


EUGENIUSZ NIEDZIELSKI 

TEMATYKA BADAŃ ZWIĄZANYCH 
Z GOSPODARKĄ ŻYWNOŚCIOWĄ 

WOJEWÓDZTWA OSTROŁĘCKIEGO 
W PRACACH MAGISTERSKICH 

I DOKTORSKICH WYKONANYCH 
W ART OLSZTYN 

Akademia Rolniczo-Techniczna, do 1972 roku Wyższa Szkoia Rolnicza w Olsztynię, 
powstała w roku 1950. Jej zasięg oddziaływania związany z lokalizacją badań naukowych 
i terenem zamieszkiwania studentów związany był w przeszłości i obecnie z makro-
regionem północno-wschodnim. Rejon oddziaływania, okresowo określany nawet for-
malnie, nie pokrywa się oczywiście z podziałem administracyjnym kraju Wynika on 
przede wszystkim z ciążenia terenu do określonych ośrodków ponadregionalnych. 
Ciążenia te zostały ukształtowane w rozwoju historycznym a wiążą się z siecią 
komunikacyjną, rozmieszczeniem punktowych elementów infrastruktury społecznej 
i gospodarczej, tradycjami. 

Województwo ostrołęckie, zaliczane w planowaniu przestrzennym do makroregionu 
północno-wschodniego, znajduje się w rejonie ciążenia aglomeraq'i warszawskiej, chociaż 
w mniejszym stopniu dotyczy to terenów wchodzących uprzednio w skład Prus 
Wschodnich. Uznaniem tego faktu była korekta przestrzennego podziału kraju i zalicze-
nie województwa ostrołęckiego w skład makroregionu stołecznego. Teren województwa 
stanowi przedmiot zainteresowań naukowych przede wszystkim warszawskich ośrodków 
badawczych, a Warszawa - główne miejsce studiów młodzieży z województwa ostrołęc-
kiego. Stąd w dziedzinie nauk rolniczych jest to obszar penetracji Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, częściowo Szkoły Głównej Handlowej (uprzed-
nio SGPiS) i Uniwersytetu Warszawskiego. Mniejsze zainteresowanie ART w Olsztynie 
badaniami na terenie województwa ostrołęckiego wynikało z cech rolnictwa tego regionu. 
Niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej Kurpiowszczyzny ogranicza możliwość 
intensyfikacji produkcji rolniczej a tym samym ogranicza zapotrzebowanie na wyniki 
badań naukowych, które w związku z tym lokowano głównie na terenach o potencjalnie 
dużych możliwościach produkcyjnych. Zmiana warunków gospodarowania, związana 
z tranformacją ustrojową, może powyższą tendencję w lokalizowaniu badań zmienić, 
jednakże tylko do pewnego stopnia. Rozwój rolnictwa mniej intensywnego może się 
bowiem odbywać poprzez adaptowanie rozwiązań właściwych dla gospodartw intensyw-
nych. Problemem, który będzie wymagał badań szczególnych dla tego terenu, jest 
eliminacja naturalnych ograniczeń rozwoju produkcji oraz czynników specyficznych, jak 
zagadnienia społeczno-demograficzne, zagospodarowanie infrastrukturalne. 

Drugą cechą rolnictwa, która ograniczała zainteresowanie ART badaniami na terenie 
woj. ostrołęckiego jest śladowy udział sektora uspołecznionego we władaniu ziemią, 
Uczelnia olsztyńska, zlokalizowana w rejonie o dużym lub dominującym znaczeniu 
gospodarstw uspołecznionych we władaniu ziemią, w odróżnieniu od innych uczelni 
rolniczych, z natury rzeczy ukierunkowywała swą tematykę badawczą na problematykę 
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związaną z sektorem państwowym i spółdzielczym w rolnictwie. Absolwenci uczelni, nie 
tylko rolniczych i nie tylko olsztyńskiej, kształceni byli dla potrzeb rolnictwa uspołecz-
nionego. Do sektora indywidualnego trafiali co najwyżej pośrednio, podejmując pracę 
w administraqi, doradztwie, obsłudze produkcyjnej, bankach spółdzielczych, przetwórst-
wie, handlu, itp. Ważnym momentem w kontaktach Uczelni z województwem było 
utworzenie Punktu Konsultacyjnego ART w Ostrołęce. Punkt ten rozpoczął działalność 
w roku akademickim 1977/78, a zakończył w roku akadem. 1990/91. Corocznie 
rozpoczynały w nim studia w trybie zaocznym dwie grupy studenckie, czyli około 60 osób. 
Przez 14 lat działalności przewinęło się więc przez niego 850 studentów, głównie z terenu 
województwa ostrołęckiego i województw ościennych. Nauka w Punkcie trwała dwa lata 
i była poprzedzona tzw. semestrem zerowym lub kursem przygotowawczym. Działalność 
Punktu Konsultacyjnego, zwłaszcza w pierwszych latach istnienia, wynikała głównie 
z miejscowych potrzeb w zakresie kształcenia kadr rolniczych - zwiększała dostępność 
studiów. Z czasem udział studentów z innych województw wzrastał, co w powiązaniu 
z trudnościami finansowymi Uczelni doprowadziło do likwidacji tego Punktu. 

Jego działalność przyczyniła się niewątpliwie do wzrostu zainteresowania Uczelni 
problemami województwa a liczne grono wychowanków pozwala zakładać trwałość 
kontaktów. 

Ocena problematyki badawczej związanej z regionem ostrołęckim a realizowanej 
w pracach magisterskich i doktorskich jest bardzo trudna - z różnych powodów. Po 
pierwsze, trudno jest ustalić faktyczną liczbę tych prac, nie wszystkie bowiem w tytułach 
ujawniają umiejscowienie terytorialne. Powstało szereg prac, w których materiał em-
piryczny pochodził z wielu obiektów, w tym, w różnej części (ilości) położonych na terenie 
woj. ostrołęckiego. Są także prace tematyczne, problemowe, w których rozmieszczenie 
przestrzenne (lokalizacja) obiektów ma znaczenie drugorzędne, gdzie zatem w tytule 
umiejscowienia badań nie podano. Po drugie, zmiany granic jednostek administracyjnych 
utrudniają przypisanie tematyki prac do określonego terenu. Dotyczy to zwłaszcza okresu 
przed powstaniem województwa ostrołęckiego. Po trzecie, ART jest drugą (po SGGW) 
pod względem wielkości uczelnią rolniczą w kraju, stąd różnorodność tematyki badaw-
czej. Według katalogu prac magisterskich i doktorskich Biblioteki Głównej ART, 
w Uczelni tej wykonano 3 prace doktorskie bezpośrednio w tytule związane z terenem woj. 
ostrołęckiego (Wykaz 1) oraz 90 prac magisterskich (wykaz 2). Ustalenie faktycznej liczby 
i tematyki prac związanych z tym województwem wymagałoby dużego nakładu pracy, być 
może, mogłaby stanowić temat pracy magisterskiej samo w sobie. 

Największą liczbę prac magisterskich tematycznie związanych z województwem 
ostrołęckim wypromowano na Wydziale Rolniczym a zwłaszcza w Instytucie Ekonomiki 
i Organizacji Rolnictwa. Potwierdza to poniższe zestawienie. 

Liczba prac magisterskich związanych z woj. ostrołęckim według jednostek organizacyj-
nych ART. 

Jednostka organizacyjna Liczba prac 

1. Wydział Rolniczy * 54 
- Instytut Ekonomiki i Org. Rolnictwa 43 
- Katedra Produkcji Roślinnej 8 
- Katedra Ogrodnictwa 2 
- Katedra Chemii Rolnej 1 
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2. Wydział Technologu Żywności 15 
- Katedra Ekonom, i Organ. Przem. Spożywczego 9 
- Katedra Inżynierii i Aparatury Przem. Spoż. 4 
- Instytut Fizyki i Chemii 1 
- Katedra Żywienia 1 

3. Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych 12 
- Instytut Planowania Terenów Rolnych 5 
- Katedra Gleboznawstwa 7 

4. Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego 3 
- Inst Hydrobiologii i Ochrony Wód 3 

5. Wydział Zootechniczny 2 
6. Wydział Mechaniczny 1 
7. Jednostki Międzywydziałowe 3 

- Instytut Oświaty Rolniczej 3 

Łączna analiza tematyki tych prac jest trudna ze względu na jej dużą różnorodność. 
Prace te obejmują zarówno szczegółowe zagadnienia technologiczne w zakładach 
przemysłu rolnego i gospodarstwach rolnych, jak i analizę środowiska (zwłaszcza gleb) 
i jego ochronę różne aspekty ekonomiki i organizacji produkcj rolniczej i przemysłu 
spożywczego, funkcjonowanie usług i innych elementów infrastruktury wiejskiej, aż do 
zagadnień planowania przestrzennego. Należy przypuszczać, że wyniki dużej części tych 
prac znalazły bezpośrednie i pośrednie zastosowanie praktyczne. Odnosi to się przede 
wszystkim do prac badawczych podejmowanych w konkretnych przedsiębiorstwach 
przemysłu spożywczego lub gospodarstwach rolnych. Do przedsiębiorstw, gdzie zlokali-
zowane były badania, wykorzystane w kilku pracach magisterskich, należą Zakłady 
Mięsne o Ostrołęce, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrołęce, Zakłady Mleczars-
kie w Chorzelach. 

Wyniki badań, zawartych w części prac magisterskich, stanowiły element większych 
programów badawczych i zostały zawarte w opracowaniach przekazanych zleceniodaw-
com lub wykorzystane w syntezach naukowych. 

Oczywiście, że poziom omawianych prac jest bardzo zróżnicowan, często nieporów-
nywalny. Część z nich została jednak wyróżniona w konkursie OTN na najlepsze prace 
magisterskie, związane z woj. ostrołęckim. 

Prace magisterskie, dotyczące tematycznie województwa ostrołęckiego, najczęściej 
podejmują studenci pochodzący z tego terenu. Dotyczy to zwłaszcza osób studiujących 
w trybie zaocznym. Studenci związani z woj. ostrołęckim miejscem zamieszkania stanowią 
dużą część wszystkich studentów ART. Dla przykładu, wśród kandydatów na Wydział 
Rolniczy stanowili oni 20,9% w roku 1990 i 19,5% w roku 1991. Zapewne wielu z nich 
w pracach magisterskich podejmie tematykę związaną z rodzinną ziemią. 

Wykaz nr 1 
PRACE DOKTORSKIE ZWIĄZANE Z REGIONEM OSTROŁĘCKIM 

Lp. Autor Tytuł pracy Rok 

L Kożuch Antoni Analiza skutków ekonomicznych i społecznych usług pro-
dukcyjnych SKR w latach 1977 - 79 na przykładzie woj. 
ostrołęckiego 

1982 
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1 Piaścik Henryk Studia nad glebami murszowymi i murszowatymi Kotli-
ny Kurpiowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem stosun-
ków wodnych 

1967 

3. Jabłoński 
Tadeusz A. 

Dynamika inwazji Cysticercus boris u bydła w woj. 
ostrołęckim 

1982 

Wykaz nr 2 
PRACE MAGISTERSKIE ZWIĄZANE Z REGIONEM OSTROŁĘCKIM 

Lp. Autor Tytuł pracy Rok 

Wydział Rolniczy 

1. Obrycka Jadwiga Stan, kierunki i możliwości intensyfikacji produkcji roślin 
oleistych w woj. ostrołęckim w L 1980-82 

1984 

2. Chrzanowska 
Władysława 

Gospodarka nasienna w Oddziale CN Przasnysz i jej 
wpływ na produkcję zbóż w tym rejonie w L 1982-84 

1987 

3. Budna Stanisława Stan, kierunki i możliwości intensyfikacji produkcji roślin 
motylkowych w woj. ostrołęckim w 1. 1980-82 

1984 

4. Kłauzińska Sabina Bilans i możliwości odzysku energii z gnojowicy trzody 
chlewnej na przykładzie PGR w Rozogach 

1982 

5. Rafalski Roman Analiza zafałszowań miodów pszczelich sacharozą w woj. 
białostockim, lubelskim i warszawskim 

1968 

6. Kłosowski Dariusz Ocena wartości nawozowej popiołów z elektrowni w 
Ostrołęce w uprawie krzewów porzeczki czarnej 

1990 

7. Bednarczyk Wiktor Ocena produkcji i hodowli bydła w L 1975-82 na przy-
kładzie woj. ostrołęckiego 

1983 

8. Bet Grzegorz Analiza porównawcza wybranych RSP w woj. ostrołęckim 1080 
9. Bobik Grzegorz Analiza działalności gospodarczej w Zakładzie Zaopa-

trzenia Rolniczego WZSR „SCh" w Ostrołęce 
1984 

10. Biernacka Ewa Organizacja i rozmiary skupu płodów rolnych prowadzo-
nego przez jednostki podlegle WZGS „SĆh" w Ostrołęce 
w latach 1981-86 

1988 

11. Borowiecka 
Jadwiga 

Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne woj. ostrołęckiego 1980 

12. Chojecka Hanna Udział kredytu w finansowaniu działalności eksploata-
cyjnej SKR 

1990 

13. Chojnowska Ewa Charakterystyka ekonomiczna rolnictwa indywidualnego 
w gminach woj. ostrołęckiego 

1082 

14. Czartoryska Anna Charakterystyka ekonomiczna rolnictwa indywidualnego 
gminy Przasnysz w woj. ostrołęckim 

1985 

15. Dąbkowska 
Helena 

Wpływ czynników ekonomiczno-organizacyjnych na in-
tensywność i poziom produkcji towarowej w gospodar-
stwach indywidualnych woj. ostrołęckiego 

1983 

16. Dąbkowski Jan Koszty i opłacalność usług mechanizacyjnych na przykła-
dzie SKR w Ostrowi Mazowieckiej 

1983 
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17. Dmochowska Analiza ekonomiczna nakładów i efektów produkcyjnych 1984 
Joanna w fermie jaj konsumpcyjnych w gminie Lelis, woj. ostro-

łęckie w ujęciu chronologicznym 
18. Florczak Wybrane zagadnienia gospodarki mieszkaniowej w PPGR 1984 

Ireneusz woj. ostrołęckiego 
19. Galach Irena Analiza opłacalności produkcji żywca wieprzowego w wy- 1981 

branych tuczarniach woj. ostrołęckiego 
20. Gierczyński Płynność kadr w SKR na przykładzie woj. ostrołęckiego 1981 

Wojciech 
21. Grzyb Stanisław Wydajność pracy w SKR woj. ostrołęckiego 1987 
22. Grabowski Wyposażenie techniczne gospodarstw indywidualnych po- 1984 

Sławomir siadających ciągniki na przykładzie gminy Przasnysz 
23. Grzyb Wacław Upraszczanie rolnictwa indywidualnego na podstawie go- 1980 

spodarstw prowadzonych przez rolników wykształconych 
w woj. ostrołęckim 

24. Heronimek Przestrzenne zróżnicowanie usług SKR dla gospodarstw 1985 
Jadwiga indywidualnych w woj. ostrołęckim 

25. Kierzkowska Straty gospodarcze powstałe w wyniku przeprowadzania 1987 
Beata inwestycji melioracyjnych (na przykładzie obiektu Kije-

wice w gminie Przasnysz) 
26. Konopka Straty gospodarcze, powstałe w wyniku wykonywania in- 1986 

Zdzisław westycji melioracyjnych (na podstawie zadania inwesty-
cyjnego Małopole II i Podstoliska II w woj. ostrołęckim 

27. Obrębski Wyposażenie techniczne rolnictwa indywidualnego w woj. 1990 
Eugeniusz ostrołęckim 

28. Osiecki Stanisław Kredytowanie gospodarstw indywidualnych w latach 1983 
1977-81 (na przykładzie miasta i gminy Różan) 

29. Pod bielski Ocena stopnia pokrycia potrzeb w zakresie obsługi bie- 1983 
Władysław żącej sprzętu rolniczego w woj. ostrołęckim 

30. Pogorzelska Organizacja usług mechanizacyjnych SKR na przykładzie 1982 
Hanna wybranych jednostek w woj. ostrołęckim 

31. Ponikowski Jerzy Charakterystyka ekonomiczna rolnictwa indywidualnego 1983 
w gminach woj. ostrołęckiego 

3 1 Pyskło Marian Wyposażenie w sprzęt rolniczy oraz zakres świadczonych 1980 
usług w SKR woj. ostrołęckiego 

33. Siółkowska Kredytowanie gospodarstw indywidualnych w woj. ostro- 1986 
Elwira łęckim w latach 1980-1984 

34. Skowroński Charakterystyka ekonomiczna rolnictwa indywidualnego 1991 
Janusz w gminach woj. ostrołęckiego 

35. Skrzecz Aniela Analiza działalności gospodarczej SKR w woj. ostrołęc-
i* 

1984 

36. Strzelecki 
kim 
Przemiany zachodzące w gospodarce indywidualnej w la- 1983 

Krzysztof tach 1977-81 na przykładzie woj. olsztyńskiego i ostro-
Strzelecki Marek łęckiego 

37. Subda Stanisław Stan i perspektywy rozwoju usług mechanizacyjnych SKR 1983 
dla gospodarki indywidualnej w woj. ostrołęckim 

38. Szczepkowski Przemiany w gospodarstwach chłopskich na podstawie 1980 
Honorat gminy Rzewnie w woj. ostrołęckim 
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39. Szełbowińska Charakterystyka ekonomiczna RSP woj. ostrołęckiego 
Elżbieta 

40. Toryfter Henryk Gospodarstwa indywidualne o niskiej produkcji towaro- 1988 
wej na przykładzie gminy Baranowo, woj. ostrołęckie 

41. Ustaszewski Ochrona gruntów rolnych w woj. ostrołęckim 1984 
Ryszard 

42. Wójcik Stanisław Stan i możliwości specjalizacji gospodarstw indywidual- 1975 
nych w produkcji mleka przy współpracy ze spółdziel-
czością mleczarską na przykładzie OSM Chorzele 

43. Wiszowaty Wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w woj. 1982 
Kazimierz ostrołęckim w 1981 r. 

44. Wysocki Janusz Zmiany w nakładach pracy wynikające z mechanizacji 1984 
obór krów mlecznych (na przykładzie gospodarstw indy-
widualnych woj. ostrołęckiego) 

45. Zalewski Wiesław Analiza produkcji i skupu mleka w woj. ostrołęckim 1981 
46. Bielak Henryk Możliwości intensyfikacji produkcji zbóż w gminie Go- 1987 

worowo, woj. ostrołęckie 
47. Konarzewska Stan, możliwości i kierunki intensyfikacji produkcji ziem- 1984 

Małgorzata niaka w wybranych gminach woj. ostrołęckiego 
48. Zawadzki Jan Efektywność ekonomiczna usług ciągnikowych SKR (na 1980 

przykładzie woj. ostrołęckiego) 
49. Zduniak Grażyna Analiza skupu mleka z uwzględnieniem sezonowości na 1983 

przykładzie OSM - Chorzele 
50. Zduni ak Analiza produkcji zwierzęcej w wybranych RSP woj. 1980 

Augustyna ostrołęckiego 
51. Ziemek Barbara Koszty zakładania i prowadzenia produkcyjnych sadów 1985 

wiśniowych w woj. ostrołęckim 
52. Wiśniewski Stan i możliwości intensyfikacji produkcji zbóż w gmi- 1982 

Edmund nie Wyszków na tle woj. ostrołęckiego 
53. Zieliński Janusz Planowanie czterech gatunków zbóż ozimych uprawia- 1982 

nych na kompleksie żytnim dobrym w warunkach woj. 
ostrołęckiego 

54. Żaboklicki Stan, kierunki i możliwości intensyfikacji produkcji ziem- 1984 
Zbigniew niaków w woj. ostrołęckim 

Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych 

55. Duszak Stanisław Propozycje zagospodarowania gruntów PFZ w gminie 1978 
Kadzidło woj. ostrołęckie 

56. Kowalczyk Ocena efektów prac scaleniowych w wybranych jednost- 1980 
Czesław kach gospodarki rolnej woj. ostrołęckiego 

57. Mikołajczyk Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozmieszczenia 1985 
Ireneusz ludności rolniczej woj. ostrołęckiego 

58. Rutkowska-Kaczan Analiza założeń projektu zagospodarowania przestrzenne- 1967 
Marianna Teresa go i geodyzyjnego urządzeniowego obszaru kurpiow-

szczyzny 
59. Luszyński Józef Morfologia i niektóre właściwości fizyczne gleb Kotliny 1964 

Kurpiowskiej • 
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60. Polak Wacław Skład chemiczny wód glebowo-gruntowych Kotliny Kur- 1966 
piowskiej 

61. Smoliński Zenon Charakterystyka wybranych właściwości gleb mineral- 1989 
no-organicznych obiektu Borki Rozowskie na Sandrze 
Mazursko-Kurpiowskim 

6 1 Szlachta Adam Niektóre właściwości fizyczne i chemiczne oraz stosunki 1965 
wodne gleb hydrogenicznych Kotliny Kurpiowskiej na 
podstawie obiektu Brzozowy Kąt woj. ostrołeckie 

63. Wilga Norbert Przyrodniczo-rolnicza charakterystyka gleb hydrogenicz- 1985 
nych doliny rzeki Orzyc w Kotlinie Kurpiowskiej 

64. Wójcikowska Rozmieszczenie i charakterystyka gleb mineralno-mur- 1985 
Jolanta szowych Równiny Mazurskiej i Kotliny Kurpiowskiej 
Wójcikowski 
Włodzimierz 

65. Zakrzewski Niektóre właściwości fizyczne i chemiczne oraz stosunki 1965 
Edmund wodne gleb hydrogennych Kotliny Kurpiowskiej 

Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego 

66. Jargiło Halina Charakterystyka fizyczno-chemiczna wód pod względem 1990 
ich przydatności do hodowli karpia w Brzeźnie woj. 
ostrołęckie 

67. Klucjasz Irena Badania zdolności osadów ściekowych z Zakładów Mięs- 1978 
Lizęgowski Andrzej nych w Ostrołęce do samozagrzewania w procesie kom-

postowania 
68. Księżny Bogusław Badania nad przeróbką osadów ściekowych w Zakładach 1978 

Posadny Witold Mięsnych w Ostrołęce na drodze fermentacji metanowej 
w warunkach statycznych i dynamicznych 

Mędzywydzialowe Jednostki Organizacyjne 

69. Bielska Apolonia Efektywność problemowego nauczania biologii w Zbior- 1978 
czej Szkole Gminnej w Chorzelach 

70. Borajkiewicz Jan Wpływ Usług rolniczych SKR na wykorzystanie i zakup 1984 
sprzętu przez rolników indywidualnych na podstawie 
gminy Rzekuń w woj. ostrołęckim 

71. Kołakowski Kulturotwórcza rola zbiorczej szkoły gminnej na przy- 1978 
Henryk kładzie wybranych gmin woj. ostrołęckiego 

Wydział Technologii Żywności 

72. Goś Maria Kwalifikacje a przydatność zawodowa pracowników 1982 
spółdz. mleczarskich w Ostrowie Mazowieckiej i Olsztynie 

73. Kacprzak Teresa Analiza skupu i produkcji w Zakł. Mlecz, w Przasnyszu 1983 
74. Karwowska Teresa Stan istniejący i możliwości usprawnienia linii serowars- 1977 

kięj sera cheder na przykładzie Zakładu Mleczarskiego 
Chorzele 
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75. Kirzenkowska Wykorzystanie i rozmieszczenie zdolności produkcyjnych 1982 
Bożena masłowni w woj. ostrołęckim 

76. Kliska Barbara Porównanie kosztów produkcji w Proszkowni Mleka w 1979 
Ostrołęce oraz w Wytwórni mleka w Lidzbarku Warm. 

77. Kuźnicka Organizacja i koszty zaopatrzenia w surowiec Zakładach 1979 
Wiesława Mięsnych w Ostrołęce 

78. Ryduchowska Kierunki racjonalnej organizacji gospodarki magazyno- 1979 
Teresa wej w Zakładach Mięsnych w Ostrołęce 

79. Sledziewski Jerzy Wykorzystanie produktów ubocznych w Zakładach Mięs- 1980 
nych w Ostrołęce 

80. Wołoszka Stan i możliwości poprawienia wydajności surowca wie- 1979 
Elżbieta i Stanisław przowego i wołowego na przykładzie Zakładów Mięsnych 

w Ostrołęce 
81. Olkicnik Jadwiga Substancje hamujące w mleku towarowym dostarczonym 1979 

do Zakładu mleczarskiego w Chorzelach 
82. Werner Bożena Badanie zawartości cezu-137 w mleku w proszku z różnych 1979 

regionów w Polsce 
83. Gajdzica Jerzy Określenie ilości energii odpadowej w Zakładzie Mlecz. 1990 

Halicki Bogdan w Chorzelach oraz możliwość jej zagospodarowania 
84. Jankowski Wpływ instrumentalnego wyznaczania momentu krojenia 1968 

Ryszard skrzepu na standard produkcji serów edamskich w OSM 
w Ostrołęce 

85. Strzała Stanisław Badania możliwości zastosowania indywidualnej kom- 1988 
pensacji mocy biernej w Zakładzie Mlecz, w Chorzelach 

86. Woś Wiesław Wpływ instrumentalnego wyznaczania momentu krojenia 1968 
skrzepu na standard produkqi serów edamskich w OSM 
Ostrołęka 

Wydział Mechaniczny 

87. Stryjewski Jerzy Analiza zmechanizowania i technologii produkcji ziem- 1980 
niaka w gospodarce indywidualnej woj. ostrołęckiego 

Wydział Zootechniczny 

88. Kaskowska Janina Użytkowanie krów w woj. ostrołęckim 1980 
89. Głowacka Halina Specjalizaqa w trzodzie chlewnej na terenie gminy 1981 

i miasta Tłuszcz w woj. ostrołęckim 
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