

Artykuł do niezidentyfikowanego czasopisma     

B.d., masz., l., k. 5   

   

164. Znaczenie hodowli kukurydzy           

 Wypowiedź dla PAP            

 B.d., masz., l., k. 6    

 

D. Materiały warsztatowe 

165. Ilość owiec w województwie krakowskim 
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Zestawienia zbiorcze       

1943, masz., l., k. 3  

          

166. Wypisy z literatury            

 1948, rkp., sz., k. 94  

     

167. Organizacja hodowli  

Notatki, wypisy           

 B.d., rkp., l., k. 2 

           

168. Tabela norm żywienia 

Notatki, wypisy            

 B.d., masz., l., k. 1  

   

169. Wzrost produkcji rolnej            

 Wypisy z literatury            

 B.d., rkp., sz., k. 3 

    

170. Luźne materiały warsztatowe  

Notatki, wypisy     

B.d., rkp., l., 25        

 

II. MATERIAŁY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 

 

171. Współpraca Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych z FAO      

Notatka  

B.d., masz., l., k. 3 

     

172. Proponowany skład Rady Naukowej Zakładu Genetyki Roślin PAN      

 B.d., masz., l., k. 2  

           

173. Uchwała o wewnętrznej strukturze organizacyjnej sekretariatu PAN     

Uwagi do projektu 

B.d., rkp., l., k. 6   

      

174. Powołania Zakładu Genetyki Zwierząt Domowych PAN       

Uzasadnienie 

B.d., masz., l., k. 4  

       

175. Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim     

Sprawozdanie z wyników prac doświadczalnych i badawczych za okres 1948-1949 

1949, rkp., masz., l., k. 24 

       

176. Podsekcja Zootechniczna I Kongresu Nauki Polskiej     

Sprawozdanie z wyników prac 

1951, masz., l., k. 11 

   

177. Pismo kierownika katedry SGGW M. C. do Ministerstwa Rolnictwa     

 1954, masz., l., k. 2         



18 

 

 

178. Zasady uruchomienia Zespołu Badań Metod Wdrażania Osiągnięć Nauki do Produkcji w ramach 

działalności Komitetu Nauk Rolniczych PAN 

Ustalenia przez Prezydium PAN   

         1954, masz., l., k. 4 

         

179. Notatka informacyjna o udzieleniu audiencji M. C. w Radzie Państwa dla omówienia  

        spraw dotyczących niektórych zagadnień związanych z rozwojem nauk rolniczych    

 1955, masz., l., k. 5   

           

180. Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Krakowie       

Protokół  

1955, masz., l., k. 4 

     

181. Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa.  

 Zaproszenie M. C. na honorowego członka Komitetu Organizacyjnego Konferencji   

 Naukowo-Technicznej           

 1955, masz., l., k. 5    

 

B. Materiały działalności dydaktycznej 

182. Moskiewska Akademii Rolnicza Orderu Lenina    

Wykłady z zakresu hodowli zwierząt, zeszyty robocze       

 1952-1954, masz. powiel., j. pol., ros., sz., k. 35 + 42 

 

183. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne  

         Pismo M. C. w sprawie dostarczenia do podręczników potrzebnych dla studiowania   

 1955, masz., l., k. 5   

    

184. Wydziały Zootechniczne Wyższych Szkół Rolniczych   

Zagadnienie programu i metod nauczania  

1955, masz., l., k. 19           

 

III. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE 

 

185. Nominacje             

 1945-1955, masz., l., k. 13 

        

186. Życiorysy, wspomnienia, nekrologi          

 1955-1958, masz., l., k. 12  

    

187. Spis prac M. C.            

 1927-1953, masz., l., k. 15         

 

IV. KORESPONDENJCA 

 

188. Osoby i instytucje 

Korespondencja wpływająca           

 1955-1958, rkp., masz., l., k. 21      
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V. MATERIAŁY OSÓB OBCYCH 

 

189. Charakterystyka wełny w związku z tkactwem Navajo         

Artykuł  

1942, masz., l., k. 3 

      

190. Prace naukowe uczonych zagranicznych         

 1954-1955, masz., l., k. 58  

       

191. Referaty wygłoszone na Konferencji Nauk Rolniczych w Pradze i Berlinie     

 1954, masz., j. niem., ros., sz., k. 187  

      

192. Hereściak Jędrzej, Wycinek z pamiętnika         

 B.d., masz., l., k. 16           

 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

 

193. Odbitki prac drukowanych           

 Druk              

 1939-1954, sz., k. 144           

 

 


