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W takim to gabinecie urzęduje rektor Uniwersytetu w Coimbrze (Portugalia). Więcej na temat samego 
Uniwersytetu i walnego zebrania koordynatorów, realizowanego w ramach programu TEMPUS, JEP-u 
EWA-Ring, w którym uczestniczył koordynator z ramienia naszej Uczelni, J.M. Rektor prof. Jerzy 
Kowalski na s. 6.



KRÓTKO
Święto Nauki Wrocławskiej 

(15 listopada 1993)
Mszą Świętą celebrowaną przez J.E. ks. abp.

Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego 
w Polsce, w obecności J.E. ks. bp. Henryka Kar
dynała Gulbinowicza, odprawioną w intencji pra
cowników i studentów wrocławskich uczelni w 
kościele Najświętszego Serca Jezusowego rozpo
częły się w dniu 15 listopada br. o godz. 9.00 
uroczyste obchody Święta Nauki Wrocławskiej. 
Uroczystości w kościele towarzyszyła kompania 
honorowa Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii 
Wojskowej, a oprawę muzyczną zapewniła Orkie
stra Garnizonowa i Chór Politechniki Wrocła
wskiej. Złożeniem wieńców i kwiatów pod 
pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich 
uczczono pamięć pomordowanych profesorów. Re
ktor Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzej Wi
szniewski w krótkim wystąpieniu przypomniał 
lwowskie korzenie naszego środowiska akademic
kiego orazsymboliczną, dla trwania polskiej kultury 
i nauki, wymowę pomnika. (Pełny tekst tego wystą
pienia zamieścimy wdodatku świątecznym GŁOSU 
UCZELNI).

Dzień 15 listopada tradycyjnie Uniwersytet i Poli
technika obchodzą jako swoje święto. Podczas uro
czystej Akademii w auli Politechniki wręczono 
Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Mi
nistra, Senatu Uczelni oraz Złote Odznaki Politech
niki Wrocławskiej. Odbyły się też promocje 
doktorów habilitowanych. Bieg uliczny wokół Poli
techniki o Puchar Rektora i popołudniowe imprezy 
sportowe uatrakcyjniły rocznicowe uroczystości. 
Święto Uniwersytetu Wrocławskiego połączono z 
nadaniem czterech doktoratów honoris causa (pisze- 
my o nich na s. 3). W godzinach wieczornych, 
podczas środowiskowej uroczystości w Auli Leo- 
poldyńskiej wręczono nagrodę Kolegium Rektorów 
(obraz nieżyjącego już współczesnego malarza, Sta
nisława Kukli) rektorowi AWF poprzedniej kaden
cji prof. Tadeuszowi Boberowi. Sylwetkę laureata 
i uzasadnienie decyzji Kolegium Rektorów przed
stawił rektor Akademii Rolniczej prof. Jerzy Ko
walski. Podkreślił jego zasługi naukowe i 
organizacyjne, zmierzające do integracji środowi
ska akademickiego, a także piękną kartę opozycyjną 
w latach 80. Uroczystość środowiskowa była też 
okazją do złożenia gratulacji z okazji nominacji 
generalskiej, którą otrzymał komendant Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej płk. Józef 
Rzemień dnia 11 listopada br. Występ chórów 
akademickich: Akademii Muzycznej Feichtinum 
pod dyrekcją prof. Zofii Urbanyi-Krasnodęb- 
skiej, Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium pod 
dyrekcją Alana Urbanka i Politechniki Wrocła
wskiego pod dyrekcją Piotra Ferensowicza oraz 
prezentacje utworów poetyckich w wykonaniu stu
dentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we 
Wrocławiu Magdaleny Nieć i Michała Wierzbic
kiego zakończyły tegoroczne obchody Święta Na
uki Wrocławskiej.

Nazajutrz tizej doktoizy honorowi Uniwersytetu 
Wrocławskiego: prof. Daniel Beauvois, prof. Zbig
niew Pełczyński i prof. Piotr Wandycz wzięli udział 
w dyskusji panelowej na temat historii Polski we 
współczesnej Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych. Prowadził ją rektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego prot Wojciech Wrzesiński.

/mwj/

Grudniowy numer GŁOSU UCZELNI oddajemy do rąk Państwa jesz
cze przed ostatnim listopadowym weekendem. Czekają nas tradycyjne 
Andrzejki i imieniny Andrzeja (30 listopada), pragniemy więc - korzysta
jąc z okazji - dołączyć się do życzeń kolegów, koleżanek i współpracowni
ków, którzy na pewno o swoich Andrzejach nie zapomną.

A w numerze nieco informacji środowiskowych - staramy się bowiem 
nie pomijać ważnych dla wrocławskiego środowiska akademickiego fa
któw - wrażenia J.M. Rektora z Portugalii, gdzie zebrali się koordynatorzy 
JEP-u EWA-Ring, o nowym programie edukacyjnym TEMPUS II, zesta
wienia przyznanych przez KBN grantów (boi mamy się czym pochwalić!), 
teksty studenckie ... Cieszymy się bardzo ze współpracy nawiązanej ze 
studentami. Dzięki niej, a zwłaszcza dzięki aktywności pani Aldony Dy- 
dyny z KLIAAS, otrzymuj emy nie tylko ciekawe materiały dotyczące życia 
studenckiego, ale mogliśmy rozszerzyć kolportaż naszego pisma na kate
dry ulokowane poza okolicami ul. Norwida i pl. Grunwaldzkiego. Dzię
kujemy za tę współpracę studentom, a przy okazji także - a może przede 
wszystkim - naszym stałym współpracownikom: autorom znakomitych 
tekstów, pracownikom dziekanatów i działów administracji, którzy przy
gotowują materiały i zestawienia, a także tym wszystkim, którzy sygnali
zują problemy i dostarczają informacje. Dziękujemy koleżankom z 
Ośrodka Zastosowań Informatyki za korektę i pomoc w przepisywaniu 
tekstów, a Tadeuszowi Woźnemu za druk, zawsze szybki i niezawodny, 
co umożliwia ukazanie się numeru w niespełna dwie godziny po posie
dzeniu Senatu już z relacją z tego posiedzenia. Bez tej bezinteresownej 
pracy nie byłoby naszego uczelnianego pisma.

Redakcja

Redakcja PRZEGLĄDU AKADEMICKIEGO 
ogłasza

KONKURS
na teksty

popularyzujące współczesne problemy 
nauki i szkolnictwa wyższego

Prosimy o nadsyłanie artykułów do 31 grudnia 1993 roku, w dowolnej formie 
dziennikarskiej, o objętości nie przekraczającej pięciu stron znormalizowanego 
maszynopisu.
Konkurs kierujemy do wszystkich osób związanych ze środowiskiem akademic
kim, a szczególnie do pracowników nauki, studentów i dziennikarzy.
Najlepsze teksty zostaną opublikowane w naszym czasopiśmie, a ich autorów 
uhonorujemy atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Prace z dopiskiem "KONKURS" na kopercie 
prosimy nadsyłać na adres:

PRZEGLĄD AKADEMICKI 
ul. Tomasza Zana 38a, IV p.

20-634 LUBLIN 17, skr. poczt. 41 
tel. 0-81/540255, tel./fax 0-81/559151

CYTAT MIESIĄCA
Rozrywki męczą, praca uspokaja

/Władysław Tatarkiewicz/
..................... .................. J



Nadchodzą lepsze czasy dla rolnictwa
Rozmowa z Prorektorem ds. Współpracy z Gospodarką 

Narodową i RZD prof. Stanisławem Kołotą

- Obrady ostatniej Koferencji Rektorów Uczelni Rolniczych zdominowane 
zostały przez sprawy związane z restrukturyzacją rolniczych zakładów 
doświadczalnych. Oddaje to w jakimś sensie wagę tych problemów. Czy w naszej 
Uczelni te sprawy są równie ważne?

- Wydaje mi się, że tak. Uczelnia nasza jest 
potentatem jeśli chodzi o rolnicze zakłady 
doświadczalne. Posiadamy cztery duże go
spodarstwa i ponad 3700 ha użytków rol
nych. Jest to, jeżeli nie największy spośród 
uczelni rolniczych w Polsce, to jeden z naj
większych obszarów. Obecnie nasze zakła
dy są zadłużone i mają, podobnie jak cała 
gospodarka, duże kłopoty z finansową stro
ną działalności.

- Statut Uczelni określa cele rolniczych 
zakładów, związane z prowadzeniem 
dydaktyki i prac badawczych. Czy 
realizacja tych zadań pozwala na 
komercjalizację działalności RZD?

- To prawda, że zakłady doświadczalne
powinny zapewnić możliwość prowadzenia badań naukowych, w tym związanych z 
wykonaniem prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, których w naszej 
Uczelni wykonuje się wiele. Powinny też zapewnić możliwość odbywania ćwiczeń 
terenowych i praktyk studenckich. W obecnym okresie ta rola zakładów doświad
czalnych staje się większa niż poprzednio. Dziś studenci mają trudności ze znalezie
niem miejsca praktyk. Kiedyś były to PGR-y, spółdzielnie produkcyjne. Obecnie 
student może wybierać miejsce praktyk u prywatnego producenta rolnego, ale często 
nie ma takiego zainteresowania ze strony producentów indywidualnych i siłą rzeczy 
wielu studentów będzie musiało odbywać praktyki programowe właśnie w naszych 
zakładach doświadczalnych. Z tym trzeba się liczyć.

- Sprawa restrukturyzacji RZD będzie tematem dwóch kolejnych posiedzeń 
Senatu. Jakie są propozycje zmian w funkcjonowaniu tych zakładów?

- Chcemy zrobić wszystko, żeby Uczelnia nie musiała dokładać do rolniczych 
zakładów doświadczalnych, jeśli chodzi o stronę finansową.

- Czy z tego wynika, iż dotąd dokładała?
- Udzielała pożyczek. Chodziłoby o to, aby tych pożyczek nie trzeba było udzielać. 

Mamy różne możliwości. Rozpatrywaliśmy ewentualność sprzedaży części posiada
nego majątku, dzierżawy, bądź też przekazania w administrowanie. Wszystkie te 
formy bierzemy pod uwagę i myślę, że każda z nich w jakimś stopniu znajdzie 
zastosowanie. Wydaje się, że w największym zakresie będziemy się starać przekazy
wać gospodarstwa w administrowanie. Oczywiście osobom kompetentnym, być 
może wybranym w drodze konkursu, a więc takim, które zapewnią najlepsze funkcjo
nowanie tych zakładów.

- Uczelnia pozostanie właścicielem?
- Tak, oczywiście. Administrator dostarcza co roku plany działalności gospodarczej 

i finansowej, które są zatwierdzane przez Rektora. Również Rektor oddziałuje na 
kierunki produkcji i rodzaj inwestycji. Nic istotnego nie może być przeprowadzone 
bez zgody władz Uczelni.

- Zatem cele statutowe, będą mogły być realizowane...

cd. na s. 4

KRÓTKO
Doktoraty honoris causa

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickie
go Akademii Rolniczej w Lublinie, która odbyła się 
dnia 4 października br. nadano tytuł doktora hono
ris causa prot Marii Joannie Radomskiej z Wy
działu Zootechnicznego warszawskiej SGGW. Jest 
ona wybitną specjalistką w zakresie genetyki i ho
dowli zwierząt. W latach 1981-1987 była rektorem 
SGGW, pełniła i pełni szereg funkcji w różnych 
organizacjach i towarzystwach naukowych m.in. 
jest członkiem Rady ds. Nauki przy Prezydencie RP, 
była i będzie w nadchodzącej kadencji członkiem 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

* * *

W dniu Święta Nauki Wrocławskiej 15 listopada 
br. w Auli Leopoldyńskiej UWr. odbyła się uroczy
stość nadania doktoratów honoris causa przyzna
nych przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Zaszczytny tytuł otrzymali:

- Piotr Wandycz urodzony w 1923 r. w Krakowie 
wybitny historyk amerykański, profesor Uniwersytetu 
w Yale, członek zagraniczny PAN i PAU, wielu towa
rzystw naukowych i rad instytutów oraz Rady Fundacji 
"Pomoc Polakom na Wschodzie", zasłużony w promo
cji prac historyków polskich, również i wrocławskich, a 
także w różnorodnych formach zainteresowania i pomo
cy świadczonej dla Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich,

-John Leonard Culhane.profesorUniwesytetu Lon
dyńskiego, fizyk i astronom, czołowy pionier astrono
mii rentgenowskiej, którego ścisła współpraca z 
astronomami wrocławskimi (od 1980 r.) znakomicie 
przyczyniła się do rozwoju badań nad promieniowa
niem rentgenowskim Słońca i gwiazd w Uniwersytecie 
Wrocławskim,

- Daniel Beauvois, historyk i slawista, profesor Uni
wersytetu Charles de Gaułle Lille III w Lille oraz dyre
ktor Centere d’Etude la Culture polonaise (Ośrodka 
Badań Kultury Polskiej), wielce zasałużony jako kura
tor szkolnictwa z językiem polskim, a kierowana przez 
niego polonistyka w Lille utrzymuje stałe kontakty z 
polonistyką wrocławską,

- Zbigniew Andrzej Pełczyński, ekonomista, filozof 
i politolog, profesor Uniwersytetu w Oxfordzie, prze
wodniczący wielu towarzystw i instytutów, konsultant 
EWG, Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP, MEN, OE- 
CO i szefa Urzędu Rady Ministrów, założyciel Fundacji 
im. Stefana Batorego, szczególnie zasłużony w umożli
wieniu wielu młodym polskim uczonym pobytu i pracy 
(w tym 50 osobom z Uniwersytetu Wrocławskiego) w 
angielskich uczelniach, co przyczyniło się do intensyfi- 
kacj i badań naukowych i ożywienia zagranicznej współ
pracy.

/mwj/

Rada zainaugurowała
Wrocławska Rada Nauki skupiająca przedstawicieli 

środowiska naukowego, administracji samorządowej i 
rządowej a powołana uchwałą Rady Miejskiej Wrocła
wia do "tworzenia warunków dla harmonijnego rozwo
ju Miasta i regionu z jednej strony oraz szkolnictwa 
wyższego z drugiej strony" zebrała się dnia 8 listopada 
br. na swoim inauguracyjnym posiedzeniu.

Do udziału w Radzie zostali zaproszeni rektorzy 
wrocławskich uczelni, wojewodowie województw re
gionu dolnośląskiego, Prezes i Sekretarz Wrocławskie
go Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor 
Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Dy
rektor NBP i Prezes Banku Zachodniego, przewodni
czący Prezydium Sejmiku Samorządowego i Prezydent 
Wrocławia.

/mwj/



KRÓTKO
Wybory do Rady Głównej

Sześciu elektorów z naszej Uczelni (prof. Jerzy
Pres, prof. Leszek Szerszeń i prof. Bolesław Zuk 
z grupy profesorów i doktorów habilitowanych oraz 
dr Roman Dąbrowski, dr Bogusław Karoń i dr 
Wojciech Zawadzki spośród pozostałych nauczy
cieli akademickich) wzięło udział w wyborach 
członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dla 
uczelni rolniczych. Wybory odbyły się 28 
października br. w warszawskiej SGGW. Przypo
mnij my, że w Radzie Głównej zasiada 35 profeso
rów lub doktorów habilitowanych, 10 pozostałych 
nauczycieli akademickich wybieranych spośród ele
ktorów uczelni danego typu i 5 studentów. Elektorzy 
szkół rolniczych wybrali na nową kadencję z grupy 
profesorów i doktorów habilitowanych: prof. An
drzeja Dubasa z Wydziału Rolniczego Akademii 
Rolniczej w Poznaniu, prof. Andrzeja Farugę z 
Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczo-Te
chnicznej w Olsztynie, prof. Marię J. Radomską z 
Wydziału Zootechnicznego SGGW w Warszawie i 
prof. Jerzego IŁ Hetmana z Wydziału Rolniczego 
Akademii Rolniczej w Lublinie oraz z grupy pozo
stałych nauczycieli akademickich dr. Jerzego Tar
gońskiego z Wydziału Zootechnicznego Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. Nie będzie więc w nadcho
dzącej kadencji w Radzie Głównej przedstawicieli z 
naszej Uczelni (do końca kadencji zasiadają w niej 
prof. Bolesław Żuk i dr Jerzy Weber). Wrocła
wskie środowisko akademickie reprezentować będą 
w Radzie Głównej prof. Andrzej Morawiecki z 
Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Andrzej Hałas 
i dr Ludomir J. Jankowski z Politechniki Wrocła
wskiej, prof. Paweł Kowalski z AWF i dr Ewa 
Mróz z Akademii Medycznej. Ostatnie posiedzenie 
Rady kończącej się kadencji zaplanowano na 24 
listopada br., a inauguracyjne nowej, na dzień 3 
grudnia br.

/mwj/

Milion dolarów dla Politechniki
Otwarcie drugiej edycji Polsko-Amerykańskiego 

Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Za
rządzaniu w dniu 4 listopada br. (o jego powołaniu w 
ub. roku pisaliśmy w GŁOSIE nr 5) było okazją do 
podsumowania trzyletniej współpracy między Central
nym Uniwersytetem Stanowym w New Britain w USA 
i Politechniką Wrocławską. Pierwsze kontakty sięgają 
maja 1990 r. W październiku tegoż roku Politechnika 
otrzymała za pośrednictwem CCSU pierwsze 25 tys. $, 
a w maju 1991 r. uzyskała jeden z 11, przyznanych 
przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodo
wego na Europę Środkową i Wschodnią, grantów w 
wysokości 928 011 $ (ubiegało się o nie 200 instytucji 
amerykańskich powiązanych z partnerami w Europie). 
"Rzecz w tym, żeby być najlepszym" - mówi rektor 
Politechniki prof. Andrzej Wiszniewski.

I rzeczywiście realizacja sześciu programów 
szkoleń zakończyła się sukcesem, co zaowocowało 
przedłużeniem grantu na dwa kolejne lata, a najwy
ższa ocena jaką uzyskały współpracujące CCSU i 
Politechnika przyczyniły się do tego, że US AID 
przyznała wrocławskiej uczelni jeden z czterech 
prestiżowych grantów "Center for Excellence" w 
wysokości 1 miliona $. Z tych środków powstanie 
i zostanie wyposażone w naj nowocześniejszy sprzęt 
Centrum Kształcenia Ustawicznego, które urucho
mi różnorodne formy kształcenia odpowiadające 
potrzebom regionu i rynku.

/mwj/

Nadchodzą lepsze czasy dla rolnictwa
dok. ze s. 3

- Nie ma mowy o tym, aby w takim gospodarstwie mogła ucierpieć działalność 
statutowa. Działalność badawcza i dydaktyczna będzie oczywiście prowadzona i to 
jeżeli nie na takim samym, to na wyższym poziomie. Oczywiście wszystko oparte być 
musi na zdrowych zasadach. To znaczy, jeżeli będą prowadzone badania, to na 
zasadzie pełnej odpłatności dla gospodarstwa doświadczalnego przez określoną jed
nostkę funkcjonującą w Uczelni: katedrę, czy instytut.

- W gestii Pana Rektora jest również współpraca z gospodarką narodową ...
- Mamy kadrę z dużym doświadczeniem, która doskonale sobie radzi i funkcjonuje 

bez zarzutu. Mam oczywiście na myśli Ośrodek ds. Wynalazczości i Wdrożeń. Można 
jedynie poszukiwać pewnych form udoskonalania tej działalności. Myślę przede 
wszystkim o tym, aby szerzej upowszechniać wyniki prac potrzebnych dla praktyki. 
Bardzo istotne, aby mogły się ukazywać w miarę w krótkim czasie od ich zakończenia. 
Na przykład jeżeli praca jest ukończona jesienią, to jej wyniki powinny się ukazywać 
już zimą, aby na wiosnę mogły być wdrożone. Ważna jest też forma, przystępna dla 
producentów rolnych, a przy tym atrakcyjna graficznie.

Drugą sprawą, którą zajmuje się Ośrodek to organizowanie sympozjów i konferencji. 
Można pomyśleć o lepszym wykorzystaniu naszej kadry naukowej, także spoza 
Uczelni, z innych ośrodków.

- Mamy tu przed sobą, przygotowaną przez Ośrodek ds. Wynalazczości i 
Wdrożeń reklamę usług świadczonych przez Uczelnię w formie folderu. Zwraca 
uwagę atrakcyjna forma graficzna i szeroki zakres usług. Czy dociera to do 
producentów, zwłaszcza tych indywidualnych?

- W tej dziedzinie jesteśmy - sądzę - na początku drogi. Staramy się naszą ofertę 
przedstawić w możliwie najszerszym gronie. Folder, który Panie pokazują, był pre
zentowany na Targach Polagra w Poznaniu w bieżącym roku. Przedstawione tu są 
możliwości świadczenia usług zarówno w zakresie organizacji gospodarstwa, jak i 
spraw dotyczących technologii produkcji, zbioru, przetwórstwa, oceny jakościowej 
produktów rolnych. Jeśli chodzi o upowszechnienie naszych możliwości czeka nas 
duża praca.

- Reklama kosztuje. Czy znajdą się na to odpowiednie środki?
- Myślę, że tak. Ośrodek ds. Wynalazczości i Wdrożeń również przynosi korzyści. 

Mamy wiele patentów, wzorów użytkowych, które są prawnie chronione i przynoszą 
dochody. Nasz Ośrodek jeśli chodzi stronę finansową jest samowystarczalny, a nawet 
przynosi dochody dla Uczelni. Na razie startujemy z ofertąusług i - jak sądzę - fundusze 
przeznaczone na reklamę zwrócą się wielokrotnie.

- Na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu Senatu zapadła decyzja o zakupie 
grutów i nieruchomości Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Radomierzu w 
województwie jeleniogórskim...

- Tak, powołaliśmy nowy zakład doświadczalny w Radomierzu i chcemy świadczyć 
usługi również w oparciu o to gospodarstwo, które specjalizować się będzie w 
produkcji ekologicznej, tzw. "zdrowej żywności". Ma tampowstać laboratorium, które 
będzie oceniać jakość produktów rolnych pod kątem ich zdrowotności, a więc zawar
tości metali ciężkich, azotanów itp. Chodzi zatem o usługi bardzo ważne, zwłaszcza 
dla województw wałbrzyskiego i jeleniogórskiego, gdzie zanieczyszczenie środowi
ska jest duże. Liczymy również na owocną współpracę z działającym już euroregionem 
Nysa, który ma za zadanie rekultywację silnie zdegradowanego środowiska w obsza
rach przygranicznych.

- Wypada zatem życzyć, aby te wszystkie zamierzenia zakończyły się sukcesem.
- Myślę, że zakończą się sukcesem. Podejmując się kierowania tym niełatwym 

przecież działem Uczelni wierzyłem, że sporo tu da się zrobić. Sądzę też, że nadchodzą 
lepsze czasy dla rolnictwa i nasze zakłady doświadczalne, będą również funkcjono
wały znacznie lepiej. Z korzyścią dla Uczelni, badań naukowych, dydaktyki i popula
ryzacji wiedzy rolniczej.

Rozmawiały: Maria Wanke-Jerie i Małgorzata Wanke-Jakubowska



Jak to było z "OCHRONĄ ŚRODOWISKA"

Potrzeba kształcenia w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza rolniczego, była uwzględniana w planach 
rozwoju Akademii Rolniczej we Wrocławiu tworzonych w końcu lat osiemdziesiątych. Planowano wówczas 
utworzenie nowych specjalizacji związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska na kierunkach: rolnic
two i melioracje wodne [Program rozwoju uczelni do roku 2000. AR Wrocław 1988 (maszynopis)]. Przed 
ośmiu laty Wydział Rolniczy podjął próbę, niestety nieudaną, powołania kierunku "Ochrona i kształtowanie 
środowiska rolniczego". W latach następnych idea ta znajdowała coraz więcej zrozumienia, aż wreszcie na 
początku 1992 roku Rady Wydziałów: Rolniczego oraz Melioracji i Inżynierii Środowiska podjęły konkretne 
działania organizacyjne, które doprowadziły do przedłożenia władzom Uczelni (w grudniu 1992 r.) odpo
wiednich uzgodnionych pomiędzy obu wydziałami wniosków, w oparciu o które Senat, na posiedzeniu w 
dniu 26 marca 1993 r., uchwalił potrzebę utworzenia-od 1 października 1994 r.- kierunku studiów "Ochrona 
środowiska", realizowanego na Wydziale Rolniczym.

Dalszymi pracami organizacyjnymi zajął się zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele obu 
wydziałów. Zespół ten przygotował odpowiednią ofertę dla zainteresowanych prowadzeniem zajęć dyda
ktycznych (załącznik 1 i 2) i przesłał ją - w maju br. - wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych 
naszej Uczelni, a także zwrócił się do kilkudziesięciu jednostek organizacyjnych działających na terenie 
makroregionu południowo - zachodniego (Wydziały Ochrony Środowiska oraz Wydziały Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej Urzędów Wojewódzkich, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Wo
jewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska) z prośbą o zaopiniowanie planowanego przedsięwzięcia, 
przeanalizował dostępne plany i programy studiów na kierunku "Ochrona środowiska" obowiązujące w 
uczelniach krajowych i zagranicznych oraz zapoznał się z proponowanymi minimami programowymi na 
uniwersytetach (propozycja przedłożona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz projekt przyjęty w 
maju br., na konferencji we Wrocławiu, przez przedstawicieli pięciu uniwersytetów). Przy tworzeniu 
projektu planu wykorzystano również uzgodnienia, dokonane przez przedstawicieli poszczególnych uczelni, 
na seminarium pt. "Wyższe szkoły rolnicze w procesie edukacji ekologicznej” (SGGW Warszawa 23- 
24.09.1993 r.).

W oparciu o zebrane dane i oferty (wpłynęło 59 ofert ze wszystkich wydziałów naszej Uczelni) opracowano 
projekt szczegółowego planu studiów, który w dniu 5 października zyskał akceptację Rady Wydziału 
Rolniczego.

Zakłada się, że prawie wszystkie przedmioty ujęte w tym planie realizowane będą przez pracowników 
pięciu wydziałów Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Kształcenie w ramach kierunku "Ochrona środowiska" prowadzonejest przez większość polskich uniwer
sytetów, politechnik i uczelni rolniczych.

/mr/

PLAN PRACY SENATU

na rok akademicki 1993/94 uchwalony na posiedzeniu w dniu 5.11.93 r. 

LISTOPAD -1993
1.Zatwierdzenie zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 1994/95 oraz zasad przyjęć laureatów 

olimpiad.
2.Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania gospodarstw doświadczalnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji RZD i utworzenia gospodarstw doświadczalnych.
4. Regulaminy organizacyjne gospodarstw doświadczalnych.

GRUDZIEŃ -1993

1. Zasady finansowania jednostek organizacyjnych Uczelni.
2. Działalność Biblioteki Głównej.
3. Zmiany Regulaminu studiów.

STYCZEŃ -1994

1.Informacja o prowadzonej współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi.
2.Ogólne kierunki działalności Uczelni w okresie 1993-1996.
3.Informacja o działalności organizacji, stowarzyszeń, agend i klubów studenckich oraz sytuacji socjalno-bytowej 

studentów (pomoc stypendialna, służba zdrowia, nagrody i zapomogi, wyżywienie, DS itp.)
LUTY-1994

l.Organizacja i finansowanie działu doświadczalno - naukowego w RZD.
2.Sprawozdanie z wykonania planu finansowo - rzeczowego w zakresie inwestycji i remontów.
3.Zatwierdzenie planu finansowo - rzeczowego inwestycji i remontów na 1994 rok.
4.1nformacja o realizowanych projektach badawczych (grantach) finansowanych przez KBN oraz zawartych 

umowach na prace badawcze.
MARZEC -1994

1.Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku 1993.
2.Sprawozdanie z wykonania planu finansowo - rzeczowego Uczelni za 1993 tok.
3. Zatwierdzenie planu finansowo - rzeczowego Uczelni na 1994 rok.
4. Zatwierdzenie limitów przyjęć na 1 rok studiów w roku akademickim 1994/95.

KWIECIEŃ -1994

1. Plan zakupów inwestycyjnych aparatury naukowej.
2. Działalność Uczelnianego Laboratorium Analitycznego.
3. Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4.1nfonnacja o wynikach finansowych RZD za 1993 rok.

MAJ -1994
1. Analiza rozwoju kadry naukowej.
2. Decyzja o sprzedaży zasobów majątkowych RZD zbędnych dla ich prawidłowego funkcjonowania.

Z SENATU

Zaproponowany porządek dzienny posiedzenia Sena
tu, które odbyło się w dniu 26 listopada br. został 
uzupełniony o punkt dotyczący powołania Komisji 
Dyscyplinarnej i Odwoławczej dla Studentów.

• Zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akad. 
1994/95, tryb postępowania kwalifikacyjnego oraz 
przyjmowania laureatów olimpiad przedmiotowych, 
przygotowane w oparciu o odpowiednie uchwały rad 
wydziałów, przedstawił prorektor ds. dydaktyki prof. 
Marian Rojek. Zwrócił uwagę na niespójność syste
mów klasyfikacyjnych i ocen, proponując ich ujednoli
cenie. Po dyskusji, w której zgłoszono i uzgodniono 
szereg poprawek szczegółowych, Senat uchwaliłjedno- 
głośnie zasady rekrutacji na I rok studiów dziennych.

• Sytuację rolniczych zakładów doświadczalnych oraz 
organizacyjno-prawnepodstawyich funkcjonowania przed
stawi! prorektor ds. dydaktyki prof. Eugeniusz Kołota. 
Wzrosła ilość zakładów z czterech do pięciu (zakład w 
Radomierzu). Ilość i wielkość RZD przekracza potrzeby 
Uczelni, wyniki produkcyjne nie gwarantują osiągnięcia 
rentowności, obserwuje się postępujące zadłużenie i 
dekapitalizację majątku produkcyjnego oraz duży 
udział w strukturze produkcji gałęzi nierentownych. 
Prorektor przedstawił przyczyny tego stanu rzeczy (trudno
ści obiektywne wynikające z sytuacji w rolnictwie i subie
ktywne, związane zwłaszcza z rozbudowanym zakresem 
świadczeń socjalnych i nadmiernym zatrudnieniem). Zapro
ponował zmiany: sprzedaż całego zakładu (Magnice) lub 
poszczególnych składników mienia, dzierżawa, oraz zastą
pienie Układu Zbiorowego Pracy nowym, motywacyjnym 
regulaminem wynagradzania, zmianę formy zarządzania na 
administrowanie, w której administrator posiada pełną sa
modzielność działalności gospodarczej i udział w zysku, 
przy czym odpowiednie zapisy w umowie cywilno-prawnej 
gwarantują realizację celów statutowych. W dyskusji nad 
proponowanym regulaminem uzgodniono, że udział załogi 
w zysku nie może przekraczać 50% a administrator jest 
wyłaniany w drodze konkursu. Podnoszono też sprawę po
wiązania płac załogi i administratora (3.krotnaśrednia pen
sja załogi). Na wniosek Przew. KU NSZZ"S" dr. Janusza 
Jaki daszka uzupełniono regulamin o zapis dotyczący dzia
łalności związków zawodowych na podstawie Ustawy o 
Zw. Zaw. Prof. Tadeusz Szulc zwrócił uwagę na uchybie
nia redakcyjne projektu regulaminu. Przy jednym głosie 
wstrzymującym Senat przyjął uchwałę w sprawie wprowa
dzenia w zakładach doświadczalnych: Radomierz, Samo- 
twór, Pruszowice i Szczodre regulaminu organizacyjnego 
ustanawiającego administrowanie jako formę zarządzania. 
Regulamin, jako załącznik do tej uchwały, przyjęto z uwz
ględnieniem zgłoszonych poprawek.

• Większością głosów Senat wyraził zgodę na sprzedaż 
lub wydzierżawienie osobom fizycznym lub prawnym ma
jątku wchodzącego w skład RZD Magnice oraz upoważnił 
Rektora AR do ustalenia warunków sprzedaży lub dzierża
wy.

• Prof. Ewa Krzy wicka-Blum przedstawiła nową wersję 
programu studiów dla kierunku "Ochrona Środowiska" 
przygotowaną przez Komisję Spraw Studenckich i Naucza
nia, dziękując równocześnie członkom Komisji za wolę 
porozumienia. Prof. Tadeusz Chodak (autor I wersji pro
gramu) wyjaśnił, jakie były przesłanki ogólnych założeń 
programu i ustosunkował się do zgłoszonych uwag. Uzgo
dniono poprawki: umieszczone w programie nadobowiąz
kowe godziny z języka obcego przesunięto, jako 
obowiązkowe, na kurs magisterski na semestr VIII i IX, 
informatykę przeniesiono na I semestr a podstawy ochrony 
środowiska na III. Senat przyjąłprogram studiów "Ochrona 
Środowiska" przy 4. głosach wstrzymujących. Propozycję 
prof. Andrzeja Filistowicza, aby powierzanie zajęć na tym 
kierunku odbywało się na zasadzie konkursu, popartą przez 
prof.TadeuszaChodaka, przyjęto bez zastrzeżeń.* Zapro
ponowany przez J.M. Rektora skład Komisji Dyscyplinar
nej i Odwoławczej dla Studentów przyjęto jednogłośnie.

• W ramach wolnych wniosków J.M. Rektor przypo
mniał o konieczności wyłonienia kandydatów do Sądu 
Koleżeńskiego oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Na
uczycieli Akademickich. Grudniowe posiedzenie Sena
tu przeniesiono na pierwszy piątek Nowego Roku.

/mwj/



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady 

Wydziału Rolniczego
(9.11.93r.)

Otwierającpierwszączęść posiedzenia Rady Wydzia
łu Rolniczego w dniu 9 listopada 1993r., Dziekan, dr 
hab. prof. nadzw. Józef Szlachta poinformował, że 
Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Sto
pni Naukowych, dnia 25 października 1993r. przyznała 
Wydziałowi Rolniczemu AR we Wrocławiu uprawnie
nia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora 
habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii 
rolniczej. Dziekan poinformował również o nadaniu 
przez CK dr. Władysławowi Nowakowi stopnia na
ukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w 
zakresie agronomii.

• W sprawach naukowych Rada Wydziału podjęła 
uchwały o nadaniu mgr. Romanowi Śniademu i mgr. 
Kazimierzowi Witosławowi stopni naukowych dokto
ra nauk rolniczych w zakresie agronomii.

Powołano komisję i ustalono zakres egzaminów do
ktorskich w sprawie doktoratu mgr. Jerzego Preissa.

• W sprawach organizacyjnych wybrano kandydatów 
wydziału na członków Centralnej Komisji w dziedzinie 
nauk rolniczych, w dyscyplinach: agronomia i inżynie
ria rolnicza oraz w dziedzinie nauk biologicznych w 
dyscyplinie - biologia:

1. prof. dr hab. Zofia Jasińska (AR W - w, agrono
mia)

2. prof. dr hab. Andrzej Dubas (AR Poznań, agro
nomia)

3. prof. dr hab. Eugeniusz Kamiński (AR W - w, 
inżynieria rolnicza)

4. prof. dr hab. Stanisław Pabis (SGGW W - wa, 
inżynieria rolnicza)

5. prof. dr hab. Stanisław Przestalski (AR W - w, 
biologia)

6. prof dr hab. Włodzimierz Korohoda (UJ Kra
ków, biologia)

Dziekan poinformował o potrzebie zmian w jedno
stkach organizacyjnych wydziału, które nie spełniają 
wymogów statutowych.

• W sprawach osobowych pozytywnie zaopiniowano 
wnioski:

a) o przyznanie prof drhab. Eligiuszowi Roszykowi 
nagrody indywidualnej Rektora 1°,

b) o powołanie dr. Adama Szewczuka (w Katedrze 
Ogrodnictwa) i dr. Dariusza Zalewskiego (Katedra 
Hodowli Roślin i Nasiennictwa) na stanowiska adiun
któw.

Powołano komisje konkursowe na stanowisko adiun
kta w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin i na 
stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki i Biofizyki. 
Zaakceptowanoprośbę mgr. Adama Bogacza (Instytut 
Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego) o 
przyznanie stypendium doktoiskiego.

• Sprawy dydaktyczne:
a) przyznano dodatkowe 15 godzin za prowadzenie 

prac magisterskich,
b) wyrażono zgodę na prowadzenie wykładów przez 

adiunktów,
c) zaakceptowano zmiany w programie studiów.
Wyrażono zgodę na zlecenie mgr. Jerzemu Orło

wskiemu prowadzenia wykładów w Instytucie Mecha
nizacji Rolnictwa. Poparto prośbę prof dr hab. 
Teodora Nietupskiego o powołanie w Instytucie Eko
nomiki i Organizacji Rolnictwa pracowni komputero
wej.

W drugiej części posiedzenia odbyła się habilitacjadr. 
Zenobiusza Dmowskiego z Wydziału Melioracji i In
żynierii Środowiska.

Rada Wydziału Rolniczego podjęła uchwałę o nada
niu dr. Zenobiuszowi Dmowskiemu stopnia naukowe
go doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie 
agronomii.

/gd-s/

Koordynatorzy TEMPUS-a w Coimbrze

Coimbra, główne miasto historycznej krainy Beira, położone w zachodniej Portugalii nad rzeką 
Mondago. W latach 1139-1383 rezydencja królów portugalskich, do 1260 roku stolica kraju, a od 
roku 1306 siedziba Uniwersytetu. Na fot. widok miasta od strony rzeki.

Celem zebrania koordynatorów JEP-u 
EWA-Ring (pisaliśmy o nim szczegółowo w 
GŁOSIE UCZELNI Nr 2), które odbyło się w 
dniach 25-28 października br. było omó
wienie realizacji programu w roku 1992- 
1993 i opracowanie planu działań na rok 
1993-1994, w tym problemy wymiany osobo
wej oraz perspektywy finansowe. Koordyna
torzy złożyli sprawozdania nie tylko z JEP-u 
EWA-Ring, ale z innych, bliskich tematycz
nie (prof. Jerzy Kowalski relacjonował rów
nież realizację kierowanego przez siebie 
drugiego JEP-u we współpracy z Uniwersyte
tami w Wageningen i w Hanowerze).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
koordynujących program uczelni (listę zamie
szczamy obok) i zaproszeni, w charakterze 
obserwatorów, goście z Polski, Stanów Zjed
noczonych, Austrii, Holandii, Wielkiej Bryta
nii. Uczestniczył w obradach ambasador RP 
w Portugalii, Jerzy Marendziak. Przypo- 
mnijmy, że w ramach tego programu, w pier
wszym roku jego realizacji, 4 pracowników 
wyjechało na 2-tygodniowe kursy do Ganda
wy, dwóch odbyło intensywny kurs gospodar
ki wodnej w Pradze, a także 3 studentów V 
roku uczestniczyło w 6. miesięcznych kursach 
w Brunszwik i Wageningen przygotowując 
prace dyplomowe. W ubiegłym roku z wyjaz
dów do Brunszwik, Wageningen i Gandawy 
skorzystało 4 pracowników naszej Uczelni i 9 
studentów.

Obecny rok jest ostatnim w realizacji JEP-u 
EWA-Ring. W ramach tego programu prze
widuje się wyjazdy pracowników i studentów 
z naszej Uczelni do Wageningen, Brukseli, 
Hanoweru, Gandawy i Brunszwik.

Na fot Żelazna Brama.

Uniwersytet w Coimbrze założony przez 
króla Dinisa w marcu 1290 r. i potwierdzony 
bullą papieża Mikołaja IV w sierpniu tego sa
mego roku. Wszystkie wydziały, z wyjątkiem 
teologii powołanej w 1380 r., były s'wieckie - 
prawo, prawo kanoniczne, sztuka, medycyna.

Dziś, z siedmioma wydziałami (sztuka, pra
wo, medycyna, nauki techniczne, farmacja, 
ekonomia, pedagogika) i wkrótce z ósmym 
(wychowanie fizyczne i nauka o sporcie), 
uczel n ia łączy wymiar trądy cyjnyz wyzwa n ia- 
mi nowych czasów. Kształci się tu ponad 12 
tys. studentów, rektor i władze wybierane są w 
sposób demokratyczny. A sami studenci nie 
chcązrywaćz więzami przeszłości i akademic
kimi strojami, rodem sprzed wieków, podkre
ślają wierność tradycji.
To właśnie tutaj zebrali się na dorocznym 

walnym zebraniu koordynatorzy JEP-u EWA- 
Ring i zaproszeni goście. Piękne zabytkowe 
wnętrza, stylowo urządzone, stwarzały znako
mite warunki do poważnych debat..
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TEMPUS na finiszu - startuje TEMPUSII
Uczestnicy JEP-u EWA-Ring

1. Wageningen Agricułtural University 13. Technical College "Polack Michaly"
HOLANDIA WĘGRY

2. Free University Brussel 14. Agricułtural University Nitra
BELGIA SŁOWACJA

3. Rijksuniversitat Gent 15. Czech Technical University, Prague
BELGIA CZECHY

4.Universityof Hannover 16. Universityof Agriculture Prague
DANIA CZECHY

5. University of Braunschweig 17. University of Warsaw
DANIA POLSKA

6. Universityof Coimbra 18. Agriculture Academy Poznań
PORTUGALIA POLSKA

7. Agricułtural University Wrocław 19. Technical University Poznań
POLSKA POLSKA

8. Technical University of Cracow 20. Agricułtural University of Cracow
POLSKA POLSKA

9. Warsaw Technical University 21. Agricułtural Unlversity Debrecen
POLSKA WĘGRY

10. Agricułtural University of Warsaw 22. Technische Universitat Delft
POLSKA HOLANDIA

1L Agricułtural University Gódólló 23, Universityof Agriculture Debrecen
WĘGRY WĘGRY

12. Technical UniYersity of Budapest 24. Technical University,Valencia
WĘGRY SZWECJA

Schemat z lewej strony ilustruje wyjazdy "East to West" pracowników, z prawej studentów w ramach 
programu EWA-Ring. Skróty literowe oznaczają kraje, a litery obok nazwy uczelni określająjej rodzaj 
(U - University, A - Agriculture University, T - Technical University).

Realizacja programów TEMPUS dobiega końca. W roku bieżącym w naszej Uczelni 
realizowany jest już tylko jeden JEP, EW A-Ring. Dwa inne - wcześniej rozpoczęte - 
zakończyły się w roku ubiegłym. Były znakomitąokazjądla zdolnych, młodych ludzi, 
którzy w ramach tych programów wyjechali, do przeprowadzenia ciekawych badań, 
poznania nowoczesnych metod, wykonania i zredagowania prac dyplomowych 
(świetne i piękne edytorsko są te prace). Nie do zbagatelizowania są też korzyści 
finansowe. Od roku akademickiego 1994/95 rusza TEMPUS II. O jego założeniach 
mówiono na spotkaniu w Coimbrze. Będzie dotyczyć ograniczonych zagadnień, 
obejmujących jednak problematykę prowadzonych w naszej Uczelni badań (rolnic
two, technologia żywności, ochrona środowiska). W ramach JEP-u EWA-Ring II 
przewiduje się przenoszenie programów kształcenia z Hannoweru, Wageningen i 
Gandawy do naszej Akademii (1994/95) oraz kursy dla studentów i podyplomowe dla 
pracowników w cyklach semestralnych (1995/96 i 1996/97).

We wszystkich dziekanatach znajdują się szczegółowe informacje. Termin 
składania wniosków upływa z dniem 31 stycznia 1994 r.

/mwj/

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 

Technologii Żywności 
(16.11.93 r.)

Rada Wydziału na posiedzeniu rozpatrzyła 
następujące sprawy:

• powołano Wydziałową Komisję ds. 
wszczęcia postępowania o nadanie tytułu na
ukowego profesora nauk rolniczych dr. hab. 
łnż. prof. nadzw. Tadeuszowi Trziszce,

• podjęto uchwałę o wszczęcie przewodów 
habilitacyjnych: dr inż. Ewelinie Dziubie i dr 
Danucie Witkowskiej. Powołano recenzen
tów,

• podjęto uchwałę o wszczęcie przewodów 
doktorskich i powołano promotorów: mgr. 
inż. Bogdanowi Jaroszowi, asystentowi w 
Katedrze Podstaw Chemii i mgr. inż. Janu
szowi Rutkowskiemu, pracownikowi Zakła
dów Przemysłu Cukierniczego "Goplana" w 
Poznaniu,

• pozytywnie zaopiniowano podania mgr. 
inż. Mirosława Anioła i mgr. inż. Bogdana 
Jarosza, asystentów w Katedrze Podstaw 
Chemii o przyznanie stypendiów doktorskich,

• jednogłos'nie poparto wniosek o przedłuże
nie okresu pobierania stypendium habilitacyj
nego dr. inż. Zygmuntowi Gilowi, adiun
ktowi w Katedrze Technologii Zbóż,

• zaakceptowano wniosek Wydziałowej Ko
misji Konkursowej dotyczący zatrudnienia na 
stanowisku asystenta mgr Joanny Kawy w 
Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnic
twa,

• zaaprobowano prof. dr hab. Zbigniewa 
Dudę i prof. dr hab. M. Pałasińskiego (AR 
Kraków) jako kandydatów do Centralnej Ko
misji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Nauko
wych.

W sprawach dydaktycznych:
• poinformowano o przebiegu egzaminów dy

plomowych magisterskich i oceniono ich poziom 
(średnia ocen 4,2). Dwie prace magisterskie 
(Dagmary Kmieć i Ewy Piotrowskiej) zostały 
wyróżnione nagrodami J.M. Rektora.

• przedstawiono i zaakceptowano propozycje 
dla Senackiej Komisji ds. Studenckich i Naucza
nia dotyczące zmian zdawania egzaminów niery- 
gorowych (zapis w Regulaminie Studiów jest 
nieprecyzyjny). Na studiach dwustopniowych i 
inżynierskich, egzaminy nierygorowe z seme
strów 1-6 studenci powinni zdać do końca seme
stru 6, a egzaminy z semestru 7. do 28 lutego, 
natomiast studenci studiów magisterskich (obo
wiązujących jeszcze przez 3 lata) powinni zdać 
wszystkie egzaminy nierygorowe najpóźniej do 
końca semestru 9.

Ze spraw organizacyjnych:
• zaakceptowano kandydaturę proŁ Wacława 

Leszczyńskiego do Kolegium Wydawniczego,
• powołano wydziałowe komisje ds. Planów i 

Programów Studiów i Konkursową ds. Zatrud
nienia nauczycieli akademickich.

/rs/



Wydział Medycyny Weterynaryjnej
1.Prot dr hab. Eryk Adamczyk: Badania nad modelem eliminacji skażeń 

substancjami hamującymi ze zwierząt rzeźnych /drobiu, trzody chlewnej/ w 
fermach wielkostadnych - 280 min. (45 min.)*

2. Prof. dr hab. Ryszard Badura: System stabilizacji płytkowej w leczeniu 
zmian kości długich u zwierząt - 700 min. (210 min.)

3. Prof. dr hab.Ryszard Badura: Synteza i określenie właściwości materiałów 
bioceramicznych o regulowanej mikrostrukturze do potencjalnego zastoso
wania w medycynie - 1.500 min. (210 min.)

4. Dr hab. Stanisław Klimentowski: Określenie epizootiologicznych i ekono
micznych aspektów występowania choroby Maedi-Visna u owiec - 360 min. 
(120 min.).

5. Prot dr hab. Józef Nicpoń: Wpływ niestrawności kwaśnej i zasadowej krów 
ciężarnych na zdrowie cieląt - 600 min. (200 min.)

6. Prot dr hab. Maria Nikotajczuk: 1mmunologiczne interakcje między go
spodarzem a pałeczką Haemophilus Somnus - 600 min. (200 min.)

Wydział lyielioracji i Inżynierii 
Środowiska

7. Prof. dr hab. Stanisław Bac: Badania eksperymentalne nad wpływem 
zróżnicowanych ładunków zanieczyszczeń z atmosfery i chemizacji rolnictwa 
na zmiany ewapotranspiracji rzeczywistej /parowania terenowego/ i wilgot
ności gleby - 614 min. (91 min.)

8. Drhab. prof. nadzw. Zuzanna Borcz: Budownictwo zagrodowe na Dolnym 
Śląsku, przekształcenia przestrzenne - 320 min. (111 min.)

9. Prof. dr hab.Stefan Cacoń: Monitorowanie zmian górotworu Śnieżnika 
Kłodzkiego pod wpływem antroporesji ekologicznej - 757.0 min. (143 min.)

10.Prof. dr hab.Stefan Cacoń: Doskonaleniesystemumonitorowania, przetwa
rzania danych i prognozowania zmian w górnej warstwie litosfery na obie
ktach przyrodniczych i inżynierskich - 1.400 min. (275 min.)

11.Dr inż. Kazimierz Ćmielewski: Opracowanie zintegrowanych systemów 
geodezyjnej kontroli dźwignic i ich podtorza podczas eksploatacji - 1.200 
min. (400 min.)

12.Drhab. Włodzimierz Czamara: Przepływy niskie w zlewniach rolniczych 
o różnym stopniu przekształcenia - 689 min. (273 min.)

13.Drinż. Zenobiusz Dmowski: Wpływ niektórych czynników przyrodniczych 
i agrotechnicznych na plonowanie zbóż i okopowych -142,5 min (33,9 min.)

14.Doc. dr hab. Stanisław Gnot: Wnioskowanie statystyczne w mieszanych 
modelach liniowych i planowanie doświadczeń ekstremalnych - 514,7 min 
(160 min.)

15.MgrAdamłwaniak: System ekspertowy wspomagający projektowanie kom
puterowych map zjawisk przestrzennych -102 min. (22 min.)

16. Prot dr hab. Stanisław Kostrzewa: Doskonalenie zasad drenowania gleb 
ciężkich i terenów górzystych na Dolnym Śląsku - 497,9 min. (108,2 min.)

17.Prof. drhab. Jerzy Kowalski: Wpływ systemów melioracyjnych i chemizacji 
rolnictwa na ilościowe i jakościowe zmiany zasobów wód podziemnych - 
401,5 min. (133,4 min.)

18.Prot drhab. Ewa Krzywicka-Blum: Kartograficzna rejestracja stanów i 
procesów dotyczących środowiska rolniczego - 295.min. (92 min.)

19.Prot drhab. Ewa Krzywicka-Blum: Kartograficzny obraz stanów i proce
sów zmian górotworu Śnieżnika Kłodzkiego pod wpływem antropopresji 
ekologicznej - 340.min. (88,7 min.)

20. Dr Leszek Kuchan Prognozowanie roślin uprawnych w klimatycznych 
warunkach Polski - 249.0 min. (63,8 min.)

21. Dr Elżbieta Musiah Modelowanie procesu ewapotranspiracji rzeczywistej 
w zlewni użytkowanej rolniczo - 100 min. (40 min.)

22. Dr inż. Krystyn a Panek: Działanie i współdziałanie meteorologicznych 
czynników siedliska na plonowanie zbóż ozimych i roślin okopowych w skali 
kraju - 40 min. (umowa jednoroczna)

23.Prot drhab. Włodzimierz Parzonka: Określenie wpływu budowli piętrzą
cych na dynamikę zjawisk korytotwórczych na przykładzie rzeki Odry i 
Bystrzycy - 700 min. (229,0 min)

24. Dr hab. prof. nadzw. Laura Radczuk: Modelowanie procesów obiegu wody 
w zlewni użytkowanej rolniczo - 465.0 min. (133,2 min.)

Granty KBN
25. Dr hab. prot nadzw. Marian Rojek: Czasowy i przestrzenny rozkład 

wybranych elementów obiegu wody na obszarach rolniczych Polski w aspe
kcie zmian klimatu - 250.0 min. (80.0 min.)

26. Prot drhab. Stanisław Rojek: Maksymalizacja plonów nowych odmian 
ziemniaka za pośrednictwem nawadniania i nawożenia azotem - 396,9 min. 
(138,7 min)

27. Dr hab. prot nadzw. Jerzy Sobota: Zasady obliczania globalnych para
metrów hydrotransportu rurowego - 302.0 min. (101.0 min.)

28. Prot drhab. Jan Sz.ymsińs\d:Modelowaniewybranychprocesówhydrologi- 
cznych w zlewniach rolniczych - 280.0 min. (100 min.)

29. Prot drhab. Marek Urban: Metoda i zasady polepszania struktury agrar
nej -165.0 min. (32,5 min.)

30. Prot drhab. Zofia Więckowicz: Podstawy wielofunkcyjnego zagospoda
rowania obszarów wiejskich - 270.0 min. (40.0 min.)

Wydział Rolniczy
31. Prot dr hab. Adam Bogda: Skład i właściwości minerałów ilastych gleb 

Dolnego Śląska - 300.0 min. (90.0 min.)
32. Mgr Jolanta Borowicz: Charakterystyka proteaz ryzobakterii z rodzaju 

Pseudomonas - 130 min. (30 min.)
33. Prof. drhab. Tadeusz Chodak Określenie stopnia degradacji chemicznej 

gleb w aspekcie produkcji rolniczej na obszarach zagrożonych Dolnego 
Śląska - 600 min. (180 min.)

34. Prot drhab. Stanisław Dębowski: System doskonalenia zawodowego kadr 
dla potrzeb doradztwa rolniczego w warunkach gospodarki rynkowej - 900 
min. (250 min.)

35. Prot dr hab. Jerzy Fabiszewski: Monitoring zmian florystycznych w 
Masywie Śnieżnika po stronie polskiej i czeskiej w warunkach katastrofy 
ekologicznej - 842 min. (280 min.)

36. Prot drhab. Jerzy Fabiszewski: Ekologiczne zmiany roślinności Karkono
szy w warunkach stresowych -1.800 min. (600 min.)

37. Dr Andrzej Fogt: Badanie mechanizmów transportu protonów przez dwu- 
warstwy lipidowe w obecności przenośników anionowych i kationowych -126 
min. (59 min.)

38. Dr hab. prot nadzw. Jacek Frontczak: Badanie cech fizycznych ziarna 
roślin - 300 min. (100 min.)

39. Dr Beata Gabryś: Wpływ wtórnych produktów metabolizmu roślin krzyżo
wych /glukozylanów i izotiocyjaninów/ na zachowanie, żerowanie i rozwój 
mszyc - 160 min. (100 min.)

40. Mgr Henryk Gadomski: Nisze ekologiczne stadiów zimujących i znaczenie 
poszczególnych ogniw pokarmowych w namnażaniu się i rozprzestrzenianiu 
mszycy kapuścianej -125 min. (65 min.)

41. Dr Maria Golinowska: Ochrona roślin w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych w warunkach gospodarki rynkowej - 900 min. (300 min.)

42. Drhab. protnadzw. Franciszek Gospodarczyk: Produkcyjność i wartość 
pokarmowa mieszanek koniczyny czerwonej i traw odmian tetraploidalnych 
- 450 min. (150mln.)

43. Protdr hab. Zygmunt Hryncewicz: Wysokość i jakość plonów roślin 
uprawnych przy ograniczeniu nawożenia mineralnego - 1.200 min. (400 
min.)

44. Dr Maria Kelm: Ekologiczne uwarunkowania szkodliwości fitofagów na 
rzepaku ozimym - 150 min. (38,5mln.)

45. Mgr Zdzisław Klukowski: Gradacja kośniczki łąkowej na użytkach zielo
nych terenów ekologicznie zagrożonych w Sudetach - 166 min. (40 min.)

46. Prot dr hab. ELugeniusz Kołota: Badania nad opracowaniem technologii 
produkcji pora na zbiór wczesny - 326.4 min. (99,6 min.)

47. Protdr hab Janina Kuczera: Regulacja efektywności działania substancji 
biologicznie czynnych na błony - 675 min. (194 min.)

48. Mgr Krzysztof Matkowski: Zagrożenie upraw pora przez Pyrenochaeta 
terrestris - 110 min. (40 min.)
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49. Prof.ci r hab. Zygmunt Mikołajczak; Możliwości zwiększenia produkcyjno

ści łąk poprzez bezpośredni podsiew nasion traw i roślin motylkowych - 900 
min. (300 min.)

50. Protdr hab. Teodor Nietupski: Funkcjonowanie gospodarstw rolniczych 
w szczególnie trudnych warunkach -1.000 min. (400 min.)

51 .Dr Danuta Paryialc Reakcja pszenżyta ozimego na uprawę w krótkotrwałej 
monokulturze na glebie lekkiej w warunkach zróżnicowanej agrotechniki - 
210 min. (70 min.)

52. Dr hab.protnadzw. Stanisław Pietr. Aktywność mikroflory glebowej wy
branych ekosystemów Karkonoszy - 558 min. (130 min.)

53. Prof.dr hab. Stanisław Przestalski: Wpływ funkcjonalizowanych perme- 
atoksyn na błony biologiczne i modelowe - 500 min. (286 min.)

54. Protdr hab. Leszek Szerszeń: Transformacja i przemieszczanie niektórych 
metali ciężkich w lizymetrycznych badaniach glebowych - 685 min. (215 
min.)

55. Dr bab. prot nadzw. Józef Szlachta: Badania nad poprawą parametrów 
doju i eliminacja ujemnego wpływu dojarek na stan zdrowia krów -150 min. 
(50 min.)

56. Dr Bogdan Tomicki: Mechano-termodynamiczny opis równowag membra
nowych 47 min. (14 min.)

Wydział Technologii Żywności
57. Prof. dr hab. Zbigniew Duda: Surowcowo-procesoweijakościoweuwarun- 

kowania wysokowydajnych technologii przetworów mięsnych - 2.154 min. 
(769 min.)

58. Prot dr hab. Wacław Leszczyński: Badania zmian właściwości skrobi 
ziemniaczanych pod wpływem różnych czynników - 348 min. (102 min.)

59. Prot drhab. Antoni Siewiński: Modyfikacja cząsteczki organicznej prowa
dząca do zidentyfikowanych chemicznie produktów za pomocą enzymów 
zawartych w żywym organizmie - 1.408 min. (261 min.)

60. Dr hab. prot nadzw. TadeuszTrziszka: Produkcjawysokofunkcjonalnych 
uwodnionych izolatorów białek mięśniowych dla celów spożywczych - 3.820 
min. (605 min.) - grant celowy.

Wydział Zootechniczny
61.Dr Krystyn Chudoba: System OWCE - mikrokomputerowy system hodow

lany - 267,5 min. (74,5 min)

62. Prof. dr hab. Aleksander Dobicki: Hodowla, ocena i selekcja wieloraso
wych buhajów ras mięsnych - 1.190 min. (353 min.)

63.Prof.dr hab. Zbigniew Dobrzański: Efektywność kaolinu i zeolitów w 
chowie drobiu - 500 min. (160 min.)

64. Prof. drhab. Bronisława Chełmońska: Wpływ krótkofalowej i długofalo
wej oraz centralnej części widma świetlnego na zdolność reprodukcyjną 
ptaków domowych - 300 min. (100 min.)

65. Prof.dr hab. Bronisława Chełmońska: Biotechnologiczne metody tworze
nia rezerwy genetycznej ptaków -1.030 min. (520 min.)

66. Dr Grzegorz Gabryś: Microtrombidiidae /Acari, Actinedida, Trombidioi- 
dea/ Polski -154 min. (22 min.)

67.Prof. d r hab. Dorota Jamroz: Fizjologiczne podstawy zmniejszenia zużycia 
i poprawy wykorzystania paszy u drobiu - 667 min. (228,2 min.)

68.Dr hab. prot nadzw. Stanisław Jasek: Opracowanie nowego modelu 
krzyżowania świń z rolującym stadem matek - 700 min. (200 min.)

69. Prot dr hab. Zofia Fritz: Wykorzystanie pasz ubocznych i odpadowych z 
przemysłów rolnych oraz pasze dodatkowe w żywieniu drobiu - 322 min. 
(98,9 min.)

70. Prof. dr. hab. Jerzy Juszczak: Program doskonalenia bydła czarno-białego 
z wysokim udziałem rasy Hfw stadach produkcyjnych -1.720 min. (600 min.)

71. Dr hab. prot nadzw. Bogusław Fuchs: Wpływ dodatku kwasufoliowego na 
wskaźniki plenności i płodności loch - 800 min. (200 min.)

72. Dr Stefania Kinal: Optymalizacja zapotrzebowania na wapń, fosfor, mag
nez, cynk i miedź u owiec matek i krów mlecznych w okresie wysokiej laktacji 
i zasuszenia - 1.000 min. (300 min.)

73.Dr hab.protnadzw. Roman Kołacz: Zastosowanie immunomodulatora 
Lewamizol i naturalnych biostymulatorów wzrostu w profilaktyce syndromu 
charłactwa u prosiąt - 450 min. (200 min.)

74. Prot drhab. Stanisław Krzywiecki: Ocena wartości pokarmowej podsta
wowych pasz gospodarskich z uwzględnieniem kryterium nowego systemu 
wartościowania białka i energii dla przeżuwaczy - 450 min. (150 min.)

75. Mgr Joanna Mąko): Trombidiidae /Acari, Actinedida, Trombidiodea/Polski 
-143 min. (81 min.)

76.Dr hab. prot nadzw. Jerzy Monkiewicz: Wpływ związków magnezowo- 
wapniowych dodawanych do diety na użytkowość i płodność - krów utrzymy
wanych w rejonach skażonych metalami ciężkimi - 515 min. (146 min.)

77. Drhab. prof nadzw. Bożena Patkowska-Sokoła: Wzbogacenie diety owiec 
w tłuszcze chronione jako metoda dezodoryzacji uszlachetniania mięsa ba
raniego - 450 min. (150 min.)

78. Prof dr hab. Wiesław Poznański: Określenie efektywności działania pre
paratów biologicznie czynnych wyodrębnionych z węgla brunatnego w cho
wie zwierząt gospodarskich -1.600 min. (550mln.)

79.Prof dr hab Józef Pres: Badania adaptacyjne nad nowymi systemami 
normowania białka i energi dla młodego bydła - 600 min. (200 min.)

80. Prot dr hab. Jerzy Pres: Wykorzystanie u przeżuwaczy składników mine
ralnych zestawów paszowych zawierających krajowe dodatki mineralne ze 
szczególnym uwzględnieniem wapnia, fosforu, magnezu, cynku i miedzi - 400 
min. (108 min.)

81. Protdr hab. Tadeusz Szulc: Wjp/yw energetycznego i białkowego dokar
miania wysoko wydajnych krów w okresie okołoporodowym na skład siary 
mleka i ich użytkowość - 215 ,8 min. (82 min.)

82. Mgr Andrzej Woźnica: Rewizja palearktycznych gatunków muchówek 
rodzaju Scoliocentra - 60 min. (12 min.)

83. Dr Andrzej Zachwieja: Możliwości stymulacji składu siary i poziomu klas 
immunoglobulin u cieląt w zależności od dodatków paszowych i ergotropi- 
ków stosowanych w żywieniu krów przed porodem - 700 min. (250 min.)

84. Protdr hab.Ryszard Ziemiński: Opracowanie organizacyjno-hodowla
nych i epizootiologicznych założeń oraz wdrożenie programu uwolnienia 
stad od enzootycznej białaczki /EBB/ -1.140 min. (310 min.) - grant celowy.

85. Prof.dr hab.Ryszard Ziemiński: Dobowa i sezonowa zmienność składu 
mleka na tle kształtowania się w nim poziomu mocznika jako wskaźnika 
procesów metabolicznych u krów z uwzględnieniem genotypu i wydajności 
- 750 min. (220 min.)

86. Dr Tadeusz Zatwamicki: Filogeneza i klasyfikacja Discomyzine /Ephydri- 
dae/ - 99 niln. (35 min.)

87. Prot dr hab.Bolesław Zuk: Praca hodowlana wpojedyńczych stadach i w 
centrum hodowlanym - 393 min. (116 min.)

*/ - w nawiasach podano planowane koszty na rok 1993.

Przypominamy, że 2 stycznia 1994 roku upływa termin skła
dania projektów badawczych w KBN na kolejny konkurs.

Zgodnie z nowymi kryteriami można uzyskać grant na reali
zację pracy doktorskiej /wniosek zgłasza promotor/.

Iraida Kuropka

Działalność ogólnotechniczna 
/DOT/

Komitet Badań Naukowych zmienił kryteria i tryb przyznawania 
środkówna działalnośćogólnotechniczną. Nowa uchwała w tej sprawie 
została podjęta 8 września br. i będzie obowiązywać od 1 stycznia 
1994r. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą w odpowiednim czasie 
przypomni jednostkom organizacyjnym Uczelni o terminie i sposobie 
składania wniosków w sprawie uzyskania środków na DOT.

/ik/



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej (16.11.1993 r.)
Na posiedzeniu w dniu 16.11.1993 roku Rada Wy

działu:
•jednogłośnie podjęła uchwałę popierającą wniosek 

dr. Krzysztofa Romańskiego w sprawie przedłużenia 
okresu pobierania stypendium habilitacyjnego,

• powołano komisje ds. Przewodu Doktorskiego lek. 
wet Macieja Gorgolewskiego oraz lek. wet Walde
mara Koca. Dla w/w ustalono egzaminy doktorskie, 
powołano komisje egzaminacyjne oraz dokonano wy
boru recenzentów,

• jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wystąpie
nia z wnioskiem o przedłużenie lek. wet Katarzynie 
Kosek zatrudnienia na etacie asystenta w Katedrze Hi
gieny Produktów Zwierzęcych,

• dokonano wyboru kandydatów na członków Komisj i 
Centralnej. Kandydatami zostali: prof. dr hab. Michał 
Mazurkiewiczz Katedry Epizootiologii AR we Wroc
ławiu orazprof. drhab. Marian Truszczyński z Insty
tutu Weterynarii w Puławach,

• podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem 
o przyznanie nagród Rektora dla prof. drhab. Ryszar
da Badury oraz prof. dr hab. Czesława Kaszubkie- 
wicza,

• podjęto uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych 
na Wydziale dotyczących:

- przekształcenia Zakładu Prewencji i Immunologii 
Wet. w Katedrę Prewengi i Immunologii Wet.,

- połączenia Katedry Histologii i Embriologii z Kate
drą Anatomii Zwierząt.

/wg/
Posiedzenie Rady Wydziału 

Zootechnicznego (15.11.1993 r.)
• Prodziekani ocenili sprawność nauczania na podsta

wie wyników z letniej sesji egzaminacyjnej na studiach 
dziennych i zaocznych.

• Zatwierdzono wymiar ćwiczeń terenowych z nastę
pujących przedmiotów: mechanizacja rolnictwa (12 
godz.), łąkarstwo (6 godz.), agrotechnika (6 godz.), 
rybactwo (6 godz.).

• Podjęto uchwałę o wprowadzeniu do programu 
dziennych studiów zootechnicznych elektywu - techni
ka inseminacji - który po zdaniu egzaminu państwowe
go daje uprawnienia inseminatora.

• Ustalono status egzaminu z praktyk studenckich. 
Ocena z praktyk będzie wliczana do końcowej średniej 
z okresu studiów.

• Ustalono zasady rekrutacji (konkurs świadectw, mo
żliwość poprawienia oceny na egzaminie z punktacją 
wyższą niż na świadectwie maturalnym, zasady punkta
cji, limit przyjęć).

• Na wniosek komisji powołanej do prowadzenia po
stępowania kwalifikacyjnego o nadanie tytułu nauko
wego profesora dr. hab. Janowi Adamczykowi. Rada 
Wydziału w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o za
mknięcie postępowania.

• Powołano Wydziałowe Komisje do rozpatrzenia 
konkursów na etat adiunkta w Katedrach: Hodowli 
Trzody Chlewnej oraz Hodowli Bydła i Produkcji Mle
ka.

• Rada Wydziału w pełni zaakceptowała starania Wy
działu i Dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych w Nysie o 
utworzenie Punktu Konsultacyjnego. W planach Wy
działu jest uruchomienie w tym Zespole studiów zaocz
nych dla I i n roku z dalszą kontynuacją studiów na 
macierzystym Wydziale. Docelowo planuje się urucho
mienie studiów podyplomowych w Zespole szkół Rol
niczych w Nysie i przekształcenie, w dalszych planach, 
Punktu Konsultacyjnego w College.

• Rada Wydziału w głosowaniu tajnym na członka 
centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Na
ukowych wybrała prof. zw. dr. hab. Jerzego Juszcza
ka z naszego Wydziału i prof. zw. dr. hab. Janusza 
Maciejewskiego z Wydziału Zootechnicznego AR w 
Lublinie.

/rs/

Ranking według KBN
W maju br. Komitet Badań Naukowych dokonał klasyfikacji jednostek naukowo-ba

dawczych uczelni polskich - wydziałów, a nawet instytutów i katedr. W tym rankingu 
wszystkie wydziały naszej Uczelni - jak już wcześniej informowaliśmy - otrzymały 
kategorię A. Znaczenie poszczególnych kategorii (A, B, C, D) wyjaśnia opis, który 
zamieszczamy poniżej.

KOMISJA BADAŃ PODSTAWOWYCH KBN 
Kryteria oceny jednostek

Podstawowe kryterium ocenyjednostki stanowi jej aktualna pozycja naukowa, 
przy czym grupę odniesienia stanowi kategoria B.
Kategoria A

Jednostka niezbędna dla polskiej nauki, posiadająca uznaną pozycję światową, co jest 
potwierdzone wydanymi monografiami, licznymi publikacjami w uznanych międzynarodo
wych periodykach, obszerną listą cytowań, oraz kadrą wśród której są członkowie czołowych 
towarzystw naukowych i redakcji czasomism krajowych i światowych, członkowie komitetów 
organizacyjnych konferencji międzynarodowych, naukowcy zapraszani jako invited speakers 
czy visiting professors. Stanowi jeden z głównych ośrodków danej dyscypliny w kraju w 
decydujący sposób przyczyniający się do podnoszenia jej poziomu, m.in. na drodze promocji 
kadry. Jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji międzynarodowych, posiada 
współpracę z zagranicznymi ośrodkami potwierdzoną wspólnymi programami badawczymi, 
zagraniczni naukowcy przyjeżdżają do niej na staże, czy też w celu prowadzenia wspólnych 
eksperymentów. Tematyka badawcza jest spójna i wiąże się z istnieniem szkół naukowych a 
struktura kadrowa gwarantuje przyszłość. Wielu pracowników posiada wygrane granty. 

Kategoria B
Jednostka posiada silną pozycję krajową, potwierdzon dorobkiem, którego większość pub

likowana jest w uznanych czasopismach krajowych, jest organizatorem lub współorganizato
rem konferencji krajowych z udziałem gości zagranicznych, wykazuje się związkami z innymi 
jednostkami naukowymi. Tematyka naukowa reprezentuje dobry poziom, lecz nie doprowa
dziła jeszcze do wykształcenia szkół naukowych. Indywidualni pracownicy odbywają staże 
zagraniczne, w wyniku których powstają wspólne publikacje, a niektórzy posiadają wygrane 
granty.

Kategoria C
Jednostka, która nie uzyskała jeszcze pozycji ogólnokrajowej, ale która wykazuje potencjalne 

możliwości rozwoju. Aktywność publikacyjna jest niewielka i lokowana głównie w czasopis
mach o lokalnym zasięgu, względnie w mniej prestiżowych czasopismach zagranicznych. 
Tematyka badawcza, mimo iż potrzebna, posiada jednak charakter przyczynkowy i nie dość 
nośny naukowo, co przejawia się m.in. bardzo małą liczbą grantów lub wręcz ich brakiem. 

Kategoria D
Jednostka, która nie spełnia wymienionych wyżej kryteriów lub też której działalność nie ma 

charakteru naukowego, w związku z czym powinna być finansowana z innych źródeł.
Pomimo spełniania podanych kryteriów ogólnych kategoria ulega obniżeniu w przypadku 

jednostek, których sytuacja charakteryzuje się jednym lub kilkomaz następujących elementów:
1. nie rokującą perspektyw sytuacją kadrową: wysokim średnim wiekiem w grupie adiun

któw, brakiem dynamiki rozwoju kadry, dużym udziałem pracowników naukowych o niskiej 
aktywności badawczej;

2. wyraźnie nierównym poziomem zakładów (czy innych odpowiadających struktur wewnę
trznych jednostki);

3. nadmiernie rozproszoną w stosunku do posiadanego potencjału i nieadekwatną do wypo
sażenia tematyką;

4. brakiem działań restrukturyzacyjnych i selekcyjnych pomimo istniejących trudności finan
sowych.

W przypadku jednostek PAN i JBR należy szczególnie premiować:
1. powiązaniez uczelniami wyższymi czy zakładami prowadzącymi kształcenie podyplomo

we (udział profesury w zajęciach dydaktycznych, prace dyplomowe, zajęcia laboratoryjne 
organizowane dla studentów etc.);

2. powiązania z otoczeniem gospodarczym: udział w kreowaniu przedsiębiorstw realizują
cych technologie opracowane w jednostce, działalność ekspertyzową i konsultingową itp.



Studenckie Koło Naukowe Hodowców Drobiu działa już 30 lat. Z okazji jubileuszu zorgani
zowano Wielki Zjazd Absolwentów w dniu 16 października br. w hotelu “NAD ZALEWEM” w 
Kobylej Górze. Atrakcji nie brakowało. Były poważne rozmowy przy zielonym stole, degustacja 
drobiarskich delicji przygotowanych przez Ostrowskie i Wrocławskie Zakłady Drobiarskie, 
zwiedzanie wystawy CO ZROBILIŚMY I ZDOBYLIŚMY, a wieczorem wino, ... i śpiew w 
Pałacyku Myśliwskim w Antoninie, czyli BAL DROBIARZA.

Pałac Myśliwski w Antoninie (na fot. obok) - 
własność jednego znajzamożniejszych i najznamie
nitszych rodów arystokratycznych w dawnej Pol
sce, wystawiony został przez księcia Antoniego 
Radziwiłła w latach 1822-1824 według projektu 
Karola Fryderyka Schinkla.

Pałac Myśliwski - Dom Pracy Twórczej w An
toninie oferuje swoim gościom pokoje jedno-, dwu- 
i trzyosobowe (łącznie 29 miejsc, wszystkie pokoje 
z łazienkami) urządzone nowocześnie i przytulnie. 
W sali kominkowej mieści się kawiarnia, która sta
łym gościom zapewnia całodzienne wyżywienie.

PO ANGIELSKU ... W POLSCE
Nie od dzisiaj wiadomo, że nauka języka obcego jest najskuteczniejsza, kiedy stosowana jest 

natychmiast w sytuacjach codziennego życia. Dlatego wielu, nie licząc się z kosztami, dla podnie
sienia swoich kwalifikacji językowych, wyjeżdża na kursy do obcych krajów. Jest to dobre rozwią
zanie, ale nie dla wszystkich. Głównie ze względów finansowych. Alternatywą jest ... "przyjazd 
obcego kraju" do Polski! I ten sposób nauki języka angielskiego praktykują od 4 lat członkowie 
OXFORD CLUB działającego w naszej Uczelni.

Ale, od początku. Około 10 lat temu - dokładnej daty nie jest w stanie podać nawet animatorka tego 
przedsięwzięcia Barbara Gillert ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - grupa osób 
zainteresowanych kulturą i językiem krajów anglojęzycznych na cyklicznych, weekendowych, 
wyjazdowych seminariach w Wysokogórskiej Stacji Badawczej AR w Świeradowie, pogłębiała 
swoje wiadomości z różnych dziedzin, używając tylko języka angielskiego, nawet w czasie wspól
nych posiłków. I tam zrodził się pomysł Klubu Sympatyków Języka Angielskiego, znanego obecnie 
pod nazwą OXFORD CLUB. Celem klubu było i jest doskonalenie i popularyzowanie języka 
angielskiego i kultury brytyjskiej wśród pracowników i studentów naszej Uczelni. Spotkania człon
ków klubu, prowadzone oczywiście w języku angielskim, poświęcone są muzyce, literaturze, 
tradycjom, zwyczajom i rozwojowi języka angielskiego. Gośćmi Klubu są ciekawe i interesujące 
osobowości z Wielkiej Brytanii i USA Spotkania klubowe są otwarte dla wszystkich zainteresowa
nych. Jedną z ważniejszych i ciekawszych inicjatyw Klubu są wakacyjne warsztaty języka angiel
skiego dla osób doskonalących swoje umiejętności językowe. Dzięki prywatnym kontaktom 
nawiązano współpracę z grupą nauczycieli brytyjskich, którzy werbują wolontariuszy, poświęcają
cych swój wolny czas i przekazujących nieodpłatnie swoją wiedzę w czasie dwutygodniowego 
pobytu w naszej uczelni. Cały wysiłek organizacyjny spada na barki uczestników, którzy dokładają 
ogromnych starań przy układaniu i realizacji programu warsztatów, aby nauka była łatwa, lekka i 
przyjemna a goście - zadowoleni. Wielce pomocna w tym jest przychylność Władz Uczelni. Pan 
Rektor prof. Jerzy Kowalski podczas otwarcia cyklu warsztatów w 1990 r. wyraził gotowość 
wsparcia wysiłków organizatorów i dzięki temu spotkania przedpołudniowe odbywały się w salach 

studium języków obcych a popołudnio
we w Klubie Pracowniczym, a w tym 
roku uczestnicy używali nieodpłatnie 
uczelniany autokar. Korzyści z tych spot
kań są niewymierne i - jak się okazało - 
obustronne. Uczestnicy pogłębiająswoją 
sprawność językową i wiedzę z różnych 
dziedzin w warunkach zbliżonych do 
kursów zagranicznych, przy nieporów
nywalnie niższych kosztach, a goście, 
których w ciągu tych czterech lat było ok. 
40 osób z Wielkiej Brytanii i USA, po
znali życie codzienne i związane z tym 
problemy w Polsce. Dzięki temu, jak 
twierdzi prezes OXFORD CLUB Lech 
Rak, wiele fałszywych opinii i mitów 
zostało obalonych. Nawiązane kontakty 
owocują nowymi zgłoszeniami nauczy
cieli i asystentów nauczycieli oraz ogro
mnym za interesowaniem naszą Uczelnią 
i działalnością Klubu za granicą.

fot. uczestnicy wakacyjnych warsztatów Mirosław Laskowski

KROTKO
Posiedzenie Rady Wydziału 
Melioracji i Inżynierii Śród. 

(23.11.93 r.)
Na jednym z najkrótszych w ostatnich 

latach posiedzeń Rady Wydziału Melioracji 
i Inżynierii Środowiska w dniu 23 listopada 
1993 r. rozpatrzono dwie sprawy.

* Po wysłuchaniu opinii komisji d/s 
modernizacji i programów studiów Rada 
Wydziału zaaprobowała proponowane za
sady podziału na specjalizacje na kierun
kach inżynieria środowiska oraz geodezja i 
kartografia:

1) dobrowolna deklaracja studentów,
2) w przypadku nieproporcjonalnego 

podziału (poza przedziałem 40-60% roczni
ka) o pierwszeństwie wyboru specjalizacji 
decyduje ranking ocen (średnia ze wszy
stkich przedmiotów na pierwszych trzech 
semestrach),

3) w przypadku równej średniej z ocen, 
dodatkowym kryterium jest ocena z fizyki 
dla specjalizacji inżynieria wodna i sanitar
na wsi oraz ocena z chemii dla specjalizacji 
inżynieria melioracyjna i ochrona środowi
ska.

* Powołano komisję d/s oceny dorobku 
i wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr 
inż. Czesława Szafrańskiego z Akademii 
Rolniczej w Poznaniu.

/mr/

Dawne dzieje AR 
we Wrocławiu

Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie 
gromadzi materiały źródłowe i eksponaty związa
ne z historią wyższego szkolnictwa rolniczego z 
obszaru całego kraju. Dyrekcja Muzeum jest bar
dzo zainteresowana materiałami dotyczącymi 
dziejów Akademii Rolniczej we Wrocławiu i pra
gnie pozyskać następujące eksponaty:

■ medale pamiątkowe wydane z okazji kolej
nych rocznic działalności Uczelni, np. 25.1ecia, 
3O.Iccia,4O.lecia itp.

• godło i odznakę honorową AR (do zbiorów 
numizmatycznych),

• materiały związane ż jubileuszami Uczelni 
(księgi pamiątkowe, referaty, fotografie, odznaki 
proporczyki, wydawnictwa itp.),
 statuty, dyplomy, indeksy absolwentów, 

skrypty i podręczniki (najstarsze),
■ wszelkie inne materiały dotyczące dawnych 

dziejów naszej Uczelni.
Osoby, które mogą pomóc w tym szczytnym 

przedsięwzięciu, proszone są o przekazywanie 
ekspona tó w do 20 grudnia 1993 r.da Ośrodka ds. 
Wynalazczości, Wdrożeń i RZD naszej AR ul, 
Norwida 25, bud. A-5,1 p., pok. 16, teł. 205-219

/kg/



STUDENCI 0 STUDENCKICH SPRAWACH

Co robił KL IAAS przez miniony rok?
Zakończył się rok akademicki, więc pora na pewne 

podsumowania. W tym miejscu należałoby sobie po
stawić pytanie: jaki był ten rok dla IAAS - u i czego 
dokonaliśmy w naszym Komitecie Lokalnym? Myślę, 
że śmiało można stwierdzić, iż miniony rok był bardzo 
pracowity i udany. Udało nam się zrealizować wiele 
zamierzeń i pomysłów dzięki aktywności naszych 
członków.
| Przyznam szczerze, że początek roku akade

mickiego na taki obrót sprawy w ogóle nie wskazywał. Mieliśmy duże kłopoty 
ze znalezieniem miejsca naszych spotkań, odebrano nam bowiem siedzibę w 
DS "Talizman". Zebrania nasze zmuszeni byliśmy przeprowadzać w czytelni 
DS "Centaur". Jednak taka sytuacja nie trwała długo, bowiem Samorząd Stu
dencki zaofiarował nam pomoc i udostępnił swoją siedzibę. Od tego czasu 
rozpoczęliśmy współpracę, która trwa do dziś dnia.
| Niewątpliwie najbardziej widocznym efektem naszej działalności jest zna

cznie większa liczba studentów wyjeżdżających na praktyki organizowane 
przez IAAS. W tym roku wyjechało, bądź też wyjedzie 35 osób. Chciałbym tu 
zaznaczyć, że KL IAAS Wrocław ma największy w Polsce udział w wymianie 
zagranicznej studentów. Jak co roku egzaminy językowe i kwalifikacje odbyły 
się w grudniu i kwietniu.
| We Wrocławiu zorganizowaliśmy dwukrotnie w październiku i kwietniu 

ogólnopolskie kongresy IAAS w Klubie "Katakumby". Miłym zaskoczeniem 
była dla nas obecność telewizji, radia i prasy. W efekcie czego ukazały się bardzo 
pozytywne relacje i reportaże dotyczące naszego Stowarzyszenia. To było to, 
na co tak długo pracowaliśmy. Wreszcie dostrzeżono naszą organizację.
| Do najważniejszych sukcesów niewątpliwie należy stworzenie Kompute

rowego Banku Danych o Absolwentach naszej Uczelni. W swoim zamierzeniu 
miał on tylko obejmować Akademię Rolniczą, ale duże zainteresowanie progra
mem "ABSOLWENT" sprawiło, że postanowiliśmy go rozszerzyć na inne 
Uczelnie, i to nie tylko z Wrocławia. "ABSOLWENT" był przedstawiany na I 
Akademickich Targach Pracy, które odbyły się w dniach 11-12 maja na 
Politechnice Wrocławskiej. Nasz udział w tych Targach uważam za udany. Idea

stworzenia Bazy Danych spotkała się z dużym zainteresowaniem pracodawców 
i pracobiorców. Bardzo wysoko oceniono projekt graficzny naszej ankiety. Nie 
zamierzamy poprzestać na tym. Naszym celem jest prezentacja Banku na 
Rolniczych Targach Polagra 93 w Poznaniu.

Nie wiem jednak, czy do tego dojdzie wobec nieprzychylności Komitetu 
Narodowego IAAS - Polska, który ma swoją siedzibę w Poznaniu.
| Prowadzimy także korespondencję z wydawnictwami akademickimi: 

"Przegląd Akademicki", "Maska". Nasze artykuły ukazują się także w Głosie 
Uczelni wydawanym przez AR Wrocław.
| Planowaliśmy zorganizowanie sesji naukowej w maju, ale nie spotkało się 

to z dużym zainteresowaniem. Zamierzamy jednak wykorzystać nawiązane 
kontakty między innymi z firmą Hendrix, która zapowiedziała wygłoszenie 
wykładu na temat "Improwing productions, pollution and animal welfare by 
housing and management".
| Myślę, że naszym zadaniem na przyszłość będzie kontynuacja i rozbudowa 

programu "ABSOLWENT" oraz zwiększenie udziału w wymianie zagranicznej 
studentów. Rysują się także plany współpracy z firmą Master Food Poland - przed
stawicielem firmy Mars na Polskę. Planujemy także organizację wykładów szkole
niowych dla naszych studentów, które będą prowadziły wiodące firmy na świecie.

To już ostatni raz wypowiadam się na temat IAAS - u. Dobiegły do końca moje 
studia i przygoda z LAAS - em. Przez trzy lata byłem pełnomocnikiem Komitetu 
Lokalnego we Wrocławiu. Nie uważam tego czasu za stracony, a wręcz przeciwnie. 
Nauczyłem się wiele rzeczy, które przydadzą mi się niewątpliwie w przyszłości. Tu 
spotkałem wielu wspaniałych ludzi, kolegów. Chciałbym podziękować teraz tym 
wszystkim, którzy nam nieśli pomoc: Panu prof. Bolesławowi Nowickiemu, Pani 
Dziekan Wydziału Zootechnicznego dr hab. Bożenie Sokole, Kierownikowi działu 
praktyk mgr. Krzysztofowi Gwarze, mgr. Wojciechowi Kruszyńskiemu, pracow
nikom Działu Spraw Studenckich oraz szczególnie pracownikowi Samorządu Stu
denckiego Pani Ewie Peta. Chciałbym także podziękować swoim współ
pracownikom: Annie Karweckiej, Aldonie Dydynie, Jolancie Dudzińskiej, Piotrowi 
Wyroślakowi, Piotrowi Bednarskiemu, Magdalenie Zatoń. Życzę wam wiele zado
wolenia i sukcesów w dalszej pracy. Mam nadzieję, że nadal będziemy utrzymywać 
kontakt ze sobą.

Cezary Podsiadło

Zjazd IAAS w Poznaniu j
W dniach 20-21 listopada br. odbył się  

w Poznaniu krajowy zjazd IAAS. Korni-  
tet Lokalny Akademii Rolniczej we  
Wrocławiu reprezentowany byłprzez stu- |
dentkę II roku technologii żywności i ży-  
wienia człowieka Aldonę Dydynę.

Nie dokonano tym razem wyboru Ko- 
mitetu Narodowego, nie dopisali też  
uczestnicy z zagranicy (przybyło żale-  
dwie 5 osób).

Wybory Komitetu - miejmy nadzieję - ; 
odbędą się w przyszłym roku podczas  
styczniowego zjazdu we Wrocławiu.

/mwj/

Komunikaty Konwentu 
Uczelnianego

1. Spotkania Prezydium odbywają się w 
każdy poniedziałek o 16°°przy współudzia

le p. Ewy Peta.

2.. Do wszystkich dziekanatów dostarczono 
informacje o składzie Samorządu i jego 
poszczególnych komisji.

/mn/

Nowy Samorząd już pracuje
Rozpoczął działalność Samorząd Studencki nowej kadencji. W dniu 4 listopada br. Konwent Uczelniany 

przyjął sprawozdanie z działalności ustępującego Samorządu oraz z dotychczasowej pracy Prezydium.
Spośród Uczelnianego Konwentu Studenckiego wybrano nowe Prezydium Konwentu, wskład którego weszli:, 

Tomasz Ciszewski (III Wet.), Magdalena Zatoń (III Zoot.), MichałNegowetti (III T.Ż.), Jacek Broi (IV Roi.), 
Tomasz Szczypka (IV Wet.), Sławomir Sobolewski (IV Wet.), Piotr Majewski (III Inż. Środ.), Dariusz Malak 
(III Roi.).

Przewodniczącą Prezydium Samorządu Studenckiego została Magdalena Zatoń, studentka III roku Wydziału 
Zootechnicznego.

Dnia 8 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie Prezydium nowej kadencji, na którym nakreślono plan 
działalności na rok akademicki 1993/94. Spotkania Prezydium odbywająsię w pomieszczeniu Samorządu, które 
jest czynne codziennie. Prezydium utrzymuje stały kontakt ze studentami poprzez dyżury, które pełnią jego 
członkowie. Wybrano również przedstawicieli Wydziałów do Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji 
Dyscyplinarnej dla Studentów. Rozdzielono pracę pomiędzy poszczególnych członków Prezydium.

Opiniowaniem podań dotyczących spraw socjalnych, dydaktycznych oraz innych, ważnych dla studentów zajął 
się student III roku Wydziału Technologii Żywności - MichałNegowetti.

Ustalono, że będzie kontynuowana nadal akcja "Praca dla Studenta", przy współpracy z Kierownikiem Działu 
Gospodarczego mgr. Tadeuszem Dziedziechem, którą zajęli się studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej: 
Tomasz Ciszewski (rok III) i Tomasz Szczypka (rok IV).

Kontynuowana również będzie współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Rolnictwa - 
IAAS.

Samorząd Studencki podjął 4 listopada br. inicjatywę z Dolnośląską Fundacją Rozwoju Ochrony Zdrowia w 
akcji "Medyk", której celem jest zgromadzenie środków pieniężnych, koniecznych do dokonania przeszczepu 
szpiku kostnego u studenta Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dnia 18 listopada br. Prezydium spotkało się z Prorektorem ds. dydaktyki prof Marianem Rojkiem. Na 
spotkaniu Samorząd przedstawił swój program działalności i swoje plany na czas kadencji. Prezydium zostało 
zapewnione, że może liczyć na wszechstronną pomoc Prorektora ds. dydaktyki oraz Kierownika Działu Spraw 
Studenckich mgr. Kazimiery Anioł.

Ustępujące oraz nowe Prezydium pragnie podziękować J.M. Rektorowi prof. dr. hab. inż. Jerzemu Kowal
skiemu za udostępnienie nowego pomieszczenia, działającego od maja, w którym znalazł swoje miejsce 
Samorząd Studencki. Podziękowania również kierujemy do Dyrektora Administracyjnego mgr. Mariana 
Rybarczyka i innych osób nie wymienionych.

W tym miejscu dziękujemy pani Ewie Peta, która urządziła i zagospodarowała pomieszczenie Samorządu, a 
jako długoletni pracownik AR koordynuje naszą pracę i udziela właściwych wskazówek w spornych sprawach.

Samorząd przystępujący do pracy ma nadzieję, że będzie mógł pomagać studentom na Uczelni oraz w 
akademikach poprzez nawiązane ścisłe kontakty z Radami Mieszkańców. Wierzymy, że działalność Samorządu 
będzie widoczna i będzie się rozwijała również przy współpracy wszystkich Pracowników Akademii.

Michał Negowetti



uśmiechnij się ...

ANEGDOTY - dziś o matematykach i fizykach

Oczywiste
Profesor matematyki wygłasza na wykładzie 

twierdzenie, a następnie dodaje: "To jest oczywi
ste”. Jakiś student podnosi rękę i pyta: "Dlaczego 
to jest oczywiste?" Profesor myśli przez kilka 
chwil, wychodzi z sali, powraca po dwudziestu 
minutach i mówi: "Tak, to jest oczywiste!" - po 
czym prowadzi dalej wykład.

Poszedł zmienić krawat
Podczas przyjęcia, które wydawali państwo 

Hilbertowie, po przybyciu pewnego ważnego go
ścia, żona słymnego matematyka wzięła męża na 
stronę i powiedziała:

- Dawidzie, idź na górę i zmień krawat.
Hilbert poszedł na górę, ale jeszcze po godzinie 

nie schodził na dół. Zaniepokojona pani Hilberto- 
wa poszła na górę do sypialni i znalazła męża 
śpiącego w łóżku. Gdy go obudziła, przypomniał 
sobie, że kiedy zdjął krawat, automatycznie zaczął 
zdejmować resztę ubrania, włożył piżamę i wszedł 
do łóżka.

Nie ma brzydkich kobiet
Podczas wspólnej pracy w mieszkaniu swojego 

wówczas współpracownika Leopolda Infelda, Al
bert Einstein chciał zapalić fajkę, ale okazało się, 
że nie ma przy sobie tydoniu.

- Mam tytoń, ale kiepski - zaproponował nie
śmiało Infeld.

- Nie ma złego tytoniu i nie ma brzydkich kobiet 
- usłyszał w odpowiedzi.

Pan Bóg całkuje empirycznie
Albert Einstein wspólnie z Leopoldem Infeldem 

pracowali nad teoriami pola. Wymagało to, często 
uciążliwej i trudnej, procedury całkowania rów
nań różniczkowych cząstkowych. Einstein zwykł 
mawiać:

- Pana Boga nie obchodzą nasze trudności 
matematyczne. On całkuje empirycznie.

Nie znosi sławy
Jeden z kolegów zapytał Infelda:
- Jeżeli Einstein nie znosi sławy, to dlaczego 

robi wszystko, czego zwyczajni ludzie nie robią? 
Dlaczego ma długie włosy, śmieszną wiatrówkę, 
nie nosi ani skarpetek, ani szelek, ani paska, ani 
kołnierza, ani krawata?

Dobrze uczy
Mała dziewczynka z Princeton, która miała 

kłopoty z arytmetyką, dokonała naraz zdumiewa
jących postępów. Pewnego dnia matka spytała ją 
o przyczyny.

- Słyszałam, że jest w tym mieście pewien 
profesor, który jest dobry w rachunkach. Zadzwo
niłam do jego drzwi i odtąd codziennie mi poma
gał. On naprawdę dobrze uczy - odpowiedziała 
dziewczynka.

Matka, cokolwiek zdziwiona, spytała, czy zna 
jego nazwisko.

- Niedokładnie; coś jakby Ein-stein - usłyszała 
w odpowiedzi.

Russel i papież
Pewien filozof był wstrząśnięty, gdy mu Russel 

powiedział, że ze zdania fałszywego wynika dowol
ne zdanie. Filozof na to: "Ma pan na myśli, że ze 
zdania, iż dwa plus dwa równa się pięć, wynika, 
że jest pan papieżem?" Russel zgodził się z tym. 
"Czy mógłby pan tego dowieść?" - spytał go filozof. 
"Pewnie" - odparł Russel i od razu podał dowód:

(1) Załóżmy, że 2+2=5.
(2) Odejmując od obu stron równania 2 otrzymujemy: 2=3.
(3) Przenosząc cyfry z lewej na prawą i na odwrót otrzymuje

my: 3=2.
(4) Odejmując od obu stron równania 1 otrzymujemy: 2=1.
Otóż papież i ja to dwie osoby. A skoro 2=1, to papież i ja

jesteśmy jedną osobą. Jestem zatem papieżem.

/A nedgody zaczerpnięto z książki Leopolda Infelda "Moje wspomnie
nia o Einsteinie" (Iskry, Warszawa 1956) i Raymonda M. Smullyana 
"Jaki jest tytuł tej książki" (Książka i Wiedza, Warszawa 1993)/



KOMISJE SENACKIE
KOMISJA STATUTOWA

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Szulc 
członkowie:
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dr Irena Zwolińska-Bartczak 
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członkowie:
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prof. dr hab. Wacław Leszczyński
prof. dr hab. Józef Nicpoń
prof. dr hab. Włodzimierz Parzonka
dr hab. Józef Szlachta, prof. nadzw.
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Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Krzywicka-BIum
członkowie:
dr inż. Józef Cięż
dr Jadwiga Dmochowska-Gładysz
mgr Barbara Gillert
dr hab. Witold Golnik, prof. nadzw.
prof. dr hab. Jan Kaczmarek
stud. Violetta Kwiatkowska
dr hab. inż. Leszek Pływaczyk, prof. nadzw.
dr Krzysztof Romański
dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła
dr Regina Stempniewicz
dr hab. Józef Szlachta, prof. nadzw.
prof. dr hab. Dionizy Zięba

KOMISJA BADAŃ NAUKOWYCH
Przewodniczący: prof. dr hab. Eugeniusz Kamiński 
członkowie:
dr Irena Zwolińska-Bartczak 
prof. dr hab. Ewa Krzywicka-BIum 
dr inż. Ryszard Eliasiewicz 
prof. dr hab. Irena Górska 
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t}'.
Senackie komisje powołane na podstawie 

§ 19 Statutu Uczelni na okres trzyletniej kaden
cji.

Skład wszystkich komisji został zatwierdzo
ny przez Senat na posiedzeniu w dniu 5 listo
pada br.

NOWOŚCI WYDAWNICZEAndrzej Dąbrowski
Stanisław Gnot
Andrzej Michalski
Jolanta Srzednicka

STATYSTYKA

15 GODZIN Z PAKIETEM

STATGRAPHICS®

Książka jest rodzajem przewodnika, zawierającego materiały pomocnicze do nauki STA
TYSTYKI i może być pomocna przy formułowaniu problemów statystycznych, w przepro
wadzeniu obliczeń numerycznych przy użyciu pakietu STATGRAPHICS oraz w 
prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów akademii rolniczych, głównie ze względu na specyfikę 
rozważanych w nim przykładów. Dotyczą one bowiem statystycznej analizy danych, pochodzących 
przede wszystkim z doświadczeń przeprowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu. Ze względu na standartowy charakterproblemówstatystycznych, omawianych 
w książce, mogą z niej również korzystać studenci kierunków przyrodniczych innych uczelni.

Książka zawiera 15 zestawów ćwiczeń, których tematyka jest w dużym stopniu zbieżna z programem 
realizowanym na kierunkach przyrodniczych i technicznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 
ramach przedmiotu "Elementy Statystyki Matematycznej". Realizacja ćwiczeń wymaga wykorzystania 
komputera klasy IBM/PC i pakietu STATGRAPHICS. Przedstawione w materiałach tabele i rysunki 
wykonano przy użyciu wersji 5.1, która w przypadku realizowanych ćwiczeń niewiele odbiega od wersji 
poprzednich, takich jak V.2.1 lub V.2.6.

Z recenzji wydawniczej:
"... należy autorom pogratulować inicjatywy oraz jej efektywnego zrealizowania. Opracowanie 

jest jedynym tego rodzaju na rynku polskim. Formalnie rzecz biorąc, ze względu na tematykę 
ćwiczeń jest ono przeznaczone szczególnie dla studentów akademii rolniczych,jednak przytoczo
ne przykłady są oparte na danych powszechnie zrozumiałych. W tym stanie rzeczy podręcznik 
może służyć do prowadzenia zajęć z podstaw statystyki obliczeniowej praktycznie na każdym 
kierunku studiów...”



KOMISJE REKTORSKIE
KOMISJA MIESZKANIOWA

Przewodniczący: 
dr Grzegorz Gabryś, 
członkowie:
dr Lech Rak - przedstawiciel ZNP,
dr Maciej Szymański - przedstawiciel NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", 
dr Włodzimierz Białas (Wydział Melioracji i Inż. Śród.), 
lek. wet. Krzysztof Kubiak (Wydz. Medycyny Weterynaryjnej), 
mgr Józef Sowiński (Wydział Rolniczy),
dr Leszek Szymański (Wydział Technologii Żywności), 
mgr Wojciech Kruszyński (Wydział Zootechniczny), 
sekretarz:
Danuta Bryc (Dział Kadr i Spraw Socjalnych).

KOMISJA d/s RESTRUKTURYZACJI RZD
Przewodniczący:
prof. dr hab. Eugeniusz Kołota, Prorektor d/s współpr. z gosp. naród, i RZD,
członkowie:
prof. dr hab. Aleksander Dobicki, 
prof. dr hab. Zofia Jasińska, 
dr inż. Wiesław Kopeć, 
prof. dr hab. Teodor Nietupski, 
prof. dr hab. Jerzy Preś, 
prof. dr hab. Stanisław Rojek.

KOMISJA SOCJALNA
Przewodniczący: 
dr Zofia Czarna, 
członkowie:
dr Andrzej Dąbrowski - przedstawiciel NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", 
dr Włodzimierz Kita - przedstawiciel NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", 
dr Anna Weinmann - przedstawiciel ZNP,
dr Zbigniew Jurzyk - przedstawiciel ZNP, 
mgr Anna Dzięcioł - Solecka, 
dr Ryszard Wiśniewski.

RADA BIBLIOTECZNA
Przewodnicząca:
prof. dr hab. Grażyna Lisińska
członkowie:
dr hab. Bożena Obmińska-Domoradzka 
dr hab. Henryk Geringer, prof. nadzw. 
dr hab. Stanisław Pietr, prof. nadzw. 
dr hab. inż. Jerzy Sobota, prof. nadzw. 
dr Irena Zwolióska-Bartczak 
dr Marek Houszka
mgr Grażyna Talar 
mgr inż. Beata Podolska 
mgr Ewa Kasprzak 
mgr Teresa Styczyńska 
mgr inż. Magdalena Ciszewska 
mgr Dobrosława Janusz 
mgr Maria Kubal 
mgr Teresa Lorkowska

KOMISJA ds. NAGRÓD I ODZNACZEŃ
Przewodniczący: 
dr Jerzy Weber 
członkowie:
prof. dr hab. Andrzej Filistowicz 
dr hab. Witold Golnik, prof. nadzw. 
mgr inż. Krzysztof Gwara 
dr Janusz Jakielaszek
prof. dr hab. Wacław Leszczyński 
prof. dr hab. Włodzimierz Parzonka 
mgr Marian Rybarczyk 
dr hab. Józef Szlachta, prof. nadzw.

KOLEGIUM REDAKCYJNE WYDAWNICTW 
AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU

Przewodniczący (red. nacz.): 
dr hab. inż. Jerzy Sobota, prof. nadzw. 
członkowie:
dr hab. inż. Włodzimierz Czamara (red. serii inż. śród.)
prof. dr hab. Józef Dejneka (red. serii med. wet.)
dr hab. Bożena Chudoba-Drozdowska, prof. nadzw. (red. serii zoot.)
dr Barbara Gola (red. serii nauki społ.)
dr inż. Barbara Kram (red. serii mech, rolnictwa)
prof. dr hab. Wacław Leszczyński (red. serii tech. żywn.)
dr hab. inż. Andrzej Kotecki (red. serii roln.)
mgr Norbert Tomczyk (kierownik Działu Wydawnictw)
prof. dr hab. Mieczysław Trybała (red. serii mel.)
prof. dr hab. Zofia Więckowicz (red. serii geod.)

KOMISJA DS. PŁAC
Przewodniczący:
prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki
zastępca: mgr Marian Rybarczyk
członkowie:
dr Andrzej Dąbrowski
mgr inż. Krzysztof Gwara
doc. dr hab. Witold Janeczek
prof. dr hab. Teresa Smolińska-Juny
mgr inż. Iraida Kuropka
inż. Krystyna Pogoda-Sewemiak
mgr Anna Dzięcioł-Solecka
mgr inż. Roman Sura
Renata Stygar

Zamieszczamy skład komisji rektorskich przekazanych redakcji do chwili 
zamknięcia numeru. Wykaz członków pozostałych komisji opublikujemy w 
numerze styczniowym.

Informujemy równocześnie, że wkrótce ukaże się Aneks do Składu Oso
bowego, w którym znajdą się wszystkie komisje senackie i rektorskie w 
pełnym składzie, a także wybrane na najbliższą kadencję władze Uczelni.

KOMUNIKAT
Autorzy "SPISU TELEFONÓW Akademii Rolniczej we Wrocławiu* 
proszą o:

1. uwagi dotyczące zauważonych błędów i nieścisłości,

2. przygotowanie wykazu instytucji, z którymi jednostki organizacyjne AR 
mają bliższe kontakty - w celu przekazania im egzemplarzy Spisu.

W powyższych sprawach prosimy o kontakt z następującymi osobami: 
w Ewa Górecka -  205-692

mgr inż. Roman Sura  205-520 
Istnieje możliwość kupna SPISU TELEFONÓW w cenie jednostkowej 
20 000 2ł.

PRZEFRASZ/\MY
Pana Prot Zbigniewa Dudę za błędną informację w ostanim numerze GŁO

SU UCZELNI, że otrzymał on nagrodę zespołową stopnia II. Prof. Zbigniew 
Duda i kierowany przez niego zespół otrzymał nagrodę stopnia I.

Również zespół w składzie: dr hak prof. nadzw. Bożena Chudoba-Droz- 
dowska, doc. dr hab. Witold Janeczek, dr Aloizy Rojkowski, prof dr hab. 
Tadeusz Szulc i dr Anna Win mann otrzymał nagrodę zespołową stopnia II.

. Przepraszamy też pana Kazimierza Gidzińskiego za dwukrotne omyłkowe 
podanie jego nazwiska w ostatnim numerze GŁOSU UCZELNI (ma być Gi- 
dziński a nie Giziński) i za opuszczenie jednego wyrazu w tekście "Święta 
buraka cukrowego", co zmieniło merytoryczny sens całego zdania. Podajemy 
go zatem w pełnym brzmieniu:

"Posiadał on wyorywacz z drgającymi lemieszami oraz skręt 
na dwie osie".
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SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY
II SYMPOZJUM NAUKOWE

ZASADY ŻYWIENIA ORAZ CHOROBY PSÓW I KOTÓW

W dniu 26 listopada br. odbyło się II Sympozjum naukowe poświęcone 
zagadnieniom żywienia i chorób psów i kotów z udziałem gości zagrani
cznych z Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Sympozjum zorganizowali 

prof. dr hab. Dorota Jamroz i prof. dr 
hab. Józef Nicpoń wraz z pracownikami 
Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki 
Paszowej Wydziału Zootechnicznego, Ka
tedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Wy
działu Medycyny Weterynaryjnej i 
członkami Sekcji Klinicznej Polskiego To
warzystwa Nauk Weterynaryjnych.

O błędach żywieniowych jako jednej z 
przyczyn występowania egzem mówił prof. 
dr J. Leibetseder z Uniwersytetu Medycy
ny Weterynaryjnej w Wiedniu, a o dietete- 
tyce przy kamicach u kotów prof. dr E. 
Kinzle i dr A. Schunkneclitz Uniwersytetu 
Medycyny Weterynaryjnej w Monachium.

Dr J. Zentek i prof. dr H. Meyer z Uniwersytetu Medycyny Weteryna
ryjnej w Hanowerze omówili specyfikę żywienia i choroby u dużych psów 
w okresie wzrostu. Rolę włókna w diecie i jego wpływ na przebieg i 
leczenie chorób przewodu pokarmowego przedstawił dr J. Maskell z 
Waltham Centre, a o kardiomiopatii u psów mówił dr U. Kersten z 
Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze.

Ża prezentowa no także krótkie doniesienia.
/mwj/

9 th European Symposium
on Poultry Nutrition

Jelenia Góra (5 - 9 września 1993)
S wi atowe Towarzystwo Wiedzy Drób i arskiej (World ’s Pou I try Scien

ce Association) Grupa Robocza Nr 2 "Żywienie Drobiu" działa jako 
aktywna grupa specjalistów z zakresu żywienia drobiu od wielu lat, 
organizując kolejne specjalistyczne konferencje i sympozja w: Danii 
(1977), Holandii (1979), Szkocji (1981), Francji (1983), Izraelu (1985), 
Niemczech (1987), Hiszpanii (1989), Włoszech (1991).

Sympozja 2. Grupy odbywały się dotychczas w krajach Europy Za
chodniej i w Izraelu.

Propozycję zorganizowania Sympozjum w Polsce przedstawiono 
prof. dr hab. Dorocie Jamroz (Akademia Rolnicza we Wrocławiu) 
podczas sympozjum w Hiszpanii w 1989 roku.

Wobec faktu, że zwyczajowo sympozja te odbywały się w mniejszych 
miejscowościach i w dniach między 5 - 15.09, polskie sympozjum 
zlokalizowano w Jeleniej Górze w hotelu "Orbis Jelenia Góra", który 
spełniając wymagania techniczne niezbędne do prowadzenia sympo
zjum, gwarantował dobry poziom usług hotelarskich i umiarkowaną 
cenę.

Niemal wszyscy uczestnicy zostali zakwaterowani w jednym hotelu, 
co stworzyło również możliwość łatwiejszych kontaktów między ucze
stnikami i szerokiej dyskusji nad problemami naukowymi.

Chęć uczestnictwa w sympozjum wyraziło wstępnie ponad 230 osób 
z 36 krajów Europy i świata, w tym także z Pakistanu, Nigerii, Egiptu, 
RPA, Arabii Saudyjskiej, Australii.

Mimo długotrwałej korespondencji z ambasadami i pracownikami 
naukowymi a nawet wcześniejszymi wpłatami kosztów uczestnictwa, 
w sympozjum wzięli udział jedynie przedstawiciele 25 krajów (Hisz
pania, Holandia, Dania, Belgia, Polska, USA, Australia, Norwegia, 
Szwecja, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Francja, Kanada, Wielka Bry
tania - Szkocja, Anglia, Izrael, Finlandia, Węgry, Bułgaria, Croatia, 
Czechy, Turcja, Rumunia, Słowacja).

Ostateczna liczebność uczestników przedstawiała się następująco:
I iczba zgłoszeń (kart uczestnictwa) - 237 osób, obecnych uczestników 

ogółem - 189, aktywnych uczestników na obradach -170, osób towa
rzyszących - 9, inne osoby - 10.

Wygłoszono 16 referatów plenarnych, w tym 4 referaty polskich 
autorów. Zakwalifikowano 58 posterów do prezentacji, w tym 13 
posterów autorów polskich. W dyskusji okrągłego stołu wzięło udział 
7 osób.

Referaty plenarne wygłosili następujący polscy autorzy: prof. dr 
hab. Dorota Jamroz (AR we Wrocławiu), dr Stefania Smulikowska 
(IFiŻ PAN w Jabłonnie), prof. drhab. Jerzy Koreleski (Inst. Zoot. w 
Krakowie), prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz (AR we Wrocławiu).

W skład komitetu organizacyjnego wchodzili: prof. dr hab. Dorota 
Jamroz - przewodnicząca (członek 2.Grupy Roboczej), prof. dr hab. 
MichałMazurkiewicz, prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, mgr inż. 
Janusz Kubizna - sekretarz.

Podczas trwania sympozjum odbyły się dwa posiedzenia Rady Na
ukowej Grupy Roboczej Nr 2, tzn. w dniu 5 i 9.09.

Przewodniczącym Rady nadal pozostaje dr Nissan Rand z Izraela.
Europejska Rada liczy 25 członków. Z Polski uczestnicząwniej prof. 

dr hab. Dorota Jamroz (AR we Wrocławiu) i prof. dr hab. Jerzy 
Koreleski (I.Z. w Krakowie).

Poza programem naukowym uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia 
bardzo dobrej fermy bydła mlecznego (wydajność dochodząca do 7 
tys.l od krowy) oraz fermy kur niosek (260 jaj od nioski) w RSP Stare 
Bogaczowice, Stada Ogierów i Zamku w Książu. Zorganizowano 
również wieczór folklorystyczny z udziałem Studenckiego Zespołu 
Pieśni i Tańca AR we Wrocławiu "Jedliniok".

Wśród uczestników sympozjum byli światowej klasy pracownicy 
naukowi, a w tym również prof. dr J. F. Jensen - Prezydent Europej
skiego Towarzystwa Wiedzy Drobiarskiej (Dania) oraz 5 - krotny dr 
h.c. - prof. dr M. Kirchgessner z Niemiec.

Liczba uczestników z Polski (36 osób) była wyjątkowo wysoka, 
zwykle z największych krajów uczestniczy w tych konferencjach 6-8 
do 14 osób.

Pomoc organizacyjna i finansowa umożliwiła pełne uczestnictwo w 
całym sympozjum 19 pracownikom naukowym z Polski.

W różnych blokach problemowych sympozjum uczestniczyli pra
cownicy AR Wrocław, zajmujący się problematykądrobiarską i żywie
niową: dr Ewa Łukaszewicz (prowadzenie sekretariatu w Jeleniej 
Górze), prof. dr hab. Bronisława Chełmońska, prof. dr hab. Teresa 
Smolińska, prof. dr hab. Jerzy Pres, prof. dr hab. Tadeusz Trzisz- 
ka, dr Alina Wieliczko.

Pozytywna reakcja gości, jak i ocena przebiegu sympozjum pozwa
lają uznać 9. Europejskie Sympozjum za udane. Oficjalnie uznano je 
za najlepiej dotychczas zorganizowane sympozjum 2. Grupy Roboczej.

/dj7
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