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KRÓTKO
Wybory do CK

W marcu br. rozpocznie się nowa 3. letnia kaden
cja Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Sto
pni Naukowych. W mijającej kadencji członkami 
CK z naszej Uczelni byli: prof. dr hab. Jerzy 
Fabiszewski i prof. drhab. Zygmunt Hryncewicz 
z Wydziału Rolniczego, prof. dr hab. Jerzy Jusz
czak z Wydziału Zootechnicznego, prof. dr hab. 
Stanisław Kostrzewa z Wydziału Melioracji i In
żynierii Środowiska i prof. drhab. Zbigniew Sam
borski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Prof. Jerzy Fabiszewski udzielił naszej redakcji ob
szernego wywiadu (GŁOS UCZELNI nr 6), w którym 
odsłonił “kuchnię” wyborów i pracy w Centralnej Ko
misji. Przypomnijmy, że kandydować do CK może 
tylko obywatel polski z tytułem naukowym profesora, 
a prawo do zgłoszenia kandydatów mają rady jedno
stek organizacyjnych uprawnionych do nadawania sto
pnia naukowego doktora (w naszej Uczelni rady 
wydziałów). Rady mogły zgłosić po dwóch kandyda
tów z każdej dyscypliny naukowej objętej właściwymi 
jej uprawnieniami, z tym że co najwyżej jeden kandydat 
z danej dyscypliny mógł być pracownikiem jednostki 
zgłaszającej. Mogła też zgłosić jednego kandydata nie 
reprezentującego dziedziny i dyscypliny uprawnionej 
jednostki. Termin składania list kandydatów do Komisji 
Wyborczej upłynął dnia 22 listopada ubiegłego roku. 
Nazwiska kandydatów, zgłoszonych przez rady wy
działów naszej Uczelni, w dziedzinie nauk rolniczych i 
biologicznych pojawiły się w relacjach z posiedzeń, 
zamieszczonych w numerze 14 i 15 GŁOSU UCZEL
NI. Przypomnijmy, że w dziedzinie nauk rolniczych, w 
dyscyplinie kształtowanie środowiska zgłoszono prof. 
dr. hab. Stanisława Kostrzewę (Wydz. Mel. i Inż. 
Śród.) i prof. dr. hab. Andrzeja Kosturkiewicza(AR 
Poznań), w dyscyplinie agronomia - prof. dr hab. 
Zofię Jasińską (Wydz. Rolniczy) i prof. dr. hab. An
drzeja Dubasa (AR Poznań), w dyscyplinie technolo- 
gia żywności - prof. dr. hab. Zbigniewa Dudę (Wydz. 
Techn. Żywn.)i prof. dr. hab. MarianaPałasińskiego 
(AR Kraków), w dyscyplinie weterynaria - prof. dr. 
hab. Michała Mazurkiewicza (Wydz. Med. Wet.) i 
prof. dr. hab. Czesława Kaszub kie wieża (Inst. Wet. 
w Puławach), w dyscyplinie zootechnika - prof. dr. 
hab. Jerzego Juszczaka (Wydz. Zoot.) i prof. dr. hab. 
Janusza Maciejewskiego (AR Lublin) oraz w dziedzi
nie nauk biologicznych zgłoszono prof. dr. hab. Sta
nisława Przestalskiego (Wydz. Rolniczy) i prof. dr. 
hab. Włodzimierza Korohodę (UJ Kraków).

W oparciu o przedstawione zgłoszenia z całego kraju 
Komisja Wyborcza sporządziła listy kandydatów do 
CK w porządku alfabetycznym, odrębnie dla każdej 
dyscypliny naukowej. Wybory przeprowadza się kore
spondencyjnie, w głosowaniu tajnym, a czynne prawo 
wyborcze przysługuje osobom mającym tytuł naukowy 
profesora. Wyboru dokonuje się w obrębie poszczegól
nych dyscyplin, zgodnie z ustalonym dla każdej dyscy
pliny limitem.

Wyłoniona w tym trybie Centralna Komisja bę
dzie składać się z 220 osób, w tym 34 będą repre
zentować nauki rolnicze, 9 - biologiczne, 48 - 
techniczne, 6 - matematyczne (w tym informatykę),
9 - fizyczne, 16 - ekonomiczne, 10 - nauki chemicz
ne ...

/mwj/
Przyjedzie Minister

W dniu 14 lutego br. (poniedziałek) w godzinach 
przedpołudniowych przebywać będzie w naszej 
Uczelni Minister Edukacji Narodowej, wicepremier 
prof. Aleksander Łuczak. Relację z wizyty i - być 
może - rozmowę z Ministrem zamieścimy w nastę
pnym numerze.

/mwj/

Drugi tegoroczny numer GŁOSU UCZELNI trafi do rąk Państwa u progu 
przerwy semestralnej, będzie to czas odpoczynku od zajęć dydaktycznych, ale za 
to okres wzmożonego wysiłku dla studentów i ich egzaminatorów. Mimo to, może 
znajdzie się chwila czasu na zapoznanie się z nowościami ubiegłego miesiąca.

Publikujemy - zgodnie z zapowiedzią - obszerny materiał na temat pracy 
Biblioteki Głównej, która oferuje czytelnikom wiele nowości i ma ambitne plany 
na przyszłość. Warto się z tym zapoznać. Dużym zainteresowaniem cieszy się 
uruchomiona w naszej Uczelni sieć komputerowa i możliwość korzystania z 
poczty elektronicznej, dlatego też uzupełnienie tekstu z poprzedniego numeru o 
informacje ważne dla użytkowników sieci. Autorem zamieszczonego materiału 
jest pracownik Politechniki Wrocławskiej, który instaluje oprogramowanie na 
serwerze.

Trudne problemy Wydawnictwa Akademii Rolniczej prezentujemy w rozmo
wie z przewodniczcym Kolegium Redakcyjnego prof. Jerzym Sobotą i w omó
wieniu przeprowadzonej wśród autorów publikowanych w Uczelni prac, ankiety.

Po raz pierwszy zamieszczamy prezentację badań prowadzonych w ramach 
grantu. Mamy pełną świadomość, że kierownicy pozostałych 86. grantów chcie- 
liby się - być może - zareklamować na naszych łamach, a to rzeczjasna przekracza 
możliwości pisma. Grant kierowany przez prof. Tadeusza Trziszkęjest rekordzi
stą finansowym w naszej Uczelni (3.820 min zł) i to było jedynym kryterium 
wyboru. Nie przewidujemy dalszej prezentacji badań w ramach grantów, ale - 
od następnego numeru - chcemy przedstawić problemy wydziałów w rozmowach 
z dziekanami. Będzie to zapewne okazja do zareklamowania najciekawszych 
badań i osiągnięć naukowych prowadzonych na wydziałach.

Staramy się - w miarę możliwości - zamieszczać informacje o nowościach 
wydawniczych Akademii Rolniczej, tym razem prezentujemy najnowszy słownik 
rolniczy polsko-niemiecki Lesława Zimnego. Mamy zamiar poszerzyć zakres 
informacji o nowinkach księgarskich o pozycje wydawane też gdzie indziej, które 
mogą być interesujące dla pracowników naszej Uczelni.

I jeszcze na koniec wyjaśnienie, bo wciąż docierają do nas głosy i postulaty, 
aby zamieszczać teksty krytyczne, polemiczne, nawet podsuwane są konkretne 
problemy, którymi możnaby się zająć. Podkreślamy raz jeszcze, GŁOS UCZEL
NI jest pismem informacyjnym, a nie problemowym. Wszelkie uwagi, postulaty 
i nurtujące czytelników problemy zamieścimy w formie listów do redakcji, 
gwarantując nawet - jeśli autor tego zażąda - pełną anonimowość, z równoczes
nym zastrzeżeniem, że zawarte w tekście poglądy są wyłącznie poglądami autora. 
Czekamy na korespondencję.

Redakcja

AKADEMICKI
 Już wkrótce następne numery dwutygodnika informacyjno-publicystycznego, które ukażąsię 5 
| w lutym.
 W numerze 3/94 znajdą Państwo m.in.:

 tekst Jacka Piotrowskiego na temat poczty elektronicznej, ii
4 roważania Leszka Kaczmarka nt. GENÓW PAMIĘCI,
 korespondencja prof. Aleksandra Jana Matejki z Kanady pt. "Pedagog przed sądem",

'4 w dziale kultury blok tematów poświęconych muzyce.

W numerze 4/94 znajdą Państwo m.in.: 
§ i«4 blok tekstów poświęconych problematyce szkolnictwa wojskowego,

'■4 w artykule "Rzym - miasto otwarte" Krzysztof Dybciak oprowadzi czytelników po polskich i ii 
międzynarodowych instytucjach kulturalnych Rzymu, |

"4 oprotestachstudenckichwlatachóO.oraznarodzinachkontestacjiwtekścieTomaszaPiwowarskiego.  
:j , 
iii Przypominamy, że PRZEGLĄD AKADEMICKI jest do nabycia w księgarni Politechniki | 
 Wrocławskiej, Gmach Główny, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.
 

CYTAT MIESIĄCA
Pieniądz jest dobrym sługą, ale złym panem

/French Proverb/



W Wydawnictwie 
potrzebna jest zmiana

Rozmowa z Przewodniczącym
Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa AR prof. Jerzym Sobotą

- W ostatnich latach, dzięki coraz nowocześniejszej technice komputerowej, nie 
tylko znacznie poprawiła się jakość wydawanych książek, ale też w ogromnym 
stopniu uległ przyspieszeniu cykl wydawniczy. Czy to w równym stopniu dotyczy 
Wydawnictwa naszej Uczelni?
- Z przykrością muszę powiedzieć, że od roku 1990 - kiedy to zakupiono do Działu 
Wydawnictw sprzęt komputerowy i niezbędne do składu oprogramowanie - nic właściwie 
się nie zmieniło. To jest manufaktura, jak na dzisiejsze możliwości techniczne.
- W nowej kadencji zmienił się skład a także rola Kolegium Redakcyjnego...
- Tak, od października ubiegłego roku Kolegium działa w nowym składzie. Redaktorzy 
merytoryczni typowani są przezrady wydziałów, skład Kolegium proponowany jest przez 
prorektora ds. dydaktyki, któremu podlega Dział Wydawnictw już bez Poligrafii, która 
została oddana w dzierżawę. Kolegium powołuje J.M. Rektor na wniosek prorektora.
- Ale Wydawnictwo jest wydzieloną jednostką?
- Tak, ale jest jednostką organizacyjną Uczelni, w sensie finansowym i personalnym. 
Natomiast rolę redakcji pełni teraz Kolegium Redakcyjne. Pan Rektor, aby podnieść rangę 
Wydawnictwa, obciążył funkcją redaktora naczelnego mnie, czyli przewodniczącego 
Kolegium Redakcyjnego. Tak więc dotychczasowy redaktor nie jest już redaktorem 
naczelnym, tylko kierownikiem technicznej obsługi redakcji.
- Co nowa redakcja zamierza zrobić z tą “manufakturą”?
- Trzeba będzie koniecznie wzmocnić Wydawnictwo sprzętowo, o ile utrzymana będzie 
decyzja istnienia Działu Wydawnictw jako jednostki Uczelni. Wydawnictwo powinno 
przejść na samofinansowanie, co w połowie było realizowane w roku poprzednim. Z 
różnych względów m.in. z konieczności rozliczeń pewnych zaszłości, jest to w tej chwili 
niemożliwe. Katedry nie chcąnp. płacić za wydanie zeszytu naukowego złożonego trzy, 
czy cztery lata temu, gdy obowiązywały inne przepisy i zeszyty finansowane były z puli 
centralnej. O rozstrzygnięciach w tej materii postaram się poinformować, gdy zapadną 
ostateczne decyzje.
- To aż tak długi jest cykl wydawniczy?
- No niestety, niektóre pozycje leżą ponad trzy lata. To są podręczniki, skrypty, ale są też 
zeszyty złożone do redakcji w 1991 roku. Na ostanim posiedzeniu Kolegium podnoszono 
tę kwestię. Gdy asystent czeka na swoją publikację trzy lata, to do doktoratu może ich 
mieć dwie, trzy najwyżej. To przecież hamuje rozwój naukowy młodej kadry. Największe 
opóźnienia są na Wydziale Rolniczym, gdzie zalegają cztery zeszyty, na innych wydzia
łach jest nieco lepiej. Są opóźnienia w wydawaniu podręczników (z mojego wydziału leżą 
trzy: prof. prof. Wołoszyna, Marcilonka i Kutery) i skryptów, łącznie siedem pozycji.
- Czy to tylko problem niedoboru sprzętu, czy także problem kadrowy?
- Problem jest bardzo złożony. Jedną z głównych przyczyn widzę w niedowładzie 
organizacyjnym Działu Wydawnictw. A kto jest winny? Można np. powiedzieć - oczy
wiście się śmieję - że to nadmiar aktywności pracowników naukowych, którzy tyle prac 
składają do druku. Aktywność jest wprawdzie stosunkowo duża, ale Wydawnictwo 
powinno tak sobie zorganizować pracę, aby nie było opóźnień. Zapowiedziałem na 
posiedzeniu Kolegium, że będzie inny cykl organizacyjny. Najpierw wyczyścimy wszy
stkie zaległości, zlecając prace na zewnątrz, w miarę potrzeby.
- Zalegają zeszyty i skrypty. Czy na druk rozprawy habilitacyjnej też się czeka 
trzy lata?
- Trzeba to podkreślić - a jest to zasługą poprzedniego Kolegium, zwłaszcza jego 
przewodniczącego prof. Michała Mazurkiewicza - że było zawsze zielone światło dla 
rozpraw habilitacyjnych, nie obowiązywała ich żadna kolejka. Były to najszybciej reali
zowane pozycje wydawnicze.
- Czy pracownicy Działu Wydawnictw mają jakieś finansowe motywacje do 
wydajniejszej pracy? Czy ich wynagrodzenie zależy od liczby złożonych arkuszy 
wydawniczych?
- Są, jak wszyscy pracownicy Uczelni, wynagradzani według obowiązujących stawek.

cd. na s. 4

KRÓTKO
Opłatkowe spotkanie

'Darem najwyższej klasy, czyli Ofiarą Mszy Świętej", jak 
określi! J.E ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, w kaplicy 
wrocławskiego Seminarium Duchownego, rozpoczęło się w 
dniu 2 stycznia br. kolejne - ćsme już - Akademickie 
Spotkanie Opłatkowe, zorganizowane przez Centralny 
Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego. Uroczystą Mszę 
Świętą celebrował, w asyście kapłanów, J.E. ks. Kardynał 
HenrykGulbinowica; a okolicznościową homilię wygłosił 
rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchowne
go we Wrocławiu ks. prof. Ignacy Dec On też - jako 
pierwszy - przemówiłdo, zebranych po Mszy Św. w refekta
rzu, przedstawicieli wrocławskich uczelni. A przybyło w 
tym roku więcej osób, niż w latach ubiegłych. Czyżby to 
znak nowych czasów (przed siedmiu laty, gdy podczas Aka
demickiego Opłatka budynek Seminarium obstawiały mili
cyjne "nyski", tłumy były największe), czy tylko lepsza 
organizacja przekazywania zaproszeń? Tradycyjnie głos za- 
brałnajstarszy wrocławski duszpasterz, ks. prałat Aleksan
der Zienkiewicz. O potrzebie integracji środowiska 
naukowego parę słów w imieniu tego środowiska powiedział 
rektor wrocławskiej Akademii Muzycznej prof. Marek Dy- 
żewski, dziękując równocześnie J.E. księdzu Kardynałowi 
za opłatkowe spotkania. Po przemówieniach, które ks. Kar
dynał zapowiedział, jako 'smutną wiadomość, bo będzie 
dużo gadania', był czas na przełamanie się opłatkiem, ży
czenia, poczęstunek i chwilę rozmowy w gronie bliższych i 
dalszych znajomych. Na zakończenie J.E ks. Kardynał po
dzielił się z zebranymi swoimi refleksjami na temat proble
mów Kościoła w diecezji i na Dolnym Śląsku, a także 
dokonań i zamierzeń, zwłaszcza w kontekście planowanego 
na 1997 rok 46. Światowego Kongresu Eucharystycznego, 
składając równocześnie noworoczne życzenia.

/mwj/

Rada Główna o budżecie
Dnia 20 stycznia br. zebrała się w Warszawie na kolejnym 

plenarnym posiedzeniu Rada Główna V kadencji. Dzień 
wcześniej obradowały komisje. Komisja Ekonomiczna RG, 
w której zasiada m.in. dr Ludomir Jankowski z Politech
niki Wrocławskiej, zajęła się głównie projektem budżetu w 
dziale Szkolnictwa Wyższego. Środki przeznaczone dla 
MEN (budżet 14, 360 bln zł, wzrost o 26%) nie pokryją w 
pełni skutków inflacji, która kształtować się będzie w roku 
bieżącym na poziomie27-2 9%. Nakłady na wydatki bieżące 
całej sfery budżetowej wzrastają o 33%, a środki na oświatę 
o 24%, zaś na szkolnictwo wyższe (sic!) o 11,3-11,4%. 
Komisja Ekonomiczna oszacowała, że aby nie obniżyły się 
realneplacewszkolnictwiewyższym, resortowi brakuje850 
mld. zł. Wzrostowi liczby studentów, który nota bene jest 
pożądany i nasępuje systematycznie z roku na rok, nie towa
rzyszy wzrost środków na pomoc stypendialną. Przy plano
wanym budżecie wartość realnego stypendium spadnie o 
22%. Komisja Ekomiczna RG postulowała, aby średnie 
wynagrodzenie nauczycieli akademickich kształtowało się 
na poziomie średniej płacy krajowej, którą szacuje się na ok 
7 min. do końca bieżącego roku. W planowanym budżecie 
MEN wzrastają środki na inwestycje (370 mld. zł.), maleją 
natomiast środki na dydaktykę (o 7,1% w stosunku do roku 
1993), przy jednoczesnym wzroście liczby studentów 
(wskaźnikscholaryzacjiz 17.4% w roku 1993 wzrósł w roku 
bieżącym do 18,8%). Zdaniem Rady Głównej wszelkie re
zerwy w zakresie redukcji zatrudn ieni a w szkołach wyższych 
zostały już wyczerpane. Natomiast udziałśrodków na szkol
nictwo wyższe spadł w produkcie krajowym brutto z 0,8% 
w roku ub. do 0,7% w roku bieżącym. Zdaniem RG wskaźnik 
ten winien kształtować się na poziomie 1 %. Opinia Rady 
Głównej, zawarta w stanowisku, które opublikujemy w 
następnym numerze, jest zdecydowanie negatywna. Zaopi
niowano również nowe taryfikatory płac (widełki górne i 
dolne wzrastają średnio o 17%, a wypłaty wyrównania mają 
nastąpić do 15 lutego br.) Z innych spraw omawianych na 
posiedzeniu plenarnym należy wymienić problem umowy z 
RFN w sprawie uznawania stopni i tytułów naukowych oraz 
kwestię zwrotu majątku Polskiej Akademii Umiejętności 
przejętej przez PAN, w chwili jej powstawania.

/mwj/



KRÓTKO
Z prac komisji senackich

Komisja ds. Studenckich i Nauczania na po
siedzeniu w dniu 13 grudnia ub. roku przyjęła 
stanowisko w sprawie kształcenia w zakresie 
niekierunkowych przedmiotów podstawo
wych oraz w sprawie oceny jakości nauczania. 
Uzgodnionoo, że różny poziom przygotowa
nia do studiów, wynikający ze zróżnicowania 
poziomu kształceniawszkołach średnich, mo
że być wyrównywany na pierwszych seme
strach studiów wyłącznie w zorganizowanym 
systemie odpłatnych zajęć uzupełniających. 
Uznano za nieuzasadnione wyrównywanie 
programów bloku przedmiotów podstawo
wych we wszystkich uczelniach, spowodowa
łoby to bowiem konieczność ograniczenia 
kształcenia zawodowego, trudniejszego do re
alizacji w trybie samokształcenia (niezbędne 
kliniki, zorganizowane doświadczalnictwo, 
laboratoria, instrumentarium itp.) Przyjęto 
propozycję opracowania systemu oceny (an
kiety, hospitacje, analiza danych dotyczących 
sprawności nauczania, poziomu wyposażenia 
technicznego jednostek itp.). Na posiedzeniu 
Komisji w lutym przewiduje się dyskusję nad 
zasadami oceny. Ustalono, że system ocen ja
kości nauczania będzie w Uczelni wprowadza
ny etapowo.

/ekb/

Pożegnanie emerytów
Tym razem w Klubie "Aąuarius" ale równie 

uroczyście jak w roku ubiegłym, pożegnano 
tegorocznych emerytów. Grono wprawdzie 
mniej liczne - spośród 22 zaproszonych i tak 
nie wszyscy przybyli - ale amosfera ciepła, 
niemal rodzinna: odświętnie udekorowana sa
la, dźwięki sentymentalnej muzyki, lampka 
szampana, pyszne ciasta i egzotyczne owoce. 
Na zasłużony odpoczynek przeszło w tym ro
ku 6 nauczycieli akademickich, 7 pracowni
ków technicznych, 5 administracyjnych i 4 
osoby z obsługi. W spotkaniu, którego orga
nizatorami był J.M. Rektor prof. Jerzy Ko
walski i Związki Zawodowe działające w 
Uczelni, wzięli również udział prorektorzy i 
Dyrektor Administracyjny mgr InŁ Marian 
Rybarczyk. J.M. Rektor w ciepłych słowach 
podziękował zebranym za wieloletnią pracę, 
życząc im długich lat w zdrowiu i prosił o 
utrzymywanie nadal więzi z Uczelnią. Otrzy
mali dyplomy pożegnalne z podziękowania
mi, piękne albumy i kwiaty. W imieniu 
emerytów głos zabrał prof. Jan Zwierzcho- 
wski. Na zakończenie prof. Zbigniew Sam
borski - pionier Wrocławia - bardzo ciekawie 
opowiadał o pierwszych dniach po wojnie, 
jakie przeżywał on i jego rówieśnicy budując 
zręby pierwszych wrocławskich uczelni.

/ads/

Wśród respondentów 51 osób to autorzy artykułu w zeszytach naukowych, 39 - skrytpu, 28 - 
rozprawy habilitacyjnej i 18- innych publikacji. Zazmianąszaty graficznej okładek i to zarówno 
skryptów, jak i zeszytów naukowych i rozpraw habilitacyjnych, opowiedziała się większość 
(75% - za, 25% - przeciw). Zdecydowanie odrzucono pomysł, by podnieść rangę zeszytów 
naukowych przez wprowadzenie obowiązku publikowania w językach zachodnich (32% - za, 
68% - przeciw). Ankieta dostarczyła też informacji o stopniu wykorzystania edytorów przy 
przygotowaniu tekstów do druku. Na 74 osoby, 30 autorów nie korzysta z żadnego edytora, 
natomiast 34 osoby, czyli blisko, połowa używa edytora ChiWriter, 7 - Word Perfecta i 12 - 
innych edytorów.

/mwj/

W Wydawnictwie potrzebna jest zmiana
dok. ze s. 3

Nie ma ustalonych - i nie udało nam się jeszcze ustalić - norm wydawniczych dla każdego 
pracownika. W zeszłym roku wydano w Dziale Wydawnictw 413 arkuszy - a uwzględnia
jąc, iż niektóre jednostki wydają pewne pozycje same, jak choćby skrypt dr. Jakubickiego, 
czy materiały na konferencję przygotowywane w moim instytucie - to jest to bardzo 
niewiele.
- Te normy zmieniają się wraz wejściem techniki komputerowej: przy
gotowywane teksty na dyskietce nie wymagają przepisania, po korekcie nie 
wprowadza się dodatkowych błędów w wyniku powtórnego przepisywania. To 
nie tylko znacznie ułatwia pracę, ale powinno skrócić cykl wydawniczy...
- Powinno. Mówiliśmy o tym na ostatnim posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego. Dział 
Wydawnictw wymaga radykalnych zmian organizacyjnych i personalnych - to generalny 
wniosek, który przekażę panu Rektorowi. Miejmy nadzieję, że władze Uczelni podejmą 
odpowiednie kroki celem poprawy funkcjonowania Wydawnictwa.

Rozmawiały:
Małgorzata Wanke-Jakubowska i Maria Wanke-Jerie

ANKIETA
Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu zwróciło się do 

autorów skryptów i rozpraw wydanych w latach 1992/93 oraz do pięciu autorów najczęściej 
publikujących w danej serii zeszytów naukowych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej 
oceny działalności wydawnictwa. W zamierzeniu opinia wyrażona w ankiecie ma być podstawą 
ewentualnych zmian edytorskich wydawanych tytułów oraz reorganizacji wydawnictwa. O tym 
celu ankiety zostali poinformowani wszyscy respondeci w piśmie przewodnim podpisanym 
przez Przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego prof. Jerzego Sobotę. Nadesłano łącznie 74 
wypełnione ankiety w tym 12 z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, 26 z Wydziału Melioracji 
i Inżynierii Środowiska, 18 z Wydziału Rolniczego, 5 z Wydziału Technologii Żywności i 11 z 
Wydziału Zootechnicznego. Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonej ankiety.



SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO 
dla nauczycieli akademickich

powołanego przez Senat w dniu 7.01.94 r.
prof. dr hab. Stanisław Bac 
prof. dr hab. Andrzej Dubiel 
prof. dr hab. Jerzy Juszczak 
prof. dr hab. Stanisław Przestalski

r* prof. dr hab. Antoni Siewiński 
dr Antoni Golachowski 
dr Tadeusz Stefaniak

r4 dr Jerzy Weber

 Absolutorium Wydziału
 Melioracji i Inżynierii Środowiska

Dzień 8 stycznia 1994 roku absolwenci Wydziału Meliora- 
 cji i Inżynierii Środowiska będą zapewne długo pamiętać, w 
 szczególnie bowiem uroczysty sposób zakończyli swoją aka- 
 demicką przygodę. Piękna Aula Leopoldyńska, tradycyjne 
togi, Polonez Ogińskiego i Gaudę Mater Polonia na wejście 

 - to swoista atmosfera akademickich uroczystości, w której 
tym razem uczestniczyły również rodziny absolwentów.

 Uroczystość otworzył Dziekan Wy- powiedział Dziekan - przemówienie, i
 działu, prof. Włodzimierz Parzonka, które uzupełnił czwartym: "Kłamstwem ; 
 witając zaproszonych gości: J.M. Re- przejdziesz przez cały świat, aleniewró-  
która prof. Jerzego Kowalskiego, pro- cisz". Absolutoryjny wykład na temat  

 rektora ds. dydaktyki prof. Mariana "Doniosłość problematyki ekologicznej  
 Rojka, dziekanów: prof. Józefa Szła- w działalności inżynierskiej" wygłosił  
 chtę, prof. Wacława Leszczyńskiego, drhab. Andrzej Drabiński.
 prof. Witolda Golnika i prof. Andrze- Uroczystość wręczenia dyplomów i 

 ja Filistowicza, prezesa Zrzeszenia Ab- absolwentom poprzedziła promocja do-  
 solwentów dr. Jerzego Krężla, dr. ktorska: dr. inż. Andrzeja Ziemiań-  
 Stanisława Klina z PZ1TJB, promoto- skiego z Instytutu Budownictwa  
 rów promowanych doktorów, kierowni- Rolniczego, dr. inż. Daniela Garliko- 
 ków jednostek organizacyjnych wskiego z Instytutu Inżynierii Środowi-  
 Wydziału, opiekunów lat, członków ska i dr. inż. Mikołaja Sikorskiego z  
| chóru "Szumiący Jesion" wraz z jego AR w Poznaniu. W imieniu promotorów ii
ii kierownikiem prof. Zofią Urbanyi- ślubowanie przyjął prof. Adam Szpin- ii 
 Krasnodębską, a przede wszystkim dor, a sylwetki promowanych doktorów 

iii szczególnie ciepło głównych bohaterów przedstawił Dziekan prof. Włodzi-  
ii uroczystości - absolwentów Wydziału i mierz Parzonka. Wyróżniający się ab-  
 ich rodziny. Okolicznościowe przemó- solwenci otrzymali nagrody książkowe,  
 wienie wygłosił prodziekan prof. Le- a dwóch dyplomantów, którzy wyróżni-  
 szek Pływaczyk. "Uroczystość absol- li się szczególnie (mgr inż. Janusz Ro-  
 utoryjna zwieńcza jakby klamrą cały gala i mgr inż. Jacek Poziemski) -  
 okres studenckiego życia" powiedział, dodatkowo list gratulacyjny J.M. Rekto-  

ii składając równocześnie gratulacje ro- ra. W imieniu absolwentów głos zabrał  
 dzicom i bliskim, a samym absolwen- mgr inż. Paweł Szyr z geodezjii i kar-  
 tom życzył zadowolenia z wybranego \.ogysdi\."Zostawiacie tutaj cząstkę swe-  
 zawodu, atrakcyjnej pracy i przysłowio- go życia" - powiedział na koniec  
 wego "grama szczęścia" w życiu. Zachę- Dziekan, zachęcając opuszczających  
 cał do rzetelności i przestrzegał przed progi Uczelni absolwentów, by nie tra-  
 cwaniactwem. Trzy refleksje w formie ciii z nią kontaktu - pisali, przyjeżdżali  
 cytatów (publikujemy je na s. 13), które na zjazdy i konferencje techniczne.
i kończyły "piękne i bardzo mądre" - jak /mwj/

Z SENATU
Niezwykle bogaty porządek obrad drugiego w roku bieżącym posie

dzenia Senatu, które odbyło się 28.01.94, został uzupełniony o punkt 
dotyczący zmiany w składzie doraźnej Komisji Senackiej ds. Restru
kturyzacji RZD.

• Na wstępie J.M. Rektor poinformował zebranych o nominacjach 
profesorskich dla prof.prof. Witolda Golnika i Józefa Szlachty i złożył 
im gratulacje.

• Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Stanisław 
Krzy wiecki przekazał informację o współpracy naukowej z ośrodkami 
zagranicznymi. Prot Zbigniew Duda uzupełnił ją o dane dotyczące 
listów intencyjnych do ośrodków zagranicznych, związanych z przy
gotowywaniem wniosków w ramach programu Tempus. JM. Rektor, 
będący koordynatorem dwóch JEP-ów, dodał, że "mimo całej biurokra
cji, która temu towarzyszy, udział w programie Tempus się opłaca". W 
następnym numerze zamieścimy obszerną relację na temat współpracy 
naszej Uczelni z zagranicą.

• Prot Eugeniusz Kołota zaproponowałzmiany w składzie Komisji 
ds. Restrukturyzacji RZD: prot Jerzego Presia zastąpiłby prot Wie
sław Poznański oraz - na wniosek NSZZ "S" - dokooptowanoby po 
jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uczel
ni. Na wniosek dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej uzupeł
niono skład również o przedstawiciela tego wydziału w osobie prot 
Józefa Nicponia. Wszystkie wnioski dotyczące zmian składu Komisji 
zostały zaakceptowane jednogłośnie.

• Projekt uchwały w sprawie ogólnych kierunków działalności 
Uczelni wokresiekadencji 1993-96 przedstawił JM. Rektor prot Jerzy 
Kowalski Wyjaśnień wymagała propozycja wprowadzenia systemu 
punktów kredytowych (system taki funkcjonuje w uczelniach zachod
nich i zaczyna być wdrażany w niektórych uczelniach w Polsce). 
Dyskusja dotyczyła m.in. propooownych zasad przyznawania dotacji 
na działalność statutową i badania własne, projektowanych zasad łącze
nia pracy w Uczelni z działalnością gospodarczą zgodną z kierunkiem 
działalności jednostki, w której pracownik jest zatrudniony oraz kwestii 
uruchomienia innych form kształcenia (studia półwyższe). Uchwałę z 
redakcyjnymi poprawkami przyjęto jednogłośnie.

• Prorektor ds. dydaktyki prot Marian Rojekprzekazałinformacje 
dotyczące pomocy materialnej dla studentów, nagród, sytuacji socjal
no-bytowej oraz działalności organizacji studenckich, agend i klubów. 
Planuje od przyszłego roku zwiększenie udziału stypendiów nauko
wych w funduszu stypendialnym. Zaświadczenia o warunkach byto
wych często budzą poważne wątpliwości, a dotyczy to przede 
wszystkim I roku studiów, na którym odsiew i odpad wynosi ponad 
50% na większości kierunków. Pomoc socjalna dla tych studentów to 
"pieniądze wyrzucone w błoto". Stwierdził, że ten stan rzeczy wymaga 
zasadniczych zmian systemowych. J.M. Rektor zauważył, że koszty 
kształcenia można obniżyć poprzez przesunięcie zajęć laboratoryjnych 
(dot. fizyki, chemii) i nauki języków obcych na II semestr.

• Projekt zasad finansowania jednostek naukowo-dydaktycznych 
przedstawił przewodniczący Komisji Finansowej prot Teodor Nietu- 
pski. W toku dyskusji wyjaśniono kilka spraw szczegółowych. Senat 
większością głosów przyjął poprawkę dotyczącą finansowania kół 
naukowych z budżetu centralnego oraz odrzucił propozycję zwiększe
nia współczynnika kosztów kształcenia dla weterynarii z 3 do 3,5. 
Jenogłośnie przyjęto zaproponowane zasady finansowania.

• Senat wyraził zgodę na zawarcie umowy z Istytutem Optymalizacji 
Procesów i Przetwarzania Danych w Karlsruhe, Zakładem Optymali
zacji Procesów w Berlinie i Stowarzyszeniem Popierania Stosowanej 
Informatyki w Berlinie.

• Regulamin Senackiej Komisji Kadry Naukowej, który przedstawił 
jej przewodniczący prot Wiesław Poznański przyjęto jednogłośnie.

• Większością głosów Senat poparł wniosek Rady Wydziału Zoote
chnicznego o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
doc. dr. hab. Witolda Janeczka.

• W ramach spraw bieżących i wolnych wniosków:
- prot Eugeniusz Kołota przedstawił aktualny stan realizacji restru

kturyzacji RZD,
- Senat poparł apel Senatu Politechniki Wrocławskiej w sprawie 

zorganizowania zbiórki na rzecz odbudowy Teatru Polskiego we Wroc
ławiu,

- JM. Rektor poinformował o programie wizyty Ministra Edukacji 
Narodowej prot Aleksandra Łuczaka (przyjazd 14 lutego br., ogodz. 
11 w sali VR otwarte spotkanie z pracownikami i studentami) oraz o 
planowanych w przyszłym roku obchodach 50-lecia nauki polskiej we 
Wrocławiu; zwrócił się do dziekanów, aby powołać na wydziałach 
komitety organizacyjne tych obchodów,

- w przyszłym miesiącu będzie wypłacona dawno obiecywana - choć 
niestety niewielka - podwyżka płac.

/mwj/



KRÓTKO
Struktura Rady Głównej

Przewodniczący Rady
prof. Jerzy Osiowski - P.W., Warszawa

wiceprzewodniczący Rady
prof. Andrzej Pelczar - UJ, Kraków 
prof. Marla J. Radomska - SGGW 
prof. Bruno Szczygieł - A M., Warszawa 
dr Anna Jankowska - UW, Warszawa

członkowie Prezydium
prof. Janusz Kawecki - P.Kr., Kraków 
prot Andrzej Morawiecki - ll.Wr, Wrocł. 
ks. prof. Jacek Salij - ATK Warszawa 
prof. Janusz R. Zathey - A Muz., Kraków 
dr Ewa Mróz - A31, Wrocław 
stud. R. Kowalski - Kraków

Sekcje RG
Sekcja Uniwersytetów 
przew. prof. Roman Wapiński, U.Gd. 
v-przew. prof. Andrzej Szymacha, U.W.
Sekcja Uczelni Technicznych 
przew. prof. Janusz Turowski, Pol. Łódzka 
v-przew. prof. prof. Janusz Kawecki, Pol. Krak. 
Sekcja Uczelni Ekonomicznych 
przew. prof. Janusz Piasny, AE. Poznań 
Sekcja Uczelni Pedagogicznych 
przew. prof. Roman Ossowski, WSP Bydgoszcz 
v-przew. prof. Marek Rytel, WSP Rzeszów 
Sekcja Uczelni Rolniczych 
przew. prot Andrzej Dubas, A.R. Poznań 
v-przew. prot Andrzej Faruga, A.R. Olsztyn 
Sekcja Uczelni Artystycznych 
przew. prof. Krystyn j. Zieliński, PWSSP Łódź 
v-przew. prof. Janusz R. Zathey, A Muz. Kraków 
Sekcja Uczelni Medycznych 
przew. prof. Andrzej Trzebski, AM. Warszawa 
v-przew. prof. Irena S. Kozakiewicz, AM. Gd.
Sekcja Uczelni WF
przew. prof. Teresa Wolańska, AWF Warszawa
v-przew. prot Paweł Kowalski, AWF Wrocław

Komisje RG
Komisja Badań Naukowych i Wydawnictw 
przew. prof. Bogdan Fechner, UAM Poznań 
v-przew. prof. Ryszard Parkitny, Pol. Częstoch. 
Komisja Dydaktyki i Spraw Studenckich 
przew. dr Maria Baster-Grząślewicz, WSP Krak. 
v-przew. prof. Elżbieta M. Kaczyńska, U.W.
Komisja Ekonomiczna
przew. prof. Andrzej K Szymacha, U.W.
Komisja Spraw Kadrowych 
przew. prof. Andrzej Oleś, AGH Kraków 
v-przew. prof. Janusz R. Zathey A.Muz. Kraków 
Komisja Rozwoju i Organizacji 
przew. prot Andrzej Hałas, Pol. Wr. Wrocław 
v-przew. prof. Józef K Sułkowski, Pol. Śl. Gliw.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 
28.12.1993 r. zmarła

śp

JADWIGA
RYSIAKIEWICZ

emerytowany Pracownik Kwestury Akade
mii Rolniczej. Mszę Św. za duszę Zmarłej od
prawiono w dniu 3 stycznia br. W tym samym 
dniu odbył się pogrzeb na Cmentarzu Grabi
szyńskim.

- kandydaci na studia zaoczne, którzy legitymują sie co najmniej dwuletnim stażem pracy zgodnie z 
obranym kierunkiem studiów, otrzymują dodatkowo 3 punkty (ekwiwalent oceny dostatecznej z fizyki lub 
chemii),

- przy ustaleniu listy przyjętych studentów, oprócz wyników rozmowy kwalifikacyjnej brane będą pod 
uwagę następujące kryteria:

- zatrudnienie w rolnictwie,

Uchwała Senatu z dnia 7 stycznia 1994 r. w 
sprawie zmiam regulaminu studiów 

§ 1
Wprowadza się zmiany do regulaminu studiów Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowa

dzonego w życie uchwałą AR nr 17 z dnia 24 maja 1991 r. (oraz późniejszymi zmianami):
1) 2 § 8
- w ust.3 skreśla się drugie zdanie,
- dodaje się ust.4 w brzmieniu:
"Egzaminy nierygorowe student zobowiązany jest zdać w terminach wyznaczonych uchwałą 

Rady Wydziału. Terminy egzamnów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, ustala 
egzaminator w porozumieniu ze studentami".

- ust.4 i 5 staje się odpowiednio ust.5 i 6.
2) w § 19 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
"W szczególne uzasadnionych przypadkach losowych dziekan moż, za zgodą Prorektora 

ds. Dydaktyki, przenieść studenta ze studiów dziennych na zaoczne w trakcie pierwszego 
semestru".

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 lutego 1994 r.

Zasady rekrutacji na studia zaoczne na rok 
akademicki 1994/95 uchwalone przez Senat 

w dniu 7 stycznia 1994 r.

Kierunek Studiów Sposób rekrutacji

Przedmioty objęte

konkursem świadectw lub

rozmową kwalifikacyjną

Maksym

alna

ilość

punktów

Geodezja

i Kartografia

Inżynieria
z ♦

Środowiska

Konkurs

świadectw z

możliwością

poprawienia ocen
na egz.

matematyka

język obcy

fizyka lub
chemia (dla Inż. Środowiska)

12

5

8

Zootechnika U _ „
biologia

(hodowla zwierząt)

matematyka

10
10

10

#♦
Rolnictwo

Rozmowa

kwalifikacyjna

Ogólne wiadomości z

podstaw rolnictwa i

zainteresowań kandydata

6

Technika Rolna

i Leśna
Rozmowa

kwalifikacyjna

Ogólne wiadomości z

podstaw mech, rolnictwa i

zainteresowań kandydata

6



Rozliczenie
rocznego podatku dochodowego 

od osób fizycznych
W związku z zakończeniem roku 1993, zbliża się termin rozliczenia podatku docho

dowego od osób fizycznych. Szczegółowy sposób rozliczenia reguluje ustawa z dnia 
26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.nr 90 z 1993 r., 
poz.416. Z ustawy wynika, iż podatnik może rozliczać się z podatku za pośrednictwem 
Akademii Rolniczej - płatnika lub sam rozlicza się z Urzędem Skarbowym.

Akademia Rolnicza dokonuje rocznego rozliczenia tych pracowników - podatników, 
którzy złożyli w kwesturze do dnia 15.01.93 r. oświadczenie ustalone wg wzoru Min. 
Finansów PIT-12.

Oświadczenie jest traktowane na równi z zeznaniem podatkowym. Jeżeli pra
cownik nie przedstawił oświadczenia, bądź nie spełnia warunków zawartych w 
oświadczeniu, jest obowiązany osobiście złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie 
Skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania w terminie do dnia 30 kwietnia 
1994 r. Równocześnie jest zobowiązany wpłacić w tym terminie różnicę pomiędzy 
podatkiem należnym, a sumą wpłaconych zaliczek pobranych przez płatnika, jeżeli z 
rozliczenia rocznego wynika niedopłata. Zeznanie powinno zawierać wszystkie osiąg
nięte dochody podlegające opodatkowaniu wykazane na odpowiednim do tego celu 
formularzu.

Akademia Rolnicza dokonuje rocznego obliczenia podatku, tylko od dochodu osiąg
niętego przez pracownika w Uczelni, w terminie do dnia 28 lutego 1994 r. Dochodem 
osiągniętym przez pracownika jest łączny dochód uzyskany w Uczelni z tytułu umowy 
o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło oraz inne dochody (dopłata do wczasów 
itp.).

Różnicę pomiędzy podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia, a sumą zaliczek 
pobranych za miesiąc od stycznia do grudnia 1993 r. pobiera się z dochodu za miesiąc 
marzec 1994 r. Różnicę tę na wniosek podatnika pobiera się z dochodu za miesiąc 
kwiecień 1994 r. Niedobór podatku należnego musi być wpłacony ostatecznie do 
końca kwietnia. Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się jąna poczet 
zaliczki należnej za miesiąc marzec 1994 r., a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje 
nadpłata, zwraca się ją podatnikowi gotówką.

Uczelnia sporządzi w trzech egzemplarzach, wg ustalonego wzoru (PIT-10 i 40), 
informację dla każdego podatnika o uzyskanym dochodzie rocznym oraz wysokości 
należnego i pobranego podatku. Jeden egzemplarz informacji zostanie wysłany do 
właściwego Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania pracownika, w termi
nie do 15 kwietnia 1994 r., natomiast drugi egzemplarz jest przeznaczony dla pracow
nika - podatnika, który winien być odebrany przez zainteresowanego w okresie 16 - 
31 marca w Dziale Płac i Świadczeń Socjalnych, pokój nr 203.

mgr Urszula Paszkowska-Szczerba

Będą zniżki kolejowe
Jak nas informuje Dyrektor Administracyjny mgr Marian Rybarczyk Uczelnia 

nasza wykupi zniżki kolejowe dla wszystkich pracowników, z wyjątkiem zatrudnio
nych na czas określony oraz w wymiarze poniżej 1/2 etatu. Według tych reguł z 1478 
pracowników ze zniżek kolejowych skorzysta 1400 osób. Koszt jednej legitymacji 
wynosi 425 tys. zł, zaś łączna kwota, jaką poniesie Uczelnia - 595 min. zł.

Podobnie legitymacje w jednej cenie - twierdzi dyr. Marian Rybarczyk - wykupią inne 
uczelnie: Uniwersytet, Politechnika (z wyjątkiem osób zatrudnionych do 30.06.94 r.) i 
Akademia Ekonomiczna.

/mwj/

KRÓTKO
Kursy marketingu

Marketing Produktów Spożywczych (Food Mar
keting) i Marketing Rolny (Agriculture Marketing) 
to dwa kursy, które niebawem (w dniach 11- 
19.02.1994 r.) odbędą się w naszej Uczelni. Zajęcia 
prowadzone będą przez wykładowców z Agricul tu- 
ral and Rural Economics Department SAC w Aber- 
deen w Szkocji. Koordynatorem ze strony polskiej 
jest ASAP (Agricultural Sector Adjustment Pro
gram) w ramach FAPA (Foundation of Assistance 
Programmes for Agriculture). Biuro ASAP-u, zlo
kalizowane w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodar
ki Żywnościowej, reprezentuje Janina 
Waliszewska, której udało się nakłonić Brytyjczy
ków do współpracy z naszą Uczelnią, zaś pomysło
dawcą całego przedsięwzięcia była mgr inż. Maria 
Centkiewicz z Katedry Technologii Surowców 
Zwierzęcych, która j uż rok temu nawiązała kontakt 
z Janiną Waliszewską, usiłując nakłonić ASAP do 
zorganizowania tego typu szkoleń we Wrocławiu na 
AR. Do tej pory takie kursy odbywały się tylko w 
Warszawie. To dzięki jej wysiłkom i zaangażowa
ni u w listopadzie ubi egłego ro ku odbyło si ę w naszej 
Uczelni wstępne spotkanie z udziałem Janiny Wa- 
liszewskiej oraz przedstawiciela strony brytyjskiej 
dr Jacquie Mi d die ton, reprezentującej SAC z 
Aberdeen. Omówiono wówczas ogólne zasady 
szkoleń i zaakceptowano fakt, że odbywać się będą 
w naszej Uczelni. Finansowane mają być w ramach 
funduszy FAPA, a uczestnicy pokryją tylko koszty 
wyżywienia i noclegów. Nie dziwne więc, że po 
ukazaniu się ogłoszenia w prasie zgłosiło się chęt
nych znacznie więcej, niż było przewidzianych 
miejsc, tzn. po 32 osoby na każdy kurs. Formalnie 
organizatorem tej inicjatywy jest Katedra Techno
logii Surowców Zwierzęcych, ale większość spraw 
spadło na barki pomysłodawczyni mgr Marii Cen
tkiewicz.

Wśród osób, które współpracowały przy realizacji 
pomysłu należy wymienić prorektora ds. Nauki 
prof. Stanisława Krzywieckiego, konsultantów - 
prof. Teodora Nietupskiego i dr. Marka Nowaka 
oraz dr. Wojciecha Dobickiego, mgr. Piotra Re- 
gieca i dr Krystynę Szyb igę. Przypuszczalnie tego
roczne kursy to dopiero początek inicjatyw, które 
będą podjęte w latach następnych.

/mwj/

Co w Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ “Solidarność”?

W dniu 8.01.94 r. obradował zespół roboczy 
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidar
ność”. Omówiono m.in. sprawy związane z organi
zacją zjazdu Krajowego (ubiegłroczny odbywał się 
w Politechnice Wrocławskiej, a gościem zjazdu był 
ówczesny minister MEN prof. Zdobysław Fliso- 
wski - GŁOS UCZELNI Nr7).Wnioskiw sprawach 
kluczowych dla środowiska ma przygotowywać ze
spół złożony z kandydujących do Parlamentu w 
ostatnich wyborach pracowników nauki. Środowi
sko wrocławskie reprezentować będą dr Stanisław 
Jabłonka i dr Ludomir Jankowski z Politechniki 
Wrocławskiej.

/mwj/



W nowych pomieszczeniach Biblioteki
Głównej funkcjonują wypożyczalnie: miej
scowa i międzybiblioteczna oraz trzy czytel
nie: czytelnia ogólna, czytelnia czasopism 
bieżących oraz czytelnia wydawnictw infor
macyjnych.

W czytelni ogólnej
znajduje się księgozbiór podręczny obejmu

jący wybór literatury encyklopedycznej, albu
mów, atlasów, informatorów oraz 77 tytułów 
czasopism polskich i obcych za ostatnie dzie
sięciolecie.

W czytelni tej można skorzystać też z zesta
wu podręczników i skryptów dla studentów 
wszystkich wydziałów Uczelni oraz z książek 
i czasopism z księgozbioru magazynowego.

W czytelni czasopism 
bieżących

wyłożone są bieżące roczniki czasopism na
ukowych - polskich i zagranicznych. Czytel
nia posiada również podręczny księgozbiór 
leksykograficzny oraz udostępnia pracę co
dzienną.

Czytelnia wydawnictw 
informacyjnych

dysponuje zestawem bibliografii i informa
torów. Najliczniej reprezentowane są bieżące 
i retrospektywne bibliografie z zakresu szero
ko pojętego rolnictwa i dziedzin pokrewnych. 
Najważniejszą grupę informatorów stanowią 
informatory o czasopismach, o placówkach 
naukowo-badawczych, o tematach prac na
ukowo-badawczych.

Informacje o księgozbiorze Biblioteki odnaj
dą czytelnicy

w katalogach:
alfabetycznym i systematycznym. W 1993 

roku rozpoczęto opracowywanie katalogu 
przedmiotowego - dla czytelników będzie do
stępny za 2 lata.

Oprócz katalogu wydawnictw zwartych oraz 
katalogu systematycznego Biblioteka posiada 
katalog alfabetyczny wydawnictw ciągłych, 
katalog norm, katalog wydawnictw informa
cyjnych, katalog prac doktorskich, katalog sta
rych druków, katalogi zasobów poszcze
gólnych czytelni.

Od 1993 roku studenci mogą korzystać z 
"Wykazu podręczników polecanych" (w for
mie kartoteki) znajdującego się w wypoży
czalni.

W celu usprawnienia udostępniania zbiorów 
Biblioteka oferuje czytelnikom

usługi kserograficzne
z materiałów pochodzących ze zbiorów Bib

lioteki Głównej oraz udostępnianych drogą 
wypożyczeń międzybibliotecznych.

Poza gromadzeniem, opracowywaniem i 
udostępnianiem książek, czasopism i innych 
rodzajów wydawnictw z zakresu dyscyplin

o literaturze światowej: CAB-Abstracts, 
AGRIS-FAO, AGRICOLA, Focus on: Veteri- 
nary Science and Medicine oraz Current Con- 
tents on Diskette with Abstracts (Agriculture, 
Biology and Environmental Sciences).

Wybrane informacje można otrzymać w for
mie wydruku lub naniesione na dyskietkę. 
Wszystkich zainteresowanych tą formą obsłu
gi prosimy o zgłaszanie tematów wyszukiwań 
do Oddziału Informacji Naukowej (tel. 205- 
156, 205-446).

Dokumentacja prac naukowo-badawczych 
prowadzona przez Bibliotekę obejmuje opra
cowywanie i przekazywanie do Ośrodka Prze
twarzania Informacji przy KBN materiałowo 
prowadzonych tematach badań i nieopubliko- 
wanych pracach powstających w czasie reali
zacji badań baukowych (informacje te są 
wykorzystywane przy rozdziale środków 
przeznaczonych na funkcjonowanie instytucji 
naukowych), opracowywanie bibliografii 
publikacji pracowników Uczelni, opracowy-

Co nowego
reprezentowanych na Uczelni Biblioteka pro
wadzi działalność informacyjną, dokumenta
cję dorobku naukowo-badawczego praco
wników Uczelni, działaność dydaktyczną, 
prace wydawnicze.

W ramach

działalności informacyjnej
Biblioteka realizuje usługi dotyczące infor

macji bibliotecznych, bibliograficznych i 
faktograficznych a także prowadzi - od 1992 
roku - obsługę użytkowników w oparciu o

bazy danych na nośnikach 
komputerowych.

Realizowane są wyszukiwania retrospe
ktywne i wsystemieSDI (regularne dostarcza
nie aktualnych informacji z zakresu 
interesującego odbiorcę tematu).

Oddział Informacji Naukowej wykorzystuje 
do wyszukiwań sześć baz: bazę danych zawie
rającą informacje o literaturze polskiej SIGŻ 
(System In formacj i o Gospodarce Żywnościo
wej) oraz bazy danych zawierające informacje

wanie informacji wejściowej dla krajowego 
(SIGŻ) i międzynarodowego (AGRIS) syste
mu informacji rolniczej w oparciu o artykuły 
publikowane w "Zeszytach Naukowych Aka
demii Rolniczej we Wrocławiu". Dorobek 
pracowników Uczelni jest tą drogą prezento
wany na forum ogólnopolskim i międzynaro
dowym.

Do

działalności dydaktycznej
Biblioteki należą zajęcia dla studentów 

rozpoczynających studia (tzw. przysposobie
nie biblioteczne), dla studentów końcowych 
lat studiów (przeszkolenie dotyczy korzysta
nia z tradycyjnych źródeł informacji oraz po
sługiwania się bazami danych na CD-ROM), 
dla studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego (praktyki zawo
dowe), dla słuchaczy Pomaturalnego Studium 
Kulturalno-Oświatowego (kierunek bibliote
karski), dla pracowników wrocławskich bib-



liotek naukowych (staże specjalistyczne).
Na uwagę zasługuje

działalność wydawnicza
Biblioteki. Przygotowane są materiały infoi 

macyjne o zbiorach ("Wykaz ważniejszyc 
nabytków Biblioteki Głównej AR we Wrocła 
wiu za okres...", "Spis czsopism gromadzo 
nych przez Bibliotekę Główną AR w 
Wrocławiu.Rok...", dane do "Wykazu wydaw 
nictw ciągłych gromadzonych w wybranycl 
bibliotekach naukowych Wrocławia"wyda 
wanego przez Bibliotekę Główną i OINTPoli 
techniki Wrocławskiej, ulotki dotycząa 
komputerowych baz danych) oraz o dorobki 
naukowo-badawczym pracowników Uczeln 
(wykaz publikacji pracowników poszczegól 
nych Wydziałów w "Zeszytach naukowycł 
AR we Wrocławiu").

Biblioteka Główna sprawuje opiekę meryto 
ryczną nad księgozbiorami w jednostkacł 
organizacyjnych Uczelni. Oddział Bibliotek 
Zakładowych prowadzi instruktaż w zakresie 
gromadzenia zbiorów, ich opracowywania, 
udostępn ian ia oraz przygotowywani a statysty
ki i sprawozdawczości bibliotecznej. Sekcja 
ds. Inwentaryzacji i Selekcji Zbiorów udziela 
pomocy przy przeprowadzaniuscontrum zbio
rów w katedrach i instytutach.

Pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczą 
w środowiskowych i ogólnopolskich konfe
rencjach, kursach, szkoleniach i spotkaniach 
dotyczących różnych form działalności biblio
tecznej, a w ostatnim okresie poświęconych 
zwłaszcza problemom automatyzacji prac bib
liotecznych.

W Bibliotece przygotowano plan komple
ksowej

komputeryzacji czynności 
bibliotecznych

od gromadzenia zbiorów poprzez ich pra
cownie po udostępnianie i działalność infor
macyjną. Zgromadzono sprzęt umożliwiający 
rozpoczęcie automatyzacji procesów bibliote
cznych, założono sieć komputerową, zainsta
lowano oprogramowanie sieciowe NetWare 
firmy Novell. Pracownicy Biblioteki zostali 
przeszkoleni w obsłudze programu bibliotecz
nego w oparciu o zakupiony system bibliote- 
czno-informacyjny.

Biblioteka jest przygotowana do tworzenia 
komputerowych baz danych o zbiorach, czy
telnikach oraz dorobku naukowym pracowni
ków Uczelni.

Od początku 1993 roku Oddział Opracowa
nia Zbiorów rozpoczął wprowadzanie do pa
mięci komputera opisów druków zawartych 
(opracowywanych na bieżąco) i haseł przed
miotowych do katalogu systematycznego. 
Działom tym towarzyszą prace wstępne nad 
słownikiem haseł przedmiotowych.

Efektem przedstawionych prac dotycząch 
pierwszego etapu komputeryzacji jest umiesz
czenie Biblioteki Głównej w projekcie kompu
terowej sieci bibliotek rolniczych (koor
dynator - Centralna Biblioteka Rolnicza), w 
których przewiduje się instalowanie zintegro
wanego systemu komputerowego VTLS.

Wszystkim pracom bieżącym w Bibliotece 
Głównej towarzyszą wielkie

działania porządkowe
- scontrum, aktualizacja zbiorów i katalo-

towania do automatyzacji czynności bibliote
cznych.

Działalność Biblioteki Głównej została 
przedstawiona w ubiegłum roku na semina
rium dyrektorów wrocławskich bibliotek na
ukowych. Zainteresowanie pracą naszej 
Biblioteki sprawiło, że najbliższe spotkanie 
szefów bibliotek odbędzie się e Bibliotece 
Głównej Akademii Rolniczej.

mgr Grażyna Talar

gów, porządkowanie kartotek czytelników - 
prowadzone zgodnie z obowiązującymi bib
lioteki naukowe przepisami. Są one niezbęd
ne dlasprawnego funkcjonowania Biblioteki, 
dla określenia jej stanu posiadania i przygo-

w Bibliotece?

i Oferta Biblioteki Głównej 
 BAZY DANYCH

Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej zaprasza do poszukiwań literatury w oparciu o 
 posiadane bazy danych na dyskach optycznych i dyskietkach.

Dostarczamy informacji bibliograficznej zzakresu szeroko pojętych nauk rolniczych, wykorzystując 
do wyszukiwań:

bazę danych zawierającą informacje o literaturze polskiej - System Informacji o Gospodarce 
Żywnościowej SIGŻ
 bazy danych zawierające informacje o literaturze światowej

CAB Abstracts
AGRIS-FAO
AGRICOLA
Focus On: Veterinary Science and Medicine
$ Current Contcnts on Diskette with Abstracts /Agriculture, Biology and Enviromental  

Sciences - przeglądy spisów treści aktualnie ukazujących się wydawnictw naukowych (ze  
streszczeniami).

W oparciu o wymienione bazy danych realizowane są zarówno wyszukiwania retrospektywne jak i 
prowadzone w trybie SDI (regularne dostarczanie aktualnych informacji z zakresu interesującego  
odbiorcę tematu). Wybrane informacje można otrzymać w formie wydruku lub naniesione na dyskiet- 

Wszystkich zainteresowanych tą formą obsługi prosimy o zgłaszanie tematów wyszukiwań - 
; osobiście lub korespondencyjnie - do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii i 
; Rolniczej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 29, tel. 205-156,205-446.



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału Rolniczego 

(4.01.1994 r.)
Otwierając pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Rolni

czego w Nowym Roku kalendarzowym Dziekan, dr hab. 
prot nadzw. Józef Szlachta złożył wszystkim zebranym 
życzenia wszelkiej pomyślności.

Przechodząc do realizacji porządku obrad, prot dr hab. 
Jan Bogdanowicz przedstawił wniosek o nadanie prot dr. 
hab. Januszowi Hamanowi tytułu doctora honoris causa 
naszej Uczelni, co Rada Wydziału zaakceptowała.

• W sprawach naukowych powołano komisję w związku 
z podaniem dr inż. Ewy Stręczyńskiej o wszczęcie prze
wodu habilitacyjnego.

• Zatwierdzono recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. 
inż. Andrzeja Ścińskiego.

• W sprawach osobowych pozytywnie zaopiniowano pro
śbę mgr. inż. Ireneusza Sosny o przedłużenie stypendium 
doktorskiego.

• Wniosek komisji o zatrudnienie dr Ewy Sawickiej na 
stanowisko adiunkta w Katedrze Hodowli Roślin i Nasien
nictwa został przez Radę Wydziału zaopiniowany następu
jąco: udz. wzięło: 46, za: 18, nie: 17, wstrzymało się: 11.

• Powołano komisję w sprawie konkursu na stanowisko 
adiunkta w Katedrze Nauk Humanistycznych.

• Sprawy organizacyjne dotyczyły powołania Komitetu 
Organizacyjnego w związku z Jubileuszem 50-lecia Wy
działu Rolniczego i Komitetu Redakcyjnego do wydania 
informatora. Powołano również komisję ds. programu na 
kierunku “Ochrona Środowiska”.

• Prodziekani poszczególnych kierunków przedstawili 
sprawozdania z sesji letniej roku akademickiego 1992/93, 
zatwierdzono tematy prac magisterskich na kierunku rolnic
two.

• Przedyskutowano program studiów na kierunku “Ochro
na Środowiska”.

• Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota zapoznał zebranych z 
sytuacją Rolniczych Zakładów Doświadczalnych.

/g d-s/
Posiedzenie Rady Wydziału 

Zootechnicznego (17.01.94 r.)
• Omówiono bieżące sprawy dydaktyczne związane z 

zakończeniem semestru zimowego i harmonogramem sesji 
egzaminacyjnej.

• Podjęto uchwałę dotyczącą zasad i trybu powoływania 
stałych komisji wydziałowych oraz powołano komisje:

- Nagród, Odznaczeń i Finansów,
- Planów i Programów Studiów,
- Rozwoju Kadry.
Dziekan powołał komisje dziekańskie ds. Dydaktyki i ds. 

Badań Naukowych.
• Podjęto uchwałę w sprawie kwalifikacji na specjalności 

magisterskie w ramach ustalonych limitów: z zakresu ho
dowli zwierząt - 43 miejsca i z zakresu ochrony środowiska 
hodowlanego - 16 miejsc. Kwalifikację przeprowadzi Dzie
kańska Komisja ds. Dydaktyki. RW utrzymała dotychcza
sowy limit magistrantów na jednego nauczyciela 
akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem dr. hab. 
w liczbie dwóch osób. W roku akademickim 1993/94 limi
tami objęci są studenci HI roku studiów stacjonamycj i I 
roku uzupełniających studiów magisterskich.

• Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu założeń programo
wych studium podyplomowego z zakresu żywienia zwierząt 
gospodarskich i produkcji pasz.

• Wstępnie przyjęto założenia programowe studium 
podyplomowego z zakresu drobiarstwa.

• Dziekan zapoznał RW z materiałami Senackiej Komisji 
Finansowej nt. finansowania jednostek naukowo-dydakty
cznych. Problem będzie rozpatrywany przez Senat Uczelni 
na najbliższym posiedzeniu.

• Przedstawiono stan prac dotyczący uruchomienia 
zawodowych studiów zaocznych na kierunku Zootechnika 
w Zespole Szkół Rolniczych w Nysie.

• Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni 
Naukowych zatwierdziła uchwałę RW w sprawie nadania 
dr inż. Barbarze Kosowskiej stopnia naukowego dr. hab.

/bps/

Grant celowy
czyli cierniowa droga do sukcesu

“Przeszliśmy swoistą drogę cierniową, zanim został stworzony ten grant" - mówi prof.
Tadeusz Trziszka, kierownik tematu badawczo-rozwojowego: Produkcja wysokofunkcjo- 
nalnych, uwodnionych izolatorów białek mięśniowych dla celów spożywczych . Temat reali
zowany jest w ramach jednego z dwóch grantów celowych, jakie przyznane zostały zespołom 
badawczym w naszej Uczelni (drugim kieruje prof. Ryszard Ziemiński z Zootechniki). Grant 
celowy jest trójstronną umową pomiędzy wykonawcą, którym jest podmiot gospodarczy, 
realizatorem, czyli jednostką badawczą i KBN. Służy adaptacji osiągnięć naukowych w 
przemyśle, czyli niejako z góry musi być gwarancja zastosowania wyników prac badawczych. 
Dlatego zapewne tak trudno grant celowy uzyskać. Tym bardziej, że przedsiębiorstwo, czyli 
wykonawca, jest zainteresowane głównie - a niekiedy wyłącznie - efektami ekonomicznymi, 
czyli szybkim zwrotem poniesionych kosztów. Bo w kosztach partycypuje w części dość 
znaczącej. W grancie kierowanym przez prof. Tadeusza Trziszkę wykonawcą są Lubuskie 
Zakłady Drobiarskie Eldrob w Świebodzinie, których udział w kosztach umowy wynosi 6,5 
mld. zł.

Na czym polegał problem?
Problem dotyczy sektora mięsnego, a w szczególności drobiarskiego. Wraz z postępem w 

technologii żywności, a także zwiększającymi się wymaganiami konsumentów, obok tuszek 
drobiowych pojawiły się ich części: udka, skrzydełka, mięśnie piersiowe itp. Pozostałe 45% 
wymagało zagospodarowania, bo na tzw. części rosołowe popyt nie jest tak wielki. Stąd 
pojawiła się technologia mechanicznego odkostniania, a jej produktem wyjściowym było mięso 
drobiowe mechanicznie odzyskane (MDOM). Lata 70. i 80., szczególnie w krajach zachodnich, 
to okres rozkwitu tej technologii, z MDOM zaczęto dodawać do parówek, pasztetów i innych 
produktów drobno rozdrobnionych. Problem jednak w tym, że MDOM zawiera, obok warto
ściowych, m.in. składniki niekorzystne dla zdrowia, takie jak metale ciężkie, a także tłuszcz, 
który w obecności żelaza i (tychże) metali ciężkich ulega szybko oksydacji, tworząc substancje 
toksyczne. Szkodliwość ta może przejawiać się szczególnie wówczas, gdy udział MDOM w 
produkcie stanowi 40%. Przy czym należy podkreślić, że wielu nieodpowiedzialnych produ
centów wytwarza drobno-rozdrobnione produkty mięsne z 100% udziałem MDOM, tym 
bardziej, że nie ograniczają tego normy. Zatem spożywanie takich przetworów, szczególnie 
przez dzieci i ludzi starszych może budzić obawy.

Trudno się dziwić, że na całym świecie w różnych ośrodkach naukowych rozpoczęto 
poszukiwania innego wykorzystania mechanicznie odzyskanego mięsa. Rozpoczął się wyścig 
z czasem, wyścig o pierwszeństwo.

Prof. Tadeusz Trziszka i dr Wiesław Kopeć - wzorem metody japońskiej stosowanej do 
mięsa rybiego - opracowali technologię frakcjonowania MDOM, czyli wydzielenia białek 
funkcjonalnych (najistotniejszych dla konsumentów) i zastosowania ich do produkcji wyrobów 
szlachetnych, oddzielenia tłuszczu (cenny, jeśli nie ulega oksydacji), masy mięsno-ścięgnistej 
oraz metali ciężkich, jako produktu odpadowego. Najcenniejsze białko funkcjonalne, którego 
można uzyskać do 50%, może być wykorzystane zamiast mięsa piersiowego i udowego w 
przetworach (i nie jest to białko obce). To daje właśnie ten kolosalny zysk dla przedsiębiorstw. 
Pozostałe frakcje także sąproduktami cenniejszymi, niż mięso mechanicznie odzyskane, zatem 
frakcjonowanie uszlachetnia całość. Pierwsze kroki w realizacji pomysłu prof. Tadeusz Trzi
szka poczyniłjuż w 1989 roku w Holandii, gdzie pracowałnadekstrakcjąbiałek. Były to jednak 
cały czas prace laboratoryjne i w skali półtechnicznej. Etap następny, czyli prace adaptacyjne 
wdrożenia technologii to dopiero

"ciernista droga"
Prof. Tadeusz Trziszka i dr Wiesław Kopeć, entuzjaści całej sprawy, poświęcali jej nie 

tylko swój czas ale i własne pieniądze. Jeździli do Holandii i Niemiec, przekonywali i 
zjednywali sojuszników. W1991 roku koncern niemiecki “Westfalia Separator”, który specja
lizuje się w produkcji wysokowydajnych wirówek do przemysłu spożywczego, chemicznego, 
farmaceutycznego, ..., naftowego, użyczyła wirówek do rozdziału frakcji MDOM. Stanął 
wówczas poważny problem znalezienia zakładu, który zgodziłby się na “ryzyko” finansowe 
wdrożenia nowej technologii. I tu droga też nie była łatwa - wielokrotne wyjazdy do zakładów 
w Świebodzinie, demonstrowanie technologii na laboratoryjnym sprzęcie i znów zjednywanie, 
przekonywanie ... Na przeszkodzie stały nie tylko trudności techniczne i pewne ryzyko 
potencjalnego wykonawcy, ale także sceptycyzm recenzentów oceniających projekt przedsta
wiony KBN. W tej ciężkiej batalii wspomógł ich swoim autorytetem prof. Zbigniew Duda. 
Przekonywująca argumentacja została przychylnie przyjęta przez Zespół Rolnictwa i Gospo
darki Żywnościowej KBN i udzielono pomocy finansowej w marcu ’93 w wysokości 2,2 mld.



Grant celowy...
dok. ze s. 10

zł. Po przekonaniu się o słuszności i zaawansowaniu w realizacji tego projektu w 
listopadzie ’93 KBN udzielił dofinansowania w kwocie 1,6 mld. zł, co w sumie dało 3,8 
mld. Współrealizatorem grantu - obok zespołu prof. Trziszki - jest Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy Maszyn dla Przemysłu Mięsnego (były Spomasz), który podjął się wykona
nia prototypu linii produkcyjnej, co pochłonie 60% z kwoty przyznanej przez KBN. Z 
efektów ekonomicznych, które ta linia będzie wnosiła (sprzedaż licencji) Uczelnia uzyska 
- zgodnie z umową - 31%. Czysty zysk w skali rocznej z funkcjonowania nowej linii 
technologicznej dla przedsiębiorstwa, które ją wdroży, wyniesie 4-10 mld. zł.

Obecny etap
to już finalizowanie przedsięwzięcia. Jest w przygotowaniu nowa wersja linii technolo

gicznej, której uruchomienie ma nastąpić w kwietniu. Całość będzie pracować w obiegu 
zamkniętym, supersterylnie i automatycznie, a centralny komputer sterować będzie 
określonymi procesami. Na czerwiec planowane jest międzynarodowe sympozjum po
święcone tej problematyce. Zainteresowanie będzie niewątpliwie duże, gdyż jest to 
ewenement w skali światowej. Prof. Tadeusz Trziszka i dr Wiesław Kopeć udowodnili, 
że inwencja i pomysły, a także wiara w słuszność przedsięwzięcia i upór wjego realizacji 
pozwala wygrać z czasem i konkurencją.

/mwj/

Nadesłane życzenia
Życzenia świąteczne i noworoczne na ręce J.M. Rektora, prof. Jerzego
Kowalskiego, pracownikom i studentom Akademii Rolniczej przekazali:

Rektorzy Szkół Wyższych i Oficerskich Wrocławia,
 Rektorzy Akademii Rolniczych,
 Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach prof. Adam Kołątaj,
 Przewodniczący Oddziału PAN we Wrocławiu prof. Zdzisław Bubnicki,

Rektor Uniwersytetu w Rostocku prof. Gerhard Maess,
 Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Debreczynie prof. Jakub Loch,

Prof. dr h.c. Hans Partenscky - Uniwersytet w Hanowerze,
 Prof. dr sc. Kurt Lecher - Uniwersytet w Hanowerze,
 Prof. dr B. Hoffman, Uniwersytet w Hanowerze,
 Prof. dr agr. Detlef Simon, rektor Wyższej Szkoły Weterynarii i Farmacji w Brnie,

Prof. R. Urbanos, rektor Litewskiej Akademii Rolniczej w Kownie,
Józef Ślisz, przewodniczący Instytutu Macieja Rataja,
 Prof. dr R. Verhoeven i współpracownicy Laboratorium Hydr. Uniwer. w Gandawie, 

Prof. dr F. Wessel, Uniwersytet Techniczny Delft 
Prof. dr J.J. Bogardi - Uniwersytet Rolniczy w Wageningen,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia prof. Stanisław Miękisz,
 Prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski,

Wojewoda Wrocławski Janusz Zaleski,
 Wojewoda Legnicki Stanisław Walkowski,
 Konsul Generalny RFN Bruno Weber,
 Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej Walerij Szwiec,

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, dr Halina Sikorska, 
 Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Janusz Ornatowski,
 Wrocławscy Posłowie Unii Demokratycznej,

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Tomasz Wójcik,
 Redaktor Naczelny "Przeglądu Akademickiego" Piotr Krzysztof Kuty,
 Redakcja "Gazety Wyborczej",
 Dyrektor Banku Przemysłowo-Handlowego,
 Prezes Spółki POLEA Marek Grudziecki,

Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Weterynarii dr Henryk Bujak,
Dyrektor PZU we Wrocławiu Janina Dyjek,

 Zarząd Poltegoru,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
Instytucje i Firmy współpracujące z Uczelnią,
Dyrektor IMUZ Falenty, doc. Edmund Kaca.

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału Melioracji 

i Inżynierii Środowiska (25.01.94)
551. posiedzenie obejmowało 6 pkt. porządku dziennego.
* Zaproponowaną przez władze dziekańskie uchwałę RW ws. ustale

nia terminów zdawania egzaminów nierygorowych przyjęto z jedną 
zmianą zaproponowaną przez przedstawicieli studentów (ożywiona 
dyskusja nad tą sprawą trwała blisko godzinę). Postanowiono, że termin 
zdawania egzaminów nierygorowych z semestru letniego upływa z 
końcem następnego semestru zimowego, natomiast z semestru zimo
wego - z końcem następnego semestru letniego. Wszystkie zaległe 
egzaminy nierygorowe powinny być zdane do 15 stycznia 1995 r.

* W trakcie dyskusji nad wnioskiem studentów GiK w sprawie zmiany 
terminu egzaminu z fotogrametrii i teledetekcji zwrócono uwagę na 
konieczność bardziej wnikliwego podejścia do propozycji zmian w 
planach studiów i zgłaszania przez komisje ds.planów i programów 
studiów wniosków w ujęciu kompleksowym (za to rzadziej).

* W głosowaniu tajnym (przy 1 głosie wstrz.) wybrano przedstawicie
la do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich (nie samo
dzielnych) - dr Alicję Pac-Pomarnacką.

* Przy 1 głosie przeciwnym przyjęto protokół komisji i wniosek o 
dopuszczenie do kolokwium hab. dr. Leszka Kuchara i wyznaczono 
jego termin na 1 lutego 1994 r.

* Większością głosów powołano komisję ds. wszczęcia przewodu hab. 
dr inż. Edwarda Hutnika (I. B.R.).

* W związku z przejściem prof.dr. hab.StanisławaGnota(Kat.Mat.) 
do pracy na WSP w Zielonej Górze pozytywnie zaopiniowano wniosek 
o dalsze zatrudnienie na 1/2 etatu do 30.09.1994 i powierzeniu obowiąz
ków kierownika katedry do dnia 31.08.1994 r.

* W sprawach bieżących i różnych :
- prezes Zrzeszenia Absolwentów, dr inż Jerzy Krężel poinformował 

o planowanym w czerwcu 1994 spotkaniu koleżeńskim dwóch pier
wszych roczników z okazji 40-leci a wydania pierwszych dyplomów, o 
planowanym w 1995 r. zjeździe wszystkich absolwentów oraz zamiarze 
ufundowania tablicy i nadania laboratorium wodnemu imienia profesora 
Juliana Wołoszyna,

- J.M.Rektor, prof.dr hab. Jerzy Kowalski poinformowało obchodach 
( w następnym roku) 50-lecia nauki polskiej we Wrocławiu oraz 45-lecia 
Wydziału i konieczności powołania komitetu organizacyjnego uroczy
stości oraz przedstawił informację o planowanej w dniu 14 lutego br. 
wizycie wicepremiera i ministra Edukacji Narodowej Z.Łuczaka na 
naszej uczelni,

- poruszono sprawę kryteriów oceny wniosków o odznaczenia pań
stwowe przez wydziałową komisję ds.nagród i odznaczeń,

- zwrócono uwagę na konieczność starannej redakcji merytorycznej i 
językowej "oferty usługowej wydziału" planowanej do wydania w ra
mach informatora uczelnianego przez Ośrodek ds.Wynalazczości, 
Wdrożeń i RZD.

/mr/

' Fundacja PRO HOMINE '
informuje

W październiku 1993 r. została ustanowiona Wrocławska Między
uczelniana Fundacja PRO HOMINE na rzecz emerytów i osób nie
pełnosprawnych. Jej zatożycielami-funadatorami są Rektorzy 
wyższych uczelni Wrocławia; Uniwersytetu, Politechniki, Akademii 
Rolniczej, Ekonomicznej, Medycznej Wychowania Fizycznego oraz 
Komisje Zakładowe NSZZ "Solidarność” tych uczelni, Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i ZNP przy Akademii Rolniczej.

Zadaniem Fundacji PRO HOMINE jest inicjowanie, organizowanie 
i prowadzenie działalności mającej na celu wszechstronną pomoc 
emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym z wrocławskich wy
ższych uczelni oraz członkom ich rodzin.

Działalność ta ma polegać głównie na;
- budowie tzw. Domów Seniora,
- pomocy w organizowaniu leczenia, rehabilitacji, opieki nad obłoż

nie chorymi,
- tworzenie grup samopocy. zapewnieniu pomocy prawnej itp.
- prowadzeniu działalności gospodarczej z udziałem emerytów i osób 

niepełnosprawnych.
Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o 

zgłaszaniesię we wtorki lub czwartki wgodz. 12-14w pok. 439 
bud. C-9 Politechniki Wrocławskiej, Wyb. Wyspiańskiego teL 
20-22-83.

Jednym z celów Ftmdacji jest budowa Domów Seniora. Będzie to 
dom typu pensjonatowego z małymi samodzielnymi mieszkaniami 
jedno- lub dwupokojowymi, z kuchnią i łazienką. Na miejscu przewi
dziana jest stołówka, klub oraz opieka lekarska, pielęgniarska i rehabi
litacja.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Domu Seniora w najbliż
szym czasie lub w przyszłości proszone są o wypełnienie zgłoszenia 
(wzór w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych naszej Uczelni) i przesianie 
na adres;

Politechnika Wrocławska, Wrocławska Międzyuczelniana 
Fundacja PRO HOMINE, uL Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 
58-370 WROCŁAW

Prezes Zarządu Fundacji PRO HOMINE 
Prof. Otton Dąbrowski



STUDENCI O STUDENCKICH SPRAWACH
IVSA znowu działa

Na zebraniu założycielskim w dniu 12.01.1994 r. 
grupa studentów Wydziału Medycyny Weterynaryj
nej postanowiła wznowić działalność organizacji 
IVSA INTERNATIONAL STUDENTS ASSO- 
CIATION to MIĘDZYNARODOWE STOWA
RZYSZENIE STUDENTÓW WETERYNARII. 
Organizacja zrzeszająca studentów i lekarzy wete
rynarii z różnych krajów świata powstała w 1951 
roku. Przynależność do IVSA nie zależy od: rasy, 
reiigii,narodowości, płci, poglądów politycznych.

IVSA stawia sobie za cel:
- promowanie międzynarodowej współpracy na

ukowej i kulturalnej,
- rozwój kontaktów między studentami z różnych 

krajów, przez wymienę grup młodzieży, organizage 
sympozjów i kongresów,

- organizowanie i popieranie programów stymulu
jących rozwój nauki i sztuki lekarskiej.

Oddział wrocławski IVSA oprócz wyżej wymie
nionych działań pragnie zorganizować i prowadzić 
akcje: "Prace dla absolwenta" i "Praktyka".

Program "Praca dla absolwenta" ma na celu pomoc 
w znalezieniu pracy w swoim zawodzie dla absol
wentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Aka
demii Rolniczej we Wrocławiu. Nasz pomysł 
wzorowany jest na akcji "Absolwent" prowadzonej 
na naszej Uczelni przez kolegów z IAAS. Celem 
akcji "Praktyka" jest organizacja Biura Pośrednic
twa między lekarzami weterynarii w terenie a stu
dentami chcącymi odbyć praktykę wakacyjną.

Pragniemy aby programy objęły wszystkich chęt
nych bez względu na to czy należą do IVSA

W dniu 15 stycznia 
1994 r. w Klubie Studenc
kim "Katakumby" odbył 
się Ogólnopolski Zjazd IA- 
AS-u. Obrady trwały, z 
krótkimi przerwami, całe 
sobotnie przedpołudnie do 
późnych godzin popołu

dniowych. W tym czasie uchwalono nowy statut 
przygotowany przez Komitet Lokalny z Wrocławia 
oraz odbyły się wybory nowego Komitetu Narodo
wego. Dyrektorem Narodowym IAAS-u została 
wybrana studentka Akademii Rolniczej w Pozna
niu, Danuta Jaskólska i Poznań będzie siedzibą 
nowowybranego Komitetu Narodowego. Wszy
stkie obecne na Zjeździe Komitety Lokalne zdały 
relacje z dotychczasowej działalności oraz przed
stawiły swoje plany na nowy rok.

Komitet Lokalny IAAS-u działający przy naszej 
Uczelni, który był organizatorem Zjazdu, pragnie 
serdecznie podziękować Władzom Uczelni oraz 
Kierownictwu Klubu Studenckiego "Katakumby" 
za umożliwienie odbycia tego spotkania i pomoc w 
jego organizacji.

W miłej i optymistycznie nastrajającej atmosferze 
IAAS rozpoczął działalność w nowym 1994 roku. 

Magdalena Zatoń

Na pierwszym spotkaniu dyskutowaliśmy Da te
mat naszych planów, ustaliliśmy grupy studentów 
zajmujące się poszczególnymi zadaniami, wybrali
śmy przewodniczącego, jest nim kol. Tomasz Mi
zerski z II roku. Studenci zrzeszeni w IVSA liczą na 
życzliwość i współpracę ze strony: Władz Uczelni, 
Władz Dziakańskich i Izby Lekarsko-Weterynaryj
nej.

Marek Popławski 
V rok weterynarii

sport • sport • sport
1. Zgodnie z całorocznym "Kalendarzem imprez 

sportowych" Studium Wychowania Fizycznego i Spor
tu w miesiącach listopad-grudzień odbyły się mię
dzywydziałowe mistrzostwa Uczelni pierwszych lat. W 
zawodach startowali studenci reprezentujący wszystkie 
wydziały.

W poszczególnych dyscyplinach zwyciężyli:
"“♦ koszykówka m. -TRiLprzed Budownictwem
"“♦siatkówka m. - Inżynieria Śród, przed GiK
"“♦ tenis stołowy Lim.- TRiL przed GiK
"“♦pływanie k. - Technologia Żywności przed Zo

otechniką
"“♦pływanie m. Budownictwo przed TRiL
2. Trwają rozgrywki ligi międzyuczelnianej Wrocła

wia (I runda), w której startują reprezentacje wszy
stkich uczelni. Dotychczas zakończyły się rozgrywki w 
piłce nożnej i judo, w których nasze zespoły zajęły II 
miejsca za zespołami AWF.

mgr Olgierd Furmanek

PODZIĘKOWANIA NA RĘCE DZIEKANA
SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
55 - 050 Sobótka 3,
ul. Zamkowa 13, tel. 162 - 916

Sobótka, dnia 1993.12.31

Dziekanat Zootechniki 
Dziekan
Prof. dr hab. Andrzej Filistowicz 
ul. Norwida 25, Wrocław

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Opiekuńczego w Sobótce, ul. 
Zamkowa 13 składa serdeczne PODZIĘKOWANIE za im
prezę “Miko tajzsercem' zorganizowaną w dniu 10.12.1993 
r. dla wychowanków tut. Domu Dziecka i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przez Prodziekan d/s 
studentów - Paniądr hab. Bożenę Sokołę i grupęstudentów:

Panie: Elżbietę Puto - III zoot., Beatę Pińkowską - IV 
zoot., Magdalenę Zatoń - III zoot., Elizę Dziedzic - III 
zoot., Violettę Krasnodębską - III zoot., Anię Sobolewską 
- ID zoot., Aleksandrę Katanę - III zoot.,

Panów: Krzysztofa Flak-V zoot., Jacentego Adamskie
go -1 zoot., Rafała Lerocha - III zoot., Marka Kopanię - 
III zoot.

Wizyta Mikołaja z uroczymi podarkami, smakowite do
mowe wypieki a nade wszystko serdeczny uśmiech, rozmo
wy i wspólne kolędowanie przy blasku świec - przyniosły 
dzieciom specjalnej troski i pozbawionym opieki rodziciel
skiej - radość wielką i pozostawiły niezatarte wspomnienia.

Dyrektor Zepołu Szkolno - Opiekuńczego 
mgr Janina Kopacka

KRÓTKO
Stypendia

Fundacji na rzecz Nauki
W sytuacji, gdy uposażenia młodych pracowni

ków naukowych są skandalicznie niskie, finansowe 
wsparcie najwybitniejszych wydaje się być nie tyl
ko wskazane, lecz bardzo celowe. To zadanie speł
nia, działająca od czterech lat, Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej, która od ubiegłego roku przyznaje 
stypendia na okres jednego roku STU najzdolniej
szym młodym pracownikom nauki. W zeszłym ro
ku, spośród kilkuset wniosków, tylko niespełna 
dziewięćdziesiąt spełniło wymagane kryteria. Nie- 
wyczerpano zatem puli 100 stypendiów. Kryterium 
jest wiek (do 30 lat) i znaczące osiągnięcia nauko
we. Stypendium jest stosunkowo wysokie (80 min. 
zł brutto wypłacanych w ratach kwartalnych) i mi
mo - jak zauważył prezes Fundacji prof. Maciej 
Władysław Grabski - zgłaszania zarzutów w tej 
sprawie, Zarząd nie zamierza tego zmieniać. Fun
dacja prowadzi działalność finansową - także na 
giełdzie - i w ten sposób pomnaża swoje zasoby. Z 
tych dochodów realizuje cele statutowe. Wniosek 
o stypendium dla pracownika składa rektor uczelni, 
bądź dyrektor instytutu, w którym pracownik jest 
zatrudniony. W roku bieżącym wpłynęło 346 takich 
wniosków i już wkrótce będą znane nazwiska wy
różnionych.

Tym, którzy chcieliby się ubiegać o stypendium 
FNP na rok 1995 należy przypomnieć, że termin 
składania wniosków mija 31 października 1994 r. 
oraz kandydat musi być obywatelem polskim do lat 
trzydziestu.

/mwj/

Eliminacje do Konkursu 
“STUDENTKA ROKU”

Z trudem zmieściło się w “Dworze Wazów” 50 
kandydatek z całej Polski, które przybyły w dniu 14 
stycznia br. na eliminacje ogólnopolskiego kon
kursu “STUDENTKA ROKU”.

W konkursie - jak się dowiadujemy - liczyły się 
przede wszystkim polot, inteligencja, poczucie humoru 
i refleks, a dziewczyny musiały odpowiedzieć na wiele 
kłopotliwych pytań i wykazaćsię szerokąwiedząogól
ną. Uroda i wdzięk traktowane były przez jurorów - 
ponoć - jako też ważne, ale drugorzędne. Wśród egza
minatorów, którzy pracowali wytrwale przez cztery 
godziny, znaleźli się m.in. gen. Ryszard Lackner - 
komendant Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowa
nych, Julian HasieJ - choreograf, właściciel “Dworu 
Wazów” - Wiesław Michalski i przedstawiciel głów
nego sponsora imprezy, firmy AMEX1M - Ryszard 
Kozik. Główną nagrodą konkursu ma być- ufundo
wany właśnie przez AMEXIM - fiat cinąuencento, a 
ubiegać się o niego będą23 wyłonione w eliminacjach 
kandydatki.

W gronie jurorów, którzy w dniu 12 lutego br. w 
Operze Wrocławskiej ogłoszą, która z kandydatek 
została STUDENTKĄ ROKU 1994, są m.in. rektorzy 
Politechniki - prof. Andrzej Wiszniewski i Uniwer
sytetu - prot Wojciech Wrzesiński. Nie jest nato
miast prawdą, że - jak donosiła prasa wrocławska - 
konkurs odbywa się pod patronatem Kolegium Rekto
rów. Takiej uchwały Kolegium nie podejmowało.

Wrocławskim studentkom życzymy sukcesu, a 
Czytelnikom obiecujemy relację z imprezy w Ope
rze w następnym numerze GŁOSU UCZELNI.

/mwj/

U progu zbliżającej się sesji egzaminacyjnej wszystkim Studentkom i Studentom naszej 
Uczelni uzyskania wszyskich potrzebnych zaliczeń, a na egzaminach przysłowiowego łutu 
szczęścia i samych ocen dobrych i bardzo dobrych. Trzymamy mocno kciuki!

 Redakcja GŁOSU UCZELNI



10 PRZYKAZAŃ CZŁOWIEKA
SZCZĘŚLIWEGO

Na ścianie jednego z gabinetów w naszej Uczelni 
wyeksponowany jest dekalog człowieka szczęśliwego:

1. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje aby odpocząć.
2. Kochaj swe łóżko, jak siebie samego.
3. Odpoczywaj dzień, abyś mógł spać w nocy.
4. Jeżeli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu.
5. Praca jest męcząca.
6. Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze. Będziesz mieć dwa dni 

wolnego.
7. Jeżeli zrobienie czegoś sprawia ci trudność, pozwól to 

zrobić innym.
8. Nadmiar odpoczynku nigdy nikogo nie doprowadził do 

śmierci.
9. Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aż ci 

przejdzie.
10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia.

Mamy nadzieję, że Czytelnicy potraktują te przyka
zania z przymrużeniem oka.

* * *

Podobną myśl zawiera cytat zauważony na ścianie w 
korytarzu jednej z katedr:

"Jeżeli będziesz tak lotny jak pszczółka, tak silny jak 
niedźwiedź, jeśli będziesz pracował jak koń i do domu będziesz 
wracał tak zmęczony jak pies, wtedy musisz pójść do weteryna
rza, bo być może stałeś się już osłem ".

ANEGDOTY
Roztargniony

Prof. Marek Urban w czasie jednej, z częstych swego 
czasu, podróży "Odrą" do Warszawy, po krótkiej drzem
ce w przedziale, udał się na kawę do wagonu restaura
cyjnego, poczem wrócił z powrotem i znów zdrzemnął 
się chwilę. Obudził się, gdy pociąg doj eżdżał do Dworca 
Centralnego. Pospiesznie zaczął się zbierać i gdy zakła
dał płaszcz, jeden z pasażerów powiedział: "To, że wziął 
pan pieniądze z kieszeni mojego płaszcza, przebolałem. Ale na 
to, żeby pan zabrał mój płaszcz, już się nie zgodzę”. Okazało 
się, że prof. Urban wcale nie miał płaszcza ze sobą (było 
dość ciepło).

Dla wnuka
Wracającz Czechosłowacji samochodem prof. Marek 

Urban zaopatrzył się w brakujące wówczas na polskim 
rynku towary, głównie z myślą o swoim wnuczku (było 
to powszechnie praktykowane, choć niedozwolone). Na 
granicy celnik zadaje pytanie:

- Co matę?
- Wnuka - odpowiedział profesor.
- Jak wnuka, to możete jechat - usłyszał w odpowie

dzi i nie kontrolowano mu samochodu.

/Anegdoty z pamięci wyszperała Iraida Kuropka, a 
Pan Profesor - znany z poczucia humoru - sam je kie
dyś o sobie opowiadały

na poważnie -  

Trzy refleksje
W okolicznościowym przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystego wręczenia dyplo

mów absolwentom Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, prof. Leszek Pływaczyk zacy
tował trzy "złote myśli" prof. Józefa Pronczuka, które warto przytoczyć nie tylko absolwentom.

Refleksja trzecia
Trzeba szanować przyrodę i 

pozytywne działania ludzkie. Ina
czej bowiem zabraknie nie tylko 
pożywienia, ale świeżego powie
trza, czystej wody i zdrowej prze
strzeni, która jest nieodzowna dla 
psychicznego i fizycznego zdro
wia.

Refleksja druga
Tylko rzetelne postępowa

nie daje satysfakcję. Zjednuje 
ono podwładnych, a ze strony 
ogółu cieszy się uznaniem. 
Cwaniactwo i spryt zawsze na 
dłuższą metę kończy się nie
powodzeniem i frustracją.

Refleksja pierwsza
Tylko rzetelna praca stwarza 

nowe wartości i daje zadowolenie. 
Cokolwiek człowiek czyni, nie ro
bi tego sam. Uczestniczą w tym 
inni ludzie. Ich wkład do własne
go dzieła trzeba przyznawać, oce
niać i szanować Pozyskuje się 
przez to szacunek, przyjaźń a w 
potrzebie także pomoc.

uśmiechnij się ...



O SIECI RAZ JESZCZE

Jak już pisaliśmy wcześniej (GŁOS 
UCZELNI nr 17) Akademia Rolnicza, tak jak 
i inne uczelnie Wrocławia, prowadzi prace 
zmierzające do powstania uczelnianej sieci 
komputerowej. Zaprojektowano infrastruktu
rę sieci, zainstalowano i uruchomiono jej 
główne elementy (połączeni a światłowodowe 
pomiędzy budynkami, okablowanie i urzą
dzenia specjalne w poszczególnych budyn
kach), przyłączono do niej wybrane sieci 
lokalne i pojedyncze komputery. Uruchomio
no również połączenie światłowodowe z Poli
techniką Wrocławską. Trwa instalacja 
oprogramowania, które umożliwi połączenie 
sieci Akademii Rolniczej z innymi sieciami.

Działania te są częścią przedsięwzięcia 
określanego jako budowa sieci metropolital
nej (zwanej również Wrocławską Akademic- 
ką S ieci ą Kom pu terową - W AS K). Ce 1 em j es t

stawić w formie komputerowej (dane liczbow- 
we, graficzne, fax, obrazy nieruchome itp.).

TELNET
Usługa TELNETjeststandardowym środkiem 

zdalnego dostępu terminalowego do kompute
rów, opartym na protokoleTCP/IP, obowiązują
cym .w sieci Internet Użytkownik dowolnego 
komputera może nawiązać połączenie z wybra
nym komputerem sieci (tzw. hostem), po czym 
komputer użytkownika (zwykle komputer oso
bisty) staje się - w stosunku do tego wybranego 
komputera - zdalnym terminalem. Następnie 
użytkownik może otworzyć sesję terminalową i 
korzysta z odległego komputera na takich sa
mych zasadach, jak użytkownicy lokalni.

Usługa ta umożliwia zdalny dostęp do kompu
terów różnych typów, pracujących pod kontrolą 
różnych systemów operacyjnych i korzystanie z 
ich zasobów w trybie interakcyjnym. Dla uzy
skania połączenia użytkownik musi znaćjedynie

najczęściej nie jest przez EfP-serwer sprawdza
ne, a służy jedynie dla lokalnej identyfikacji 
użytkownika. Niektóre FTP-serwery, korzysta
jąc z dodatkowej usługi sieciowej (tzw. na me 
service) sprawdzają, czy użytkowniko podanym 
adresie jest rzeczywiście zarejestrowany w któ
rejś z sieci, wchodzących w skład sieci Internet 
i - w razie podania nielegalnego adresu - odma
wiają połączenia.

GOPHER
Usługa GOPHER zapewnia szybki dostęp do 

rozproszonego systemu informacyjnego GOP
HER. Po wywołaniu tej usługi użytkownik kom
putera osobistego uzyskuje połączeniezjednym 
z komputerów, zwykle położonym najbliżej, na 
którym funkcjonuje ten system, a następnie - 
poprzez łatwy w użyciu system menu i okienek 
- może przeglądać, kopiować i drukować infor
macje umieszczone w tym systemie, a także w 
prosty sposób sięgać do informacji umieszczo-

Co słychać w sieci komputerowej?
stworzenie infrastrukury technicznej umożli
wiającej integrację sieci lokalnych poszcze
gólnych uczelni i zapewniającej szybką ko
munikację w skali całego środowiska 
akademickiego Wrocławia, a także szeroki 
dostęp do usług sieciowych, oferowanych 
przez Naukowe i Akademickie Sieci Kompu
terowe - NASK.

Sieć WASK ma zapewnić powszechny do
stęp do usług poczty elektronicznej, zdalne 
połączenia terminalowe do komputerów za
równo na terenie Wrocławia (w tym do super
komputera, który ma służyć całemu 
środowisku akademickiemu), jak i w kraju i 
za granicą, usługi przesyłańia zbiorów, dostęp 
do systemów informacyjnych i baz danych 
itp. Usługi te powinny być dostępne z dowol
nego komputera w sieci, niezależnie od jego 
typu i sposobu przyłączenia do sieci.

Dzięki połączeniu sieci pracownicy i stu
denci Akademii Rolniczej uzyskają wygodny 
dostęp do poczty elektronicznej, a także mo- 
liwość korzystania z usług sieci Internet 
(TELNET/FTP/GOPHER).

Poczta elektroniczna
Poczta elektroniczna jest jedną z najczęściej 

używanych usług sieciowych. Umożliwia szyb
ką wymianę korespondencji zarówno w skali 
pojedynczej sieci Novell, w sieci uczelnianej, jak 
i w skali kraju i całego świata. Każdemu użyt
kownikowi sieci przypisuje się adres elektroni
czny. Przyjęło się już w świecie umieszczanie 
tego adresu na wizytówce, papierze firmowym. 
Elektroniczne listy są dostarczane do skrzynek 
adresatów znacznie szybciej niż klasyczne: za
leżnie od odlegołości i typu komputerów, w 
ciągu kilku sekund do kilku godzin. Dostępne są 
dodatkowe usługi, np. potwierdzenie odbioru, 
wysyłanie do wielu adresatów, automatyczne 
dosyłanie listów na wskazany adres itp. Pocztę 
elektroniczną można przesyłać nie tylko teksty, 
ale i inne formy informacji, które można przed-

adres sieciowy odległego komputera, ale dla 
otwarcia sesji terminalowej konieczne jest na 
ogół podanie identyfikatora użytkownika i odpo
wiedniego hasła. W ten sposób dostęp do kom
putera jest ograniczony do grona zarejes
trowanych użytkowników. Niektóre komputery 
posiadają konta GUEST, pozwalające otworzyć 
sesję terminalową bez hasła i skorzystać z nie
których zasobów i usług (zwykle ograniczonych 
w porównaniu z dostępnymi dla zarejestrowa
nych użytkowników).

FTP
Usługa ETPjest standardowym środkiem prze

syłania zbiorów, opartym na protokole TCP/IP, 
obowiązującym w sieci Internet. Użytkownik 
dowolnego komputera może nawiązać połącze
nie z wybranym komputerem sieci (tzw. ho- 
stem), po czym może otworzyć sesję, 
pozwalającą na przeglądanie kartotek systemu 
zbiorów odległego komputera, a następnie prze
syłanie wybranych zbiorów z odległego kompu
tera do pamięci dyskowej własnego komputera, 
a niekiedy i w odwrotnym kierunku. Komputery 
udostępniające część swych zbiorów pełni w 
sieci rolę "składnicy zbiorów". W ten spo
sób mogą być rozpowszechniane w sieci różne 
informacje, od dokumentów wszelkiego typu 
(raporty, publikacje, dokumenty standaryzacyj
ne, nowości itp.) poprzez oprogramowanie (w 
wersji źródłowej lub binarnej, najczęściej spako
wane, łącznie z dokumentacją) do informacji 
technicznych i naukowych, a nawet materiałów 
o charakterze rozrywkowym (np. zbiorów infor
macji graficznych i dźwiękowych o charakterze 
erotycznym).

Usługa El P jest zorientowana głównie na roz
powszechnianie w sieci zbiorów różnego typu. 
Z tego powodu - w odróżnieniu do usługi TEL
NET - dostęp do niej na ogół nie wymaga reje
stracji użytkownika. Większość komputerów 
udostępniających w sieci swoje zbiory przez 
usługę E1P (tzw. FTP-serwerów) posiada konto 
ANONYMOUS, które umożliwia otwarcie sesji 
bez kontroli hasła - jako hasło użytkownik poda- 
je swój adres w sieci Internet Tak podane hasło

nych w innych komputerach, należących do tego 
systemu. Niejest wymaga na znajomość żadnych 
adresów ani haseł.

Usługa ta w zunifikowany sposób udostępnia 
w sieci różne informacje lokalne, tworzone nie
zależnie przez administratorów poszczególnych 
komputerów. Dzięki rozproszeniu systemu za
warte w nim informacje mogą być stale uaktual
niane - bez kopotliwych procedur 
administracyjnych.

* * *

A po co nam to wszystko? Ano trzeba iść za 
postępem i poznać nowe narzędzie pracy (co 
będzie wymagało trochę wysiłku), a potem ... 
będziemy żałować, że wcześniej nie mieliśmy 
takich możliwości i ustawiać się w kolejce do 
komputerów. Pracownicy, którzy korzystali już 
wcześniej z poczty elektronicznej, zauważą jak 
łatwa i wygodna jest korespondencja ze światem 
(koniec z kłopotliwym połączeniem telefonicz
nym, modemem i przeraźliwie powolnymi re
akcjami komputera centralnego - poczta 
elektroniczna dostępna będzie dosłownie z każ
dego komputera osobistego, a skrzynki umiesz
czone na najbliższym serwerze Novell). 
Pracownicy, którzy znają warsztat pracy na
ukowca na zachodzie, zauważą, że tamtejsze 
komputery są dostępne przez sieć z komputera 
osobistego i można na odległość wykonać pew
ne obliczenia czy sięgnąć do baz danych. Infor
matycy i komputerowcy-hobbyści będą ściągać 
ze świata najnowsze wersje programów (oby bez 
wirusów). Wiele osób poprzez sieć znajdzie po
trzebną im informację, szperając po różnych 
komputerach. I to wszystko można będzie osiąg
nąć posługując się komputerem stojącym na 
własnym biurku lub w sąsiednim pokoju. Pra
wda, że perspektywa jest interesująca?

mgr inż. Andrzej Stanisz

Autor jest pracownikiem Centrum Informatycznego
Politechniki Wrocławskiej i zapowiada kolejne nowości 
z cyklu o sieci.



NOWOŚCI WYDAWNICZE

WIELKI SŁOWNIK ROLNICZY NIEMIECKO-POLSKI
W i elki słownik rolniczy niemiecko- 

polski, opracowany przez dr. inż. Le
sława Zimnego, pracownika dydakty
czno-naukowego Katedry Ogólnej 
Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolni
czej we Wrocławiu, jest pierwszym 
dwujęzycznym wielkim słownikiem 
rolniczym w Polsce. Zawiera ok. 60 
000 terminów z 33 dyscyplin nauko
wych m.in. agrotechniki, anatomii 
zwierząt, biochemii, biologii, botaniki, 
chemii, doświadczalnictwa, ekonomi
ki, ento- mologii, fitipatologii, fitiso- 
cjologii, fizyki, fizjologii zwierząt, 
gleboznastwa, kwiaciarstwa, leśnic
twa, łąkarstwa, matematyki, mechani
zacji, melioracji, meteorologii, mikro
biologii, nawożenia, ochrony roślin, 
ogrodnictwa, paszoznawstwa, pokroju 
zwierząt, pszczelarstwa, rybactwa, sa
downictwa, weterynarii, zoologii, zo
otechniki.

Słownik uwzględnia najnowsze po
jęcia dotyczące produkcji rolniczej, a 
także uaktualnia przestarzałą termino
logię polską, niemiecką i łacińską. No
woczesny, przejrzysty układ haseł, 
oraz stosowanie kwalifikatorów i do
powiedzeń ułatwia korzystanie ze 
Słownika.

Słownik przeznaczony jest dla pra
cowników naukowych, studentów, 
służb doradczych i administracyjnych, 
tłumaczy, lektorów oraz producentów 
rolnych.

Z recenzji wydawniczych:
“...Liczący 1377 stron "Deutsch- 

polnisches landwirtschaftliches 
Grofi-worterbuch" został przez Autora 
opracowany z podziwu godną staran
nością i rzetelnością. Z całą pewnością 
jest to zasługa zmiany warsztatu leksy- 
kograficznego w oparciu o technikę 
komputerową, lecz zapewne nie tylko. 
Poprzednie doświadczenia w pracy 
nad słownikami fachowymi, ogromna 
erudycja i wiedza pozwoliły Autorowi 
na napisanie dzieła, które zawiera 
dwujęzyczne hasła aż z 33 dyscyplin z 
zakresu nauk rolniczych..."

“...Chciałbym przede wszystkim pod
kreślić bezbłędność ortograficzną i 
maszynopisarską tekstu. Nie zdarzyło 
mi się nigdy, żeby na 1400 stronach 
znaleźć tylko 2 słowa, w których prze
stawiono litery. Ta dokładność autora 
przechodzi wszelkie wyobrażenia... ”.

Zamówienie na Słownik można przesłać 
na adres: Wydawnictwo Akademii Rolni
czej, ul. Sopocka 23, 50-344 Wrocław, tel.

SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY
Problemy infekcji Haemophilus somnus 

u bydła
Pod takim hasłem odbyła się w dniu 17.12.1993 r. w budynku Kliniki Chirurgii 

sesja naukowa, zorganizowana przez Zakład Prewencji i Immunologii Weterynaryj
nej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Os'rodek ds. Wynalazczości, Wdrożeń i 
RZD Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Sesję otworzyła i referat wprowadzający wygłosiła proC dr hab. Maria Nikołąj- 
czuk- Kierownik Zakładu Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej naszej AR.

Ponadto w części referatowej głos zabrali: doc. dr hab. Jerzy Molenda z Zakładu 
Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu, dr weL Tadeusz Stefaniak oraz dr wet. 
Anna Chehnońska-Soyta z Zakładu Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej.

W przedstawionych materiałach szeroko omówiono zagrożenia dla wszystkich 
sektorów bydła ze strony wszendobylskiej, warunkowo chrobotwórczej, Gram-uje- 
mnej kokopałeczki Haemophilus somnus, która bytuje na błonach śluzowych głównie 
układu oddechowego i moczopłciowego.

W warunkach osłabienia miejscowej i/lub ogólnej odporności, H.somnus może stać 
się przyczyną zmian klinicznych, które powodują znaczne straty ekonomiczne w 
chowie bydła.

Wskazano także na wielkie znaczenie immunoprofilaktyki zabezpieczającej przed 
infekcją//, sowi us.

Zakład Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej we współpracy z Katedrą Epizo- 
otiologii i Kliniką Chorób Zakaźnych AR opracował, przeprowadził badania klinicz
ne i we współpracy z przedsiębiorstwem Pro Animali, zarejestrował jako leki 
weterynaryjne surowicę odpornościową Somnubovin oraz szczepionkę Somnuvac 
przeciw//.somnus. Wysoka skuteczność tych leków w zapobieganiu chorobom cieląt 
została udokumentowana w kilku doniesieniach naukowych zaprezentowanych pod
czas sesji.

W toku dyskusji omówiono możliwe mechanizmy, które decydują o skuteczności 
Somnubovinu i Somnuvacu.

Zgodnie podkreślono, że temat powyższej sesji odpowiadał oczekiwaniom 
producentów i hodowców bydła w zakresie przyszłościowego kierunku działań 
w ochronie zdrowia stada.
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XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Biochemicznego

W dniach 15-17 września 1993 r. odbył się XXIX Zjazd Polskiego Towa
rzystwa Biochemicznego, którego organizatorem był tym razem Instytut Bioche- 
mii Uniwersytetu Wrocławskiego a współoranizatorami wrocławscy 
biochemicy, w tym również pracownicy AR: drhab. Jan łlutny oraz dr Joanna 
Wilczek.

W zjeździe, w którego honorowym komitecie zasiadł prof. drhab. Stanisław 
Karpiuk z naszej Uczelni, udział wzięło ponad 600 uczestników.

Referaty plenarne wygłosili: prof. dr hab. Mieczysław Chorąży z Instytutu 
Onkologii w Gliwicach at.’Biologii molekularnej nowotworów - nowszych 
osiągnięć’ oraz prof. Lother Willmitzer z Instytutu Biologii enu z Berlina 
nt ’Transgenicplants as a toolfor carbohydrate metabolism studies".

W ramach zjazdu odbyło się 8 sympozjów poświęconych: biotechnologii - 
projektowaniu i syntezie związków biologicznie czynnych, strukturze i funkcji 
białek, roli gli kozylcji w procesach bioloicznych, lipidom i błonom bioloicznym, 
postępom biochemii klinicznej, strukturze i funkcji aparatu genetycznego, zasto
sowaniu i wykorzystaniu komputerów w biochemii oraz jonom metali w biologii 
i medycynie.

Nasi pracownicy wzięli też czynny udział w zjeździe prezentując 5 doniesień 
nukowych, w tym jedno autorów: dr dr B.Kołański i dr J.Wilczek z Katedry 
Biochemii Wydziału Weterynarii i 4 z Wydziału Technologii Żywności 2 
doniesienia - prof.Siewińskiego i jego zespołu, dr B Jarosza, dr B.Osipowicz i 
dr LJabłońskiego, jedno dr J. Chrzanowskiej oraz zespołu drM. Robak, dr 
M. Wojtatowiczi dr W. Rymowicza.

Ponadto nasza Uczelnia dzięki uprzejmości władz, szczególnie Dyrektora 
Administracyjnego, wsparła spotkanie naukowe biochemików polskich udostę
pniając bezpłatnie tablice do prezentacji doniesień plakatowych.
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SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY
Ekologiczne aspekty melioracji wodnych Ochrona różnorodności biologicznej

W dniu 8 listopada 1993 r. na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska odbyło 
się seminarium dotyczące ekologicznych aspektów melioracji wodnych, zorganizowa
ne przez Koło Polskiego Klubu Ekologicznego, działające przy naszej Uczelni, oraz 
Instytut Melioracji i Kształtowania Środowiska AR we Wrocławiu. W seminarium 
wzięło udział 65 osób, w tym: przewodniczący i sekretarz Komitetu Ochrony Przyrody 
PAN; dyrektorzy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; pracow
nicy naukowi Akademii Rolniczej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Ochrony 
Przyrody PAN, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (Laskowice); przed
stawiciele jednostek organizacyjnych związanych z melioracjami i ochronąśrodowiska 
(wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, wydziały ochrony środowiska 
urzędów wojewódzkich, państwowa inspekcja ochrony środowiska, biura projektów) 
z terenu Dolnego Śląska; członkowie PKE i Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Przyrody "Pro-Natura"; studenci kierunku "Inżynieria Środowiska"; przedstawiciele 
prasy wrocławskiej. Seminarium prowadzone było w formie dyskusji panelowej (mo
derator dr hab. Andrzej Drabłński) - referat wprowadzający pt. "Ekologiczne 
uwarunkowania melioracji" wygłosił prof. dr hab. Stanisław Marcilonek.

Z bogatej, wielowątkowej i chwilami bardzo "gorącej" dyskusji wynika, że:
- kierunek i zakres inwestycji melioracyjnych wykonanych w poprzednich latach 

wynikał z prowadzonej wówczas polityki rolnej nakierowanej na uzyskiwanie maksy
malnej produkcji bez liczenia się z kosztami ekonomicznymi i skutkami przyrodniczy
mi,

- obecna sytuacja polskiego rolnictwa, charakteryzująca się m.in. nadprodukcją 
żywności, zmusza do weryfikacji rozmiaru potrzeb w zakresie melioracji i pozwala na 
wyłączenie z użytkowania rolniczego tzw. gruntów marginalnych,

- coraz powszechniej rozumiana jest potrzeba kompleksowego kształtowania rolni
czej przestrzeni produkcyjnej (tzw. melioraqe kompleksowe) jako sposobu na realiza
cję ekorozwoju na terenach wiejskich,

- istnieje pilna konieczność weryfikacji dotychczasowych zasad projektowania i 
eksploatacji urządzeń i systemów melioracji wodnych szczegółowych i podstawo
wych, które w znacznie większym niż to było dotąd, zakresie muszą uwzględniać 
potrzebę racjonalnego kształtowania i ochrony środowiska.

Uczestnicy seminarium poparli propozycję zorganizowania we Wrocławiu ogólno
polskiej konferencji naukowej nt. "Przyrodnicze aspekty melioracji wodnych", do 
udziału w której powinni być zaproszeni przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Szczegółowe sprawozdanie z seminarium zawiera biuletyn AGROEKO nr 13.
/ad/

Rolnictwo Ekologiczne
W dniu 17 grudnia 1993 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska 

odbyło się seminarium dotyczące rolnictwa ekologicznego. Zostało zorganizowane 
przez Koło Polskiego Klubu Ekologicznego działającego w naszej Uczelni oraz Instytut 
Melioracji i Kształtowania Środowiska AR. Wseminarium wzięło udział około 60 osób 
w tym pracownicy i studenci naszej Uczelni, zaproszeni goście oraz przedstawiciele 
lokalnej prasy i telewizji.

Referaty wygłosili: prof. dr hab. Zygmunt Hryncewicz, drinż. Danuta Parylak, 
drinż Lesław Zimny im gr inż. Janusz Jastrzębski. Rolnictwo ekologiczne w Polsce 
stało się faktem. Według danych EKOLANDU na koniec grudnia 1993 roku, w naszym 
kraju było zarejestrowanych 178 gospodarstw prowadzących produkcję żywności w 
oparciu o kryteria rolnictwa ekologicznego. Zprzedstawionych informacji w referatach 
oraz części głosów w dyskusji wynika, że stosując zasady agrotechniki obowiązujące 
w rolnictwie ekologicznym można uzyskać poziom plonów niektórych roślin porów
nywalny do tych jakie otrzymujemy w rolnictwie konwencjonalnym, jednocześnie bez 
obaw, iż zostały skażone "chemią" w przypadku jej nieracjonalnego stosowania.

W dyskusji nie brakowało również głosów kontrowersyjnych, stawiających pod 
znakiem zapytania celowość istnienia i rozwoju tego typu rolnictwa szczególnie, że 
głoszone poglądy nie są poparte wynikami badań. Jed nak większa część dyskutantów 
wyrażała pogląd, że rolą nauki jest między innymi wykazywać, że żywność produko
wana przez rolnictwo konwencjonalne, przy zastosowaniu racjonalnej agrotechniki w 
jak najszerszym znaczeniu tego słowa, nie musi odbiegać pod względem jakości od tej, 
jaką otrzymujemy w rolnictwie ekologicznym. Trudno bowiem oczekiwać tego typu 
wyników od gospodarstw ekologicznych nie posiadających zaplecza laboratoryjno-ba- 
dawczego. W podejściu do rolnictwa ekologicznego z gospodarczego punktu widzenia 
należy stosować właściwe kryteria. W naszych warunkach nie jest to rolnictwo "za
miast" konwencjonalnego a jedynie "obok". Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, 
że działalność gospodarstw ekologicznych wpłynie w jakimś stopniu na zmianę w 
sposobie podejścia do produkcji żywności rolników bezkrytycznie "zapatrzonych" w 
możliwości jakie daje chemia. Może to być swoistego rodzaju konkurencja pożądana 
w każdej dziedzinie naszego życia.
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V/ dniach 26 i 27 listopada 1993 r. w Ryni pod Warszawą odbyło się 
seminarium na temat ochrony różnorodności biologicznej w Polsce. Organiza
torem spotkania było Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa oraz Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Na 
seminarium przybyło ponad 60 osób z różnych instytucji naukowych z całej 
Polski oraz kilkunastu przedstawicieli administracji państwowej, głównie z 
Ministerstwa Ochrony Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa.

Celem seminarium było przygotowanie założeń krajowej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej oraz taktyki działań w aspekcie regionalnym i 
branżowym. Obrady rozpoczęły się ogólnym wprowadzeniem (prof. dr Joan
na Gliwicz), będącym wstępem do dyskusji w zespołach roboczych. Przyjęto 
obrady w czterech zespołach, które pracowały nad następującymi problemami: 
różnorodność biologiczna na poziomie genetycznym (moderator - prof. dr 
Emil Nalborczyk), różnorodność biologiczna na poziomie gatunkowym (mo
derator - prof. dr Ewa Symonides), różnorodność gatunkowa na na poziomie 
systemów ekologicznych (moderator - prof. dr Romuald Olaczek) oraz stra
tegia i taktyka gospodarki państwa pod kątem różnorodności biologicznej 
(moderator - prof. dr Jerzy Kołodziejski).

Różnorodność biologiczna -jak stwierdzono w trakcie obrad - obej muje wprawdzie 
trzy podstawowe poziomy organizacji przyrody: (1) gatunki, (2) ich wewnętrzne 
zróżnicowanie genetyczne oraz (3) wielogatunkowe zgrupowanie systemów przy
rodniczych różnych szczebli: biocenozy, biokompleksy krajobrazowe, biomy itd., 
nie ulega jednak wątpliwości, że poziom gatunków jest najistotniejszy. Zarówno 
bowiem ochrona różnorodności biologicznej na poziomie niższym (genetycznym), 
jak też wyższych (wielogatunkowych systemów przyrod niczych) służy przede wszy
stkim ochronie aktualnego zróżnicowania gatunkowego. Pod koniec obrad plenar
nych powszechne zainteresowanie wywołał referat prof. Stanisława Górala 
(IHAR) na temat ochrony zasobów genowych roślin uprawnych, połączony z pre
zentacją banków genów w Stacji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji w Radzikowie.

Nazakończenie seminarium powołano zespoły koordynatorów regionalnych, 
którzy do końca grudnia 1993 roku opracują: listę specjalistów dla badań grup 
systematycznych roślin i zwierząt, podobną listę dla badań fitocenoz i zooce- 
noz, tematy do opracowania długoplanowego, listy rankingowe zagrożonych 
gatunków rośli n i zwierząt, listę najbardziej zagrożonych biotopów, jak również 
wyznaczą obiekty typowane do badań w pierwszej kolejności. Jako koordyna
torów do badań obszaru Dolnego Śląska powołano prof. dr Jerzego Fabisze
wskiego (botanika) i prof. dr Ludwika Tomiałojcia (zoologia). Wpierwszym 
kwartale 1994 koordynatorzy regionalni spotkają się ponownie w celu opraco
wania szczegółowego harmonogramu i kosztorysu badań. Całość tego dużego 
przedsięwzięcia ma finansować Bank Światowy a prace mają trwać 10 lat.
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"Ekologia Rolnicza"

W byłym Punkcie Konsultacyjnym ZSZ AR w Łosiowie odbyła się w dniach 19-20 
listopada 1993 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna zatytułowana 
"Ekologia rolnicza" (gleba, surowce paszowe, nawozy, środki chemiczne, ścieki, 
powietrze). Głównym organizatorem był Instytut Chemii - Agrobiochemii WSP w 
Opolu. Współorganizatorem była m.in. Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska 
Hodowlanego AR. Podczas konferencji wygłoszono: 32 referaty, 19 komunikatów i 
zaprezentowano 18 posterów. Z naszej Uczelni udział wzięło 9 osób (z Wydziału 
Zootechnicznego, Rolniczego i Medycyny Weterynaryjnej), które wygłosiły: 1 refe
rat (w części plenarnej), 4 komunikaty i przedstawiły 2 postery.
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Seminarium "MIEDZIOWE"
W Urzędzie Wojewódzkim w Legnicy odbyło się 14 grudnia 1993 roku wojewó

dzkie seminarium pt. "Wpływ przemysłu miedziowego na jakość produkcji rolnej i 
zdrowie człowieka". Wzięło w mnim 6 osób z naszej Uczelni. Referat pt. "Wpływ 
przemysłu miedziowego na zawartość metali ciężkich w paszach, organizmach 
zwierzęcych oraz artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego" wygłosił prof. 
dr hab. Zbigniew Dobrzański. Wyniki badań nad zawartością ołowiu i kadmu w 
środkach spożywczych przedstawiła także dr hab. prof. nadzw. Alicja Żechałko- 
Czajkowska.
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