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"Oto jest dzień, który Pan uczynił,
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Weselmy się w nim i radujmy,

alleluja "



KROTKO
Honorowy doktor Politechniki

W uznaniu wybitnych osiągnięć i zasług dla
Politechniki, środowiska naukowego Wrocławia 
oraz polskiej nauki i techniki, Senat Politechiki 
Wrocławskiej przyznał doktorat honoris causa 
prof. Janowi Trojakowi, emerytowanemu profe
sorowi zwyczajnemu Politechniki Wrocławskiej a 
uroczysta promocja doktorska odbyła się25 lutego 
br. w Auli gmachu głównego. Prof. Jan Trojak 
należy do najwybitniejszych specjalistów w dzie
dzinie pracy i rozwoju zabezpieczeniowej auto
matyki maszyn, urządzeń i systemów elektro
energetycznych wysokich napięćjestdługoletnim 
pracownikiem energetyki polskiej, członkiem 
Międzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci 
Elektrycznych w Paryżu oraz członkiem honoro
wym Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej oraz Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich.

/mwj/

O losach jednego żołnierza
"Jesteśmy w drodze, chcemy na tej drodze ocalić 

od zapomnienia ślad (...)" - te słowa pieśni Konstan
tego Ildefonsa Gałczyńskiego posłużyły prof. An
toniemu Siewińskiemu za motto, którym rozpoczął 
XII już spotkanie z historią, organizowane przez 
Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo
wej, działające przy naszej Uczelni. Gościem spot
kania w Klubie Pracowniczym w dniu 24 lutego br. 
była pani Irena Kalenkiewiczowa, żona ppłk. Ma
cieja Kalenkiewicza "Kotwiczą", hubalczyka, ci
chociemnego, komendanta Okręgu Nowogródz
kiego. W "lekcji historii" pomagała jej jedna z córek, 
dr Agnieszka Mironowicz z Katedry Podstaw Che
mii AR. Osobiste wspomnienia obu pań o wojen
nych losach męża i ojca, bardzo atrakcyjnie 
zaprezentowane, ilustrowane przezroczami pamią
tek rodzinnych, splatały się z tragicznymi dziejami 
Polski sprzed pół wieku. Opowieść prowadziła słu
chaczy od wioski Aleksandrów niedaleko Łowicza, 
gdzie 28 grudnia 1941 r. na siedmiu spadochronach 
zeskoczyli oficerowie z Londynu, do ostatniego eta
pu - bitwy pod Surkontami. Tam 21 sierpnia 1943 r. 
podczas walk z oddziałami sowieckimi poległ płk. 
Maciej Kalenkiewicz, a z nim 36 polskich żołnierzy. 
Miał wówczas 38 lat. Na zakończenie prelekcji słu
chacze wysłuchali fragmentu audycji radiowej na
danej 14 lutego tego roku w Dzień Św. Walentego, 
w której to pani Kalenkiewiczowa dzieliła się swoi
mi refleksjami o zmarłym mężu. "Kiedy było tyle 
oskarżeń i upokorzeń H' czasach PRL-u, pomyśla
łam, że ta kula to była łaska Boska, bo mąż Zginął 
jak żołnierzowi przystało, m> walce z wrogiem i omi
nęło go to, co spotkałojegotowarzyszy broni, którzy 
wojnę przeżyli" - mówiła.

Kwiaty dla pani Ireny Kalenkiewiczowej i ... dy
plom dla J.M. Rektora prof. Jerzego Kowalskiego 
od Zarządu Głównego ŚZŻ AK za wspieranie ide
ałów i etosu AK, zakończyły spotkanie.

Coraz liczniejsze grono słuchaczy gromadzą 
"spotkania z historią". W związku z przypadającą w 
tym roku 50. rocznicą powstania warszawskiego i 
bitwy pod Monte Cassino, następne będą szczegól
nie uroczyste i zapewne organizatorzy zaplanują je 
w większej sali niż przytulny wprawdzie, ale nie
wielki Klub Pracowniczy.

/mwj/

Wielkanocnie i świątecznie jest na okładce, dlatego wewnątrz już robo
czo i całkiem zwyczajnie. Zacznijmy od wyjaśnienia. Wnikliwy Czytelnik 
na pewno zauważył, że w zamkniętym 25 lutego br. numerze znalazła się 
relacja z posiedzenia Senatu z 4 marca. Numer był istotnie zamknięty, nawet 
prawie w całości wydrukowany i czekał na Senat, a ten o tydzień przesunię
to. No i stąd to całe zamieszanie.

Nadrabiamy zaległości i zamieszczamy zapowiadaną wcześniej rozmo
wę z dziekanem. Na pierwszy ogień poszedł Wydział Melioracji i Inżynierii 
Środowiska. Potem będą następne. Niebędziemyjednakzdradzać kolejno
ści.

Sporo w numerze dokumentów Senatu, bardzo bogaty był przecież 
porządek obrad poprzedniego posiedzenia. Są to głównie zestawienia fi
nansowe, więc pewnie zainteresują Czytelników.

Skończył się cykl o sieci (publikujemy już ostatni odcinek). Kontynuuje
my za to rozpoczęty w poprzednim numerze kilkuodcinkowy materiał na 
temat patentów. Otwieramy "Kącik dobrej książki", w którym chcemy po
lecać nowości, ukazujące się na rynku księgarskim. Niezależnie zamiesz
czać będziemy informacje o najnowszych pozycjach naszego Wydawnictwa.

W kolumnie konferencyjnej publikujemy wykaz planowanych konfe
rencji. Mamy nadzieję, że w stosownym momencie zamieścimy ze wszy
stkich, choćby krótkie relacje.

W Wielkim Tygodniu nie będzie pewnie dużo czasu, ale być może w 
Święta wolne chwile umili Państwu nowy, już dwudziesty numer GŁOSU 
UCZELNI.

Redakcja

K
on
ta
kt OŚRODEK

ŁĄCZNOŚCI
Z CUDZOZIEMCAMI i
ABSOLWENTAMI
POLSKICH
SZKÓŁ
WYŻSZYCH

Ukazał się pierwszy numer nowego kwartalnika KONTAKT.
Jest to pismo skierowane do cudzoziemców wykształconych w Polsce. Za swój główny cel 

uważa utrzymywanie aktywnych wielostronnych więzi między Polskąa absolwentami polskich 
wyższych uczelni. Jest ich ponad 13 tysięcy w 100 krajach świata. Mieszkają na wszystkich 
kontynentach. Polska poprzez swoje placówki dyplomatyczne, konsularne i handlowe stara się 
podtrzymywać więź ze wszystkimi tymi, którzy do swych krajów zawieźli dyplomy polskich 
uczelni i dla których Polska przez kilka lat była jedynym domem.

Redakcja Kontaktu chciałaby, by pismo służyło aktywizacji stosunków naukowych, kultural
nych i gospodarczych Polski z krajami, w których mieszkają absolwenci polskich uczelni. 
Zaprasza do współpracy. Ofertę swojąkieruje do pracowników uczelni. Może być wykorzystane 
do celów reklamowo-promocyjnych.

‘"♦W numerze 1 znajdą Państwo m.in.:
'"♦o szansach absolwentów polskich uczelni wświecie,
'"♦o kształceniu stypendystów w Polsce wspierane przez ONZ,
'"♦wspomnienia jednego absolwenta,
'"♦o łódzkiej szkole języka polskiego dla cudzoziemców.

Redakcja mieści się w Łodzi, ul. Matejki 21/23, 90-231 Łódź, tel. (042) 35-47-75

z CYTAT MIESIĄCA
Obawa przed śmiesznością jest przyczyną naszego

największego tchórzostwa
. / Andre Gide/

Czasopismo
dla cudzoziemców 
wykształconych w Polsce



“Wielki przyjaciel młodzieży 
grający na siedmiu fortepianach "

/prof. Zbigniew Dziewoński o Włodzimierzu ParzonceZ

Jesteśmy jedną rodziną
Rozmowa z Dziekanem Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska 

prof. Włodzimierzem Parzonką
- Drugą, kolejną kadencję pełni Pan funkcję dziekana Wydziału Melioracji i Inżynierii 
Środowiska. Był to okres gruntownych zmian w uczelniach w związku z wprowadze
niem w 1990 r. Ustawy gwarantującej szkołom wyższym samorządność. Co zmieniło 
się w tym czasie na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska?
- Bardzo dużo. Może warto w tym momencie przypomnieć moje credo, z którym starto
wałem w wyborach dziekańskich trzy lata temu. Powiedziałem wówczas: “ ... chciałbym 
wziąć odpowiedzialność za nasz Wydział w ważnym dla nauki polskiej okresie. Nowa 
Ustawa o szkolnictwie wyższym umożliwia bowiem dokonanie istotnych zmian w organi
zacji badań naukowych oraz w programie i planach studiów - w obrębie Uczelni. Sądzę, 
że trzeba z tej szansy skorzystać. Chciałbym być dziekanem wszystkich pracowników i 
studentów Wydziału, a w każdym razie wszystkich ludzi dobrej woli i dobrej pracy. By taki 
cel mógł być zrealizowany, trzeba skupić nasz Wydział wokół wspólnego zadania. Takim 
hasłem, pod którym chyba wszyscy mogą się podpisać jest - moim zdaniem - następujące: 
tradycja - współpraca - postęp (...) ”.
- Jaką treść kryło to hasło?
- Chciałem nawiązać do najlepszych tradycji naszego Wydziału, stworzonego m.in. przez 
profesorów Baca, Wierzbickiego, Hlibowickiego i Wajdzika. Możemy z dumą patrzeć w 
przeszłość, mamy duży dorobek naukowy w kraju i za granicą, a także piękne karty życia 
studenckiego. Z przykrością myślę o tym, że wiele z tradycji studenckich, jak choćby rajdy 
Melioranta, Geodety i Budownictwa Rolniczego, są już tylko wspomnieniem.
- Drugi człon Pańskiego harfa to “współpraca”. Jaką współpracę miał Pan na myśli?
- Współpracę zarówno w obrębie Wydziału i szerzej całej Uczelni, jak i w skali krajowej 
i międzynarodowej. Bez niej nie byłby możliwy rozwój naukowy, który doprowadził do 
powstania na Wydziale cenionych w Polsce i za granicą szkół naukowych, zarówno w 
dziedzinie nauk technicznych jak i rolniczych. Sądzę, że ta współpraca jest siłą Wydziału, 
a jego wielobarwność i różnorodność naszym ważnym atutem. Moją dewizą była, jest i 
będzie równorzędność wszystkich kierunków badań, a tym samym wszystkich pracowni
ków Wydziału. W swoim wystąpieniu przed trzema laty zwróciłem uwagę na to, że 
tradycyjne kształcenie zawodowe w polskich uczelniach rozmija się częściowo z aktual
nymi, złożonymi warunkami działania inżynierów w środowisku zagrożonym, które jest 
zatruwane odpadami ze wszystkich prawie przemysłów: lekkiego, ciężkiego i rolno-spo
żywczego oraz przez samo rolnictwo. Nasz Wydział jest tu dobrym przykładem wyprze
dzania przez naukę potrzeby działań technicznych i administracyjnych. Przypomniałem 
wzorowy przykład, jakim był koordynowany przez prof. Szymańskiego w skali ogólnopol
skiej problem badawczy “Optymalizacja gospodarki wodnej i chowu ryb w warunkach 
pogarszającego się stanu środowiska rolniczego". W jego realizacji brało udział 20 
jednostek organizacyjnych z całego kraju, w tym wszystkie bratnie uczelnie rolnicze. Były 
to typowe badania o charakterze interdyscyplinarnym, z udziałem specjalistów z dziedziny 
melioracji, budownictwa wodnego, meteorologii, hydrogeologii, matematyki, gleboznaw
stwa. Takich tematów interdyscyplinarnych było w ostatnich latach dużo. Nasz Wydział 
jest - moim zdaniem - dobrze przygotowany do podjęcia nowych problemów badawczych 
z uwzględnieniem zagadnień inżynierii środowiska wiejskiego i jego ochrony oraz podjęcia 
trudu kształcenia kadr inżynierów i magistrów dla tych potrzeb.
- Wróćmy do Pańskiego credo. Jakie zmiany proponował Pan w zakresie programów 
studiów?
- Modernizację na wszystkich kierunkach, tak aby uwzględniały one aktualne i perspekty
wiczne potrzeby gospodarki narodowej. Zgodnie z propozycją Rektora Kowalskiego, 
wprowadzenie oddzielnego kształcenia na studiach inżynierskich i magisterskich, o chara
kterze interdyscyplinarnym i ewentualnie międzywydziałowym. Rozważałem szybkie 
uruchomienie specjalności w zakresie inżynierii sanitarnej wsi oraz inżynierii i ochrony 
zasobów wodnych. Ale za najważniejsze zadanie władz dziekańskich i całego Wydziału 
uważałem dążenie do przywrócenia więzi między pracownikami naukowymi i studentami, 
dotarcia do studenckich serc i umysłów. Postulowałem, aby rozwinąć udział studentów w 
badaniach naukowych, kołach i obozach naukowych, turystycznych i sportowych. Za 
ważne uważałem stworzenie możliwości studiów za granicą dla najlepszych studentów 
wyższych lat w ramach programu TEMPUS oraz nauki języków obcych na wyższych latach 
studiów.
- Z tym programem wygrał Pan wybory w 1990 r. Potem nadszedł czasjego realizacji...

KRÓTKO
Narada Rektorów Szkół 

Wyższych (autonomicznych)
Z inicjatywy Konferencji Rektorów Uniwersyte

tów Polskich odbyła się dnia 9 marca br. w Uniwer
sytecie Jagiellońskim narada rektorów szkół 
wyższych autonomicznych (30 uczelni, spełniają
cych wymogi art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 12.09.90 r. 
o szkolnictwie wyższym).

Celem narady była próba określenia kryteriów 
wyodrębnienia szkół akademickich (?), ich pozycji, 
roli i funkcji w systemie szkolnictwa wyższego. 
Tezy do dyskusji przygotował prof. Michał Sewe- 
ryński, przewodniczący Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Polskich. Tezy dotyczyły:

- kryteriów wyodrębnienia, zadań i uprawnień 
szkół akademickich,

- podziału szkół akademickich na uniwersytety i 
zawodowe szkoły akademickie.

W dyskusji negatywnie ustosunkowano się do for
malnego podziału szkół wyższych na akademickie i 
pozostałe (nieakademickie?), natomiast istniała 
zgoda, aby wokół szkół akademickich (spełniają
cych wymogi art. 12 ustawy o szkolnictwie wy
ższym) tworzyć nieformalną grupę współdziałania 
szkół autonomicznych m.in. również dla podejmo
wania zabiegów wobec władz i opinii publicznej dla 
obrony interesów szkolnictwa wyższego i nauki w 
Polsce.

Podjęto również uchwałę popierającą stanowisko- 
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w 
sprawie finansowania badań w uczelniach przez Ko
mitet Badań Naukowych oraz Senatu Akademii 
Górniczo-Hutniczej w sprawie sytuacji finansowej 
Szkół Wyższych wynikającej z budżetu Państwa na 
rok 1994.

Rektorzy szkół autonomicznych wystosowali na 
ręce Ministra Edukacji Narodowej list, w którym 
podzielają zaniepokojenie Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Polskich faktem nominacji nastano- 
wisko Wiceministra Edukacji Narodowej Kazimie
rza Dery, byłego Dyrektora Departamentu Kadr 
MEN, który w opinii środowiska akademickiego 
był głównym realizatorem represyjnej polityki ka
drowej minionego okresu.

/jk/

II Posiedzenie Rady
Użytkowników Sieci WASK
W dniu 8.03.94r. odbyło się II posiedzenie Tym

czasowej Rady Użytkowników Sieci WASK. Na 
posiedzeniu zapoznano się z postępem prac związa
nych z budową sieci WASK i przedyskutowano 
kierunki dalszych poczynań. Celem usprawnienia 
prac TRU powołano trzy zespoły robocze:

1. Zespół TRU do opracowania statutu, w skła
dzie: prof. T. Paszkiewicz, drL. Sienią wski, prof. 
S. Paszkowski i prof. J. Zarzycki.

2. Zespół TRU do ustalenia parametrów i marki 
komputera dużej mocy obliczeniowej od sieci 
WASK, w składzie: dr hab. A. Sokalski, prof. T. 
Paszkiewicz, dr L. Sienią wski i prof. Grzonkowski.

3. Zespół TRU do zainicjowania działań mających 
doprowadzić do powstania nowoczesnej naukowej 
biblioteki środowiskowej, w składzie: prot S. Pa
szkowski i prof. J. Zarzycki.

/hj/
cd. na s. 4



KRÓTKO
Z prac Rady Głównej

Po raz drugi w tym roku zebrała się w dniu 
3.03.94 r. w Warszawie na posiedzeniu plenar
nym Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wy
ższego. Dzień wcześniej obradowały komisje i 
sekcje.

• "Tak naprawdę nikt nie wie o ile wzrósł budżet 
MEN" - powiedział na wstępie przewodniczący Ra
dy Głównej prof. Jerzy Osiowski. Szacuje, że przy
było 100 mld zł na inwestycje i jest mowa o 34 mld 
dodatkowych, ale na jakie cele, tego nikt nie wie. 
Obecny na sali wiceminister MEN, Kazimierz Przy
bysz milczał. Z satysfakcją przewodniczący odno
tował sukces Rady - Ministerswo uwzględniło 
postulat wydzielenia stanowiska profesora nadzwy
czajnego w nowych taryfikatorach. Natomiast ini
cjatywa Prezydium Rady, aby uczelnie przekazały 
sugestie w sprawie zmian systemowych ustalania 
wynagrodzeń pracowników szkół wyższych, posze
rzających uprawnienia uczelni, nie spotkała się z 
żadnym do tej pory odzewem.

• Zakończył działaność zespół prof. Andrzeja 
Morawieckiego (U.Wr.), który miał opracować 
uwagi do projektu nowelizacji ustawy o szkolnic
twie wyższym i będzie to przedmiotem dyskusji na 
następnym posiedzeniu plenarnym.

• Wprowadzenie systemu oceny jakości kształce
nia jest niezbędnym warunkiem umiędzynarodo
wienia dyplomów - taki wniosek padł w referacie 
wprowadzającym do dyskusji poświęconej tej kwe
stii. Powoływano się na wzory zachodnie, ale koń
cowy wniosek sprowadził się do postulatu 
rozpowszechniania samej idei.

• W toku dyskusji nad projektem zasad podziału 
dotacji budżetowej na badania własne na 1994 r. 
doszło do ostrej polemiki między członkami Komi
sji Badań Naukowych i Ekonomicznej RG a przed
stawicielami Ministerstwa. Sprawcą sporu był 
przewodniczący Komisji Ekonomicznej prof. An
drzej Szymacha (UW), który zaproponował upro
szczenie algorytmu obliczeniowego. W efekcie 
Rada zaproponowała nowy algorytm, uwzględnia
jący przeliczeniową liczbę doktorów oraz współ
czynnik kosztochłonności dla danej uczelni. 50% 
dotacji byłoby dzielone według zasad dotychczaso
wych a 50% według nowych. Projekt zasad podziału 
dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną uzy
skał akceptację Rady. Do podziału przewidziano 
8.214.370 min zł. Rada uchwaliła, że kwota na 
dotację nie może być niższa niż zeszłołoroczna, ani 
wyższa niż 115% ubiegłorocznej.

• Zaopiniowano kolejne wnioski (stale napływają) 
o utworzenie uczelni niepaństwowych. Akceptację 
uzyskała Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 
i podobnie wniosek Prywatnej Wyższej Szkoły Bi
znesu i Administracji w Warszawie (bardzo pozy
tywnie ocenionej) o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie studiów magisterskich na kierunku 
ekonomia.

• Prof. Andrzej Pelczar poinformował o uchwa
łach senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Aka
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w sprawie 
powrotu na stanowisko wiceministra Kazimierza 
Dery, "zasłużonego" w latach osiemdziesiątych, 
gorliwego wykonawcy polityki kadrowej ówczes
nych władz.

/mwj/
Napodstawie relacji dr. LudomiraJankowskiegozP.Wr.

Jesteśmy jedną rodziną
dok. ze s. 3

- Tak, działania podczas pierwszej kadencji miały na celu realizację tego credo. Doprowa
dziliśmy do poważnej modernizacji studiów, przede wszystkim do organizacji studiów na 
trzech kierunkach, a mianowicie: inżynierii środowiska (zamiast dotychczasowego kierun
ku melioracji wodnych) z dwiema specjalnościami inżynierii wodnej i sanitarnej oraz 
inżynierii melioracyjnej i ochrony środowiska, drugiego kierunku geodezji i kartografii 
(zamiast dotychczasowego geodezja urządzeń rolnych), też z dwiema specjalnościami 
geodezji gospodarczej i urządzania obszarów wiejskich i trzeciego kierunku budownictwa 
z jedną specjalnością budownictwa rolniczego. Senat Akademii Rolniczej zatwierdził 
powołanie tych trzech “nowych” kierunków studiów uchwałą z dnia 31 stycznia 1992 r. I 
rzeczywiście spowodowało to znaczny wzrost liczby studentów, przede wszystkim na 
pierwszych latach.
- No, nie tylko to, zliberalizowano przecież system rekrutacji...
- Tak, wprowadzi! iśmy, wzorem innych uczelni, rekrutację w oparciu o konkurs świ adectw. 
Ale na pewno jesteśmy w skali Uczelni rekordzistami, jeśli chodzi o wysiłek w celu 
zwiększenia liczby studentów. W ubiegłym roku przyjęliśmy już 330 osób, a poprzednio 
zaledwie 120, najwyżej 150. Wzrosło też zainteresowanie studiami zaocznymi. W ubie
głym roku przyjęliśmy aż 170 studentów na studia zaoczne, w porównaniu z 50-80 osobami 
parę lat wcześniej. Warto też podkreślić, że uruchomiliśmy studia podyplomowe, zarówno 
na kierunku inżynieria środowiska, gdzie głównie dzięki staraniom Rektora Kowalskiego 
uruchomiono studia we współpracy z Hanowerem pt. “Woda i Środowisko” i studia 
podyplomowe na kierunku geodezja i kartografia z wyceny nieruchomości, dzięki stara
niom i aktywności pani prof. Więckowicz.
- Ale nie wszystko się udało. Przecież to z Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska 
wyszła inicjatywa uruchomienia kierunku studiów “Ochrona środowiska”, a powo
łano go przecież na Wydziale Rolniczym. Dlaczego tak się stało?
- To niezupełnie tak było. Około 10 lat temu Senat podjął uchwałę o celowości uruchomie
nia kierunku “Ochrona środowiska”, nie wskazując przy którym wydziale powinien być 
usytuowany. Zarówno Wydział Rolniczy, jak i Wydział Melioracji Wodnych (ówczesny) 
proponowały, aby takie studia uruchomić. Nie wskazując palcem kto więcej w tej sprawie 
zdziałał, sądzę że dobrze się stało, iż Wydział Rolniczy zdecydował się na powołanie tego 
kierunku. My z kolei zobowiązaliśmy się do współpracy przy realizacji tej inicjatywy 
poprzez najlepszych naszych specjalistów w dziedzinie m.in. gospodarki wodnej, ochrony 
gleb, ochrony wód, hydrologii. Chciałbym też podkreślić duży udział Klubu Ekologiczne
go, kierowanego m.in. przez dr. hab. Władysława Buniaka dla uruchomienia studiów w 
zakresie ochrony środowiska. Nasz Wydział jest dumny z tego, że większość członków 
tego Klubu, to członkowie naszej Rady Wydziału. Działa przy Instytucie Melioracji i 
Kształtowania Środowiska, wydań już 11 numerów czasopisma Agro-Eko, znanego w 
całym Wrocławiu, a seminaria ekoloczne (4-5 rocznie), organizowane przez Klub, mają 
szeroki rezonans w prasie radio i telewizji.
- Wzrosła liczba studentów, uruchomiono nowe kierunki kształcenia. Czy podobnie 
znakomita jest kondycja Wydziału w zakresie badań naukowych?
- Moim zdaniem Wydział ma się dobrze, nawet bardzo dobrze i na pewno na tle bratnich 
wydziałów melioracji i inżynierii środowiska innych uczelni rolniczych, jest wydziałem 
najsilnieszym. Mamy najwięcej samodzielnych pracowników naukowych, bardzo szybko 
rozwinęła się kadra w ostatnich latach. Liczba samodzielnych pracowników wzrosła do 31, 
co m.in. umożliwiło wystąpienie do Rektora o wybór dodatkowego przedstawiciela do 
Senatu. Bratnie wydziały mają tylko kilkunastu lub dwudziestu paru samodzielnych 
pracowników naukowych. Mamy najszersze uprawnienia do nadawania stopni naukowych 
w dziedzinie nauk technicznych i rolniczych. Rozwój kadry w ostatnich latach doprowadził 
do tego, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli wystąpić o uprawnienia do nada
wania stopnia doktora habilitowanego również w dyscyplinie nauk technicznych, w dzie
dzinie inżynieria środowiska oraz do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk 
technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia.
- Co Pan sobie poczytuje za swój osobisty sukces jako dziekana?

- Myślę, że najważniejszym moim osiągnięciem jest przekonanie wszystkich pracowników 
dla wspólnych działań dla dobra Wydziału, że jesteśmy jedną, wspólną rodziną. Były 
tendencje odśrodkowe na początku mojej kadencji. Być może źle zostały zrozumiane 
propozycje zmiany nazwy Wydziału i plany modernizacji programów studiów. Wydawało 
się, że grozi Wydziałowi podział na dwie części - przyrodniczą i techniczną. Zdecydowanie 
się temu przeciwstawiłem. Uważałem bowiem, że bogactwem naszego Wydziału jest 
wielokierunkowość badań i dydaktyki, możliwość prowadzenia pracy w bardzo szerokim 
zakresie, z uwzględnieniem zarówno aspektów przyrodniczych, jak i technicznych. Stąd 
moje dążenia, abyśmy mieli uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania w obu tych 
dziedzinach. Udało się na szczęście procesy dezintegracyjne powstrzymać, mało tego -
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nastąpiła nawet integracja pracowników naukowych. Cały szereg 
zespołów badawczych, mieszanych pracuje, a ich wspólne publika
cje, które w tym czasie powstały są dowodem na słuszność tego 
rodzaju działań i - co specjalnie chciałbym podkreślić, co zresztą jest 
wynikiem pracy wszystkich moich poprzedników, w tym również 
mnie jako dziekana - dążenie do tego, aby integrować też pracowni
ków zajmujących się modelowaniem (w tym modelowaniem mate
matycznym) i całej grupy matematyków. Od wielu lat współpracują 
oni z technikami i przyrodnikami w taki sposób, że zastosowania 
matematyki stały się naszą specjalnościąwydziałową. Zorganizowa
no już 23 seminaria z zastosowań matematyki, na które zjeżdżają 
uczeni z całej Polski a także i z zagranicy. Niemała w tym zasługa 
twórcy i animatora tego pomysłu, emerytowanego już dziś pracow
nika Katedry Matematyki doc. Jana Anweilera. Sądzę, że wysoki 
poziom badań naukowych jest m.in. wynikiem od wielu lat realizo
wanej współpracy z grupą matematyków i informatyków. Bardzo 
silny jest Wydział -co jest naszym atutem -jeśli chodzi o uzbrojenie 
w sprzęt specjalistyczny i informatyczny. Jako swój sukces poczy
tuję też sobie taką niby drobną, ostatnią sprawę - ale dla studentów 
ważną - a mianowicie uruchomienie bufetu studenckiego w gmachu 
geodezji.
- Od tego roku obowiązują nowe zasady finansowania jednostek 
Uczelni i wydziały otrzymały samodzielność. Jaka jest kondycja 
finansowa Pańskiego Wydziału?
- Kondycja jest niezła, między innymi dlatego, że od początku 
istnienia mieliśmy dobre kontakty z gospodarką narodową. Wyko
nywaliśmy szereg prac badawczych, ekspertyz, opinii dla gospodar
ki. Stąd większość prac zleconych w skali Uczelni realizowana jest 
na naszym Wydziale, a to wspiera go też finansowo.
- Swoje credo wypowiedział Pan przeszło trzy lata temu. Czy 
może Pan już powiedzieć, że wszystko, bądź prawie wszystko z 
tego udało się Panu zrealizować?
- Nie, zdecydowanie nie. Jestem zadowolony z atmosfery na Wy
dziale. Wydaje się, że w siną dal odeszły - i oby bezpowrotnie - 
napięcia związane z wzajemnymi animozjami między technikami i 
przyrodnikami. Natomiast zbyt wolno rozwija się kadra naukowa na 
dwóch kierunkach studiów: na geodezji i kartografii oraz na budow
nictwie. Mamy z tym szereg kłopotów, opóźniło się uzyskanie 
uprawnień do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk tech
nicznych na tych kierunkach. Wiąże się to z trudnością w wypełnie
niem minimum kadrowego do realizacji dydaktyki, głównie na 
budownictwie. W konsekwencji Rektor podjął ostatnio decyzję o 
zawieszeniu naboru na studia magisterskie na kierunku budownic
two. Będziemy musieli ograniczyć się do studiów inżynierskich, ale 
postaramy się w ciągu najbliższego roku, czy dwóch nadrobić te 
zaległości tak, aby kandydaci przyjmowani teraz na studia inżynier
skie, mogli w przyszłości kontynuować je na poziomie magister
skim. Nie udało się jednak do tej pory zrealizować podstawowego 
zadania Wydziału, wyrażonego w credo, na linii mistrz-uczeń. Stu
denci narzekają, że się nimi za mało zajmujemy, że za mało jest 
imprez turystycznych i sportowych. Powinniśmy rzeczywiście 
znaleźć czas, by poznać ich poza zajęciami dydaktycznymi. Zaczy
nam się jednak obawiać, czy to się uda. Brak jest szerszego grona 
pracowników, którzy chcieliby się w to włączyć, ale także nie ma 
woli ze strony studentów. Sądzę, że brakuje podstawowego ogniwa
- samorządu studenckiego na Wydziale, a nawet na kierunkach 
studiów. Istnieje tylko Samorząd Uczelniany i starostowie na kie
runkach, zależni bezpośrednio od Samorządu. Jest pewien paradoks, 
że Ustawa o Szkolnictwie Wyższym narzuca konieczność konsulta
cji z samorządem wydziałowym szeregu decyzji dotyczących stu
dentów, tymczasem takiego ciała w ogóle nie ma.
- Czytelny GŁOSU UCZELNI znają Pańskie zgrabne sentencje, 
nie tylko polsku. Jaką myślą zakończyłby Pan naszą rozmowę?
- Sądzę, że hasłem, którym należy się kierować jest, aby pracować 
dobrze i nie starać się zrobić za dużo. Francuzi mówią "Le mieux 
est 1’ennemi du bien” (lepsze jest wrogiem dobrego).

Rozmawiały:
Małgorzata Wanke-Jakubowska i Maria Wanke-Jerie

Z SENATU
Porządek dzienny posiedzenia w dniu 25 marca br. uzupełniono o punkty dotyczące:
- zmiany uchwały Senatu w sprawie sprzedaży mieszkań w RZD oraz
- projektu uchwały zgłoszonego przez NSZZ "S" w sprawie niezwłocznego odwołania 

ze stanowiska wiceministra MEN Kazimierza Dery.
• W pierwszym punkcie porządku obrad przewidziano sprawozdanie Rektora z działal

ności Uczelni w 1993 r. Zgodnie z Ustawą i Statutem AR, obrady prowadzi wówczas 
wybrany członek Senatu. Tę część posiedzenia, na wniosek prof. Michała Mazurkiewicza 
i przy jednogłośnym poparciu zebranych, poprowadził prof. Zbigniew Duda. J.M. Rektor 
po wprowadzeniu kilku autoporawek do sprawozdania (nie udało się uniknąć błędów w 
ostatecznej redakcji tekstu) zreferowałnajważniejsze jego wątki. (Podsumowanie i wnioski 
ze sprawozdania Rektora zamieścimy w następnym numerze). W toku dyskusji, która 
trwała blisko 3 godz., wysoko oceniono działalność kierownictwa Uczelni we wszystkich 
dziedzinach, a zwłaszcza w zakresie gospodarki finansami. Zwracano jednak uwagę na 
problemy związane z funkcjonowaniem rolniczych zakładów doświadczalnych, które są 
najsłabszym ogniwem działalności Uczelni i sprawy te zdominowały dużą część dyskusji. 
"Ratując tonące rolnicze za kłady doświadcza lnemożemy znaleźć się wsytuacji ratownika, 
którego topielec ściągnie na dno" - powiedział prof. Andrzej Filistowicz, wyrażając 
ubolewanie, że nie udało się wygospodarować środków na rozpoczęcie budowy obiektów 
Wydziału Zootchnicznego w roku bieżącym, co rozwiązałoby trudności lokalowe w skali 
całej Uczelni w przyszłości. Przypomniał równocześnie wniosek Senatu dotyczący przed
stawi enia przez Wydział Rolniczy planu za gospodarowania zespołu pała cowo-parkowego 
w Pawłowicach przyjęty rok temu. Taki plan do dziś nie został przedstawiony. Padly 
propozycje (prof. Zofia Jasińska, dr Tadeusz Stefaniak) opracowania kompleksowego 
planu sprzedaży obiektów rolniczych zakładów, celem wygospodarowania środków finan
sowych. Prorektor prof. Eugeniusz Kołota zarysował sytuację rolniczych zakładów na tle 
innych uczelni rolni czy ch w kraju. P rof. Wacław Leszczyński zwróci ł uwagę na to, że ty lko 
dwa wydziały korzystająz obiektów dydaktycznych RZD, a prof. WłodzimierzParzonka 
pytah "czy doświadczalnictwo rolnicze wymaga aż tak dużych terenów? - i dodał - 
powinniśmy mieć kilka mobilnych laboratoriów terenowych, samochodów wyposażonych 
w sprzęt, które mogłyby jeździć w teren i mierzyć". Prot Michał Mazurkiewicz postawił 
wniosek, aby zobowiązać komisje senackie (finansową, dydaktyczną, ds. RZD) do prze
stawienia kompleksowego planu restrukturyzacji RZD. Niewiele czasu zajęły w dyskusji 
inne sprawy .Prof. Stanisław Krzywiecki zwrócił uwagę na to, że porównanie osiągnięć 
naszej Uczelni w różnych dziedzinach z uczelniami rolniczymi w kraju i uniwersytetami, 
wypada dla nas bardzo korzytnie. Poruszano też problemy związane ze strukturą zatrud
nienia i plac, strukturą wiekową nauczycieli akademickich (starzenie się kadry), a z 
osiągnięć szczególny nacisk położono (prot Zbigniew Duda) na współpracę naukową i 
wymianę osobową z zagranicą. Oceniono też, iż forma sprawozdania i układ treści jest 
imponujący. J.M.Rektor ustosunkowując się do dyskusji również skoncentrował się na 
problemach RZD, zwracając uwagę na twarde realia ekonomiczne. Zaapelował o trakto
wanie Uczelni, jako całości, naszej wspólnej Alma Mater. Serdeczne podziękowania i 
gratulacje za zarządzanie Uczelnią i utrzymywanie jej na tak wysokim poziomie, złożył w 
imieniu członków Senatu i swoim własnym prof. Zbigniew Duda. Jednogłośnie przyjęto 
sprawozdanie Rektora, a oklaski zebranych zakończyły tę część posiedzenia.

•Wnioski Komisji ds. Nagród i Odznaczeń o przyznanie nagrody Ministra zreferowałprorektor 
ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Stanisław Krzywiecki. Ogółem do Komisji wpłynęło 
10 wniosków, w tym trzy o nagrody za prace habilitacyjne i doktorskie, dwa za kształcenie kadry 
i utworzenie szkoły naukowej, jeden wniosek za podręcznik i jeden o przyznanie nagrody za 
opracowanie słownika rolniczego polsko-niemieckiego oraz trzy o nagrody za publikacje nauko
we. Komisja przedstawiła 6 wniosków. J.M. Rektor zaproponował, aby ograniczyć je tylko do 
czterech, tych które w glosowaniu tajnym uzyskają największą liczbę głosów. W dyskusji 
zaproponowano, aby jednym z nich był wniosek o nagrodę za rozprawę habilitacyjną.

W wyniku glosowania cztery pierwsze miejsca uzyskały wnioski o nagrody dla: dr. hab. 
Wojciecha Zawadzkiego (za pracę habilitacyjną), zespołu prof. Stanisława Baca, zespołu prof. 
Józefa Dzieżyca i dr. Lesława Zimnego.

• Uchwalę w sprawie zmiany uchwały Senatu z dnia 15 lipca 1992 r. o sprzedaży mieszkań 
zakładowych Uczelni położonych na terenie RZD przyjęto jednogłośnie.

• Projekty regulaminów działalności Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych oraz Rady 
Bibliotecznej przedstawiła Dyrektor Biblioteki Głównej mgr Grażyna Talar. Wątpliwości 
dotyczyły bibliotek zakładowych i ich fachowej obsady personalnej. Przygotowany zostanie 
projekt uchwały powołującej sieć bibliotek zakładowych (tych, które spełniają wymogi formal
ne). Oba regulaminy zostały przyjęte jednogłośnie.

• Stanowisko Senackiej Komisji Badań Naukowych w sprawie zasad rozdziału środków na 
badania własne i ich rozliczania w roku 1994, przedstawił przewodniczący Komisji prof. 
Eugeniusz Kamiński. Wątpliwości wzbudziłzapis dotyczący wymogu co najmniej dwuletniego 
stażu pracy w Uczelni dla osób ubiegających się o środki na finansowanie prac promocyjnych. 
Dyskusja toczyła się również wokół problemu, kto ma być dysponentem przyznanych środków: 
poszczególne osoby, czy jednostki organizacyjne. Stanowisko wraz z poprawkami zapropono
wanymi przez J.M. Rektora zostało przyjęte jednogłośnie.

• Bez sprzeciwu zatwierdzono, przedstawione przez prorektora ds. dydaktyki prof. Mariana 
Rojka, limity przyjęć na I rok studiów w roku ak. 1994/95.

• Jednogłośnie powołano Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną której skład zaproponował pro
rektor ds. dydaktyki prof Marian Rojek.

• Projekt uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska wiceministra MEN Kazimierza Dery 
przedstawiłprzewodniczący KU NSZZ "Solidarność" dr Janusz Jakielaszek. Wątpliwości (brak 
dowodów, wyrokowanie na podstawie anonsów prasowych i uchwał senatów innych uczelni, 
uchwała może Uczelni zaszkodzić) zgłosili prof Zofia Jasińska, prof. Michał Mazurkiewicz, 
prof Eryk Adamczyk, mgr Krzysztof Gwara. Wniosek Prof Ireny Górskiej, aby sprawę 
odłożyć do następnego posiedzenia został odrzuoony. J.M. Rektor przypomniał, że podobną 
uchwałę przyjęte Konferencja Rektorów Uniwersytetów w obecności Ministra Aleksandra 
Łuczaka, podjęły ją senaty innych uczelni, a Gazeta Uniwersytetu Gdańskiego zamieściła więcej 
szczegółów na temat działań wiceministra w przeszłości. W wyniku głosowania Senat uchwałę 
odrzucił (4:9:10).

/mwj/



KRÓTKO
Profesorskie nominacje

107. uczonych z całego kraju otrzymało w 
dniu 24 stycznia br. nominacje profesorskie 
w Belwederze. Było wśród nich 13 osób z 
Wrocławia: Stanisław Pietraszko, Marian 
Stanisław Wolański, Anna Teresa Zawadz
ka i Herbert Szurgacz z Uniwersytetu Wroc
ławskiego, Józef Grabowski i Bogumił 
Węgliński z Politechniki Wrocławskiej,Zdzi
sław Jasiński i Tadeusz Listwan z Akademii 
Ekonomicznej, Anna Przondko-Mordarska 
z Akademii Medycznej, Janusz Leszek 
Grzonkowski z PWSSP, Tadeusz Zathey z 
Akademii Muzycznej i dwóch pracowników 
Akademii Roliniczej - WITOLD GOLNIK 
(nie mógł odebrać nominacji 20 listopada 
ub.r.) i JÓZEF SZLACHTA.

* * *

JÓZEF SZLACHTA - specjalista w za
kresie inżynierii rolniczej, zajmuje się zagad
nieniami związanymi z mechanizacją 
produkcji zwierzęcej, w szczególności proble
matyką doju mechanicznego. Studia ukończył 
w 1971 r. na Wydziale Mechanizacji Rolnic
twa VSZ w Pradze.

Działalność naukowa prof. Józefa Szlachty 
zmierza do lepszego poznania warunków pro
cesu maszynowego pozyskiwania mleka i jego 
oddziaływania na stan zdrowotny gruczołu 
mlekowego krów. Jego zainteresowania na
ukowe skupiają się w obrębie badań parame
trów pracy urządzeń udojowych. Uwieńczeniem 
tej działalności było opracowanie zestawu 
czterech wariantów zmodyfikowanych gum 
strykowych do populacji krów w Polsce. Do
robek naukowy prof. Józefa Szlachty obejmu
je łącznie 85 pozycji, w tym 39 po uzyskaniu 
stopnia doktora habilitowanego. Są to orygi
nalne prace twórcze, skrypty oraz komunikaty 
i artykuły naukowe.

Od 1971 r. prof. Józef Szlachta pracuje w 
Instytucie Mechanizacji Rolnictwa AR we 
Wrocławiu. Pełnił funkcję prodziekana w po
przedniej kadencji, a w obecnej jest dziekanem 
Wydziału Rolniczego. Członek Komitetu Te
chniki Rolniczej PAN, przewodniczący Wroc
ławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Inżynierii Rolniczej, członek Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego.

/mwj/
Powołano Komitet Obchodów 50Jecia 

Nauki Polskiej we Wrocławiu
W roku przyszłym przypada pięćdziesiąta roczni

ca nauki polskiej we Wrocławiu. Organizację ob
chodów rozpoczęto już teraz. Powołano między
uczelniany Komitet Obchodów 50. lecia. Przewod
niczącym Komitetu został wybrany rektor Uniwer
sytetu Wrocławskiego, przewodniczący Kolegium 
Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia, prof. Woj
ciech Wrzesiński, Szerzej na temat prac Komitetu 
w następnym numerze.

/mwj/

UCHWALONE PRZEZ SENAT
ZASADY I TRYB NADAWANIA TYTUŁU DOKTORA 

HONORIS CAUSA
AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU

uchwalone przez Senat w dniu 4.03.94 r.
1. Tytuł doktora honoris causa stanowi szczególnie wysokie wyróżnienie. Jest nadawany przez 

Uczelnię w dowód uznania zasług w dziedzinie nauki, sztuki lub kultury, oraz współpracy, 
zarówno z osobą, której jest nadawany, jak i uczelnią, sTodowiskiem i krajem, z którego wywodzi 
się kandydat.

2. Tytuł doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadawany być może 
uczonym polskim i zagranicznym, mężom stanu, wybitnym twórcom i artystom.

3. Uczeni proponowani do tej godności powinni wykazywać się wybitnym dorobkiem w 
dziedzinie nauki. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższymi kwalifikacjami 
naukowymi i zasługądla Akademii Rolniczej we Wrocławiu, tytuł doktora honoris causa może 
być przyznany profesorowi Uczelni.

4. Kandydaci przedstawieni do godności doktora honoris causa powinni wyróżniać się nie
kwestionowanym autorytetem i postawą moralno - obywatelską. Wykazywać się wybitnym 
dorobkiem naukowym oraz aktywną współpracą z instytucjami naukowymi w Polsce a w 
szczególności z Akademią Rolniczą we Wrocławiu.

5. Doktorat honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadawany jest na podstawie 
uchwały senatu.

6. Z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa występuje rada wydziału mająca 
uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora habilitowanego.

7. Inicjatywa wniosku może dotyczyć osób, w stosunku do których istnieje przekonanie, że 
przyj mą ofiarowaną im godność.

8. Przed rozpoczęciem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa, propozycja 
wniosku powinna być wstępnie skonsultowana z rektorem, szczególnie w zakresie terminu jej 
realizacji.

9. Rada wydziału, po uzyskaniu wstępnej akceptacji senatu, przeprowadza pełne postępowanie 
kwalifikacyjne, w którym przygotowuje następujące dokumenty:

• życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej i zawodowej,
• wykaz osiągnięć naukowych i zawodowych,
• uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa,
• nazwisko promotora,
10. Do oceny wniosku rada wydziału powołuje trzech recenzentów. Recenzentami powinni 

być wybitni polscy uczeni z przodujących ośrodków naukowych, specjaliści w dziedzinie 
reprezentowanej przez kandydata do tytułu.

11. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji rada wydziału podejmuje uchwałę i występuje z 
wnioskiem do senatu o nadanie kandydatowi tytułu doktora honoris causa.

13. Dokumentację wniosku, wraz z uchwałą rady wydziału oraz trzema recenzjami dziekan 
przekazuje do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.

14. Skompletowana dokumentacja jest przekazywana rektorowi, wraz z projektem uchwały 
senatu oraz propozycją terminu promocji.

15. Nadawanie godności doktora honoris causa rejestrowane jest w specjalnej księdze.

Komisja Dyscyplinarna 
dla Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: 
dr hab. inż. Włodzimierz Białczyk

z-cy przewodniczącego: 
prof. dr hab. Zofia Fritz 
prof. hab. Małgorzata Narkiewicz-Jodko

członkowie: 
dr inż. Teresa Gwara 
dr inż. Alicja Pac-Pomarańska

dr inż. Stanisław Peroń 
doc. dr hab. Kornel Ratajczak 
prof. dr hab. Mieczysław Trybała 
mgr inż. Tomasz Zięba

rzecznicy:
prof. dr hab. Eryk Adamczyk 
doc. dr hab. Jan Cebrat

Powołana przez J.M. Rektora na podstawie § 70 
pkt 3 i 4 oraz § 71 pkt 1 Statutu Uczelni



ZBIORCZE ZESTAWIENIE 
WYKONANIA PLANU REMONTÓW w 1993 r.

1. Wydział Rolniczy - 1.775.475.000.- (33,3 %)
2. Wydział Medycyny Weterynaryjnej -1.455.762.700.- (27,3 %)
3. Wydział Technologii Żywności - 466.233.900.- ( 8,8 %)
4. Wydział Zootechniki - 982.770.300.- (18,4 %)
5. Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska - 646.721.500.- (12,2 %)
RAZEM: - 5.326.963.400.- (100 %)
6. Jednostki Pozawydziałowe -123.072.300.-
7. Biblioteka Główna - 482.491.900.- (MEN w tym roku zwróci tę kwotę)
8. Budynki Hotelowe - 353.955.000,-
9. Budynek Mieszkalny - Piastów - 395.562.000.-
10. Obiekty AR na terenie RZD - 718.027.600.-
11. Budynki AR - Ogólne -1.944.510.800.-
RAZEM: - 4.017.619.600.-
OGÓŁEM: - 9.344.583.000.-
I. Dział Spraw Studenckich: - 3.535.916.600.-

II. Obiekty Socjalne - Taszów: - 311.061.100.-

Informacja o realizacji 
inwestycji

1) Biblioteka Główna
1. Rozbudowa i modernizacja biblioteki głównej

- kubatura całego zadania - 5.125,0 m3
- pow. użytkowa netto - 1.373,0 m2
- wartość kosztorysowa zadania - 4.649,0 min zł

w tym koszty w roku 1993 - 1.494,0 min zł
- data przekazania całego zadania - 22.07.1993 r.

2) Hala Sportowa
- Od początku budowy poniesiono koszty w wysokości: - 11.666 min zł

w tym w 1993 r. - 5.267 min zł
- przewidywany termin zakończenia I etapu - grudzień 1994 r.

(budynek "C" - hala główna + zaplecze tj. pawilon wejściowy, szatnia, węzły sanitarne)
- przewidywany koszt zakończenia I etapu - 6.800 min zł

3) Budowa Wydziału Zootechnicznego
- pismo Departamentu Inwestycji MEN.

Pan
prof. dr hab. Jerzy Kowalski 
REKTOR 
Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu

Odpowiadając na wniosek uczelni w sprawie wprowadzenia do resortowego planu inwesty
cyjnego budowy Wydziału Zootechnicznego, uprzejmie informuję Pana Rektora, że bardzo 
ograniczone środki inwestycyjne jakimi będzie dysponował resort nie pozwalają na rozpoczy
nanie w roku 1994 jakiejkolwiek nowej inwestycji. Brak środków dotknie także inwestycje 
kontynuowane; realizację kilku lub nawet kilkunastu z nich zmuszeni będziemy wstrzymać.

Z pisma wynika, że uczelnia przeznaczyła na realizację wnioskowanej inwestycji łącznie 6,0 
mld zł. Jeżeli zatem kwota przeznaczonych już na budowę środków własnych wystarczyłaby na 
sfinansowanie zakresu rzeczowego pierwszego roku realizacji (lub jeśli istnieje możliwość 
uzyskania brakujących środków z innych źródeł), a ponadto uczelnia dysponuje dokumentacją 
projektową, widzę możliwość podjęcia przez Ministra formalnej decyzji o wprowadzeniu 
inwestycji do resortowego planu inwestycyjnego na rok 1994 (bez udziału środków z budżetu 
MEN w 1994 roku).

W tym celu proszę o nadesłanie do ministerstwa projektu imiennego spisu zadań nowo 
rozpoczynanych wraz z egzemplarzem zatwierdzonego zbiorczego zestawienia kosztów. Pro
ponuję, aby materiały przygotował Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych, który ma doświadczenie 
w tych sprawach i zna formalne wymagania związanez włączaniem do planu nowych inwestycji.

Z wyrazami szacunku
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
inż. Aleksander Łukaniewicz

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 

Technologii Żywności 
(11.03.1994 r.)

• Prof. dr hab. Adam Siewiński - przewod
niczący Komisji Wydziałowej ds. przewodów 
habilitacyjnych adiunktów dr inż. Eweliny 
Dziuby i dr Danuty Witkowskiej przedsta
wił protokoły Komisji opracowane na podsta
wie pozytywnych opinii recenzentów. 
Jednomyślnie podjęto uchwałę o dopuszcze
nie ww. adiunktów do kolokwium habilitacyj
nego i ustalono jego termin.

• Wyznaczono recenzentów rozprawy do
ktorskiej mgr. Abdula Rahmana Sammaka 
wykonanej w Katedrze Technologii Żywności 
Pochodzenia Zwierzęcego, Akademii Ekono
micznej we Wrocławiu, promotorem jestprof. 
dr hab. inż. Teresa Skrabka-Błotnicka. 
Ustalono zakres egzaminów doktorskich i po
wołano komisje egzaminacyjne.

• Dziekan prof. dr hab. Wacław Leszczyń
ski przedstawił sprawozdanie z działalności 
Wydziału w 1993 r. szczególnie podkreślając 
najważniejsze osiągnięcia w roku sprawoz
dawczym, m.in. przyznanie Wydziałowi 
uprawnień do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego nauk rolniczych w zakresie 
technologii żywności i żywienia, rozwój kadry 
naukowej, dorobek naukowy, działalność dy
daktyczną, organizacyjną i wdrożeniową. Po 
ożywionej dyskusji w głosowaniu jawnym 
sprawozdanie przyjęto jednomyślnie.

• Dziekan przedstawił projekt uchwały dotyczą
cej ogólnych zadań działalności Wydziału na lata 
1994-1996, które w głosowaniu jawnym zaakcep
towano.

• Prof. dr hab. Grażyna Lisińska została wy
brana do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

• Powołano Wydziałową Komisję Rekrutacyjną 
na rok akademicki 1994/95.

• Przedstawiono sprawozdanie z zimowej sesji 
egzaminacyjnej.

• Podjęto uchwałę o skróceniu w roku aka
demickim 1994/95 o połowę obowiązujący 
okres realizacji praktyk studenckich z uwagi 
na brak środków finansowych i trudności 
związanych z efektywną ich realizacją w za
kładach przemysłu spożywczego.

• Prof. dr hab. Teresa Smolińska przewod
nicząca Wydziałowego Komitetu Organiza
cyjnego obchodów 50. lecia nauki polskiej we 
Wrocławiu, planowanych w 1995 r. zapro
ponowała skład Komitetu Organizacyjnego. 
W głosowaniu jawnym jednomyślnie powoła
no następujących członków: dr hab. Alicję 
Żechałko-Cząjkowską, dr hab. prof. ndzw. 
Czesława Wawrzeńczyka, dr inż. Grażynę 
Krasnowską, lek. wet. Elżbietę Malicką, dr 
inż. Waldemara Rymowicza, dr inż. Lesła
wa Szymańskiego oraz dwóch studentów 
Wydziału.

/rs/



TELNET/FTP/GOPHER
Wprowadzenie

Kontynuując cykl popularyzują
cy sieć komputerową naszej Uczelni 
(GŁOS UCZELNI nr 17,18,19) prze
kazujemy informacje o dalszych 
usługach sieciowych, dostępnych 
dla użytkowników komputerów 
osobistych klasy IBM PC. Oprogra
mowanie zainstalowane w sieci 
umożliwia dostęp do usług w sieci 
Internet - zdalnego terminala (TEL
NET), przesyłania zbiorów (FTP) i 
popularnego sieciowego systemu in
formacyjnego (GOPHER). Usługi te, 
typowe dla sieci korzystających z 
protokołu TCP/IP i środowiska sy
stemu operacyjnego UNIX, w sieci 
AR - dzięki odpowiednio skonfigu
rowanym serwerom Novell i zainsta
lowanemu na nich oprogramowaniu 
- dostępne są poten
cjalnie dla każdego 
użytkownika kompu
tera klasy IBM PC.

Usługi te oparto o 
popularne oprogramo
wanie "public doma
in" - pakiety NCSA 
Telnet i PC GOPHER 
III Client. Podane dalej informacje 
adresowane są do nowych użytkow
ników sieci, którzy będą z tego opro
gramowania korzystać.

Adresy Internet
Adresy w sieci Internet odnoszą się do kom

puterów, a nie - jak w przypadku adresów 
poczty elektronicznej - do użytkowników sie
ci. Adresowane są zwykle komputery, świad
czące w sieci pewne usługi, np. dostęp do bazy 
danych, systemu zbiorów - z reguły dla wielu 
użytkowników sieciowych równocześnie. Ad
res posiada także każdy komputer osobisty, 
korzystający z sieci Internet. Rozróżnia się:

""♦adres numeryczny, składający się z 4 liczb, roz
dzielonych kropkami, np. 156.17.5.2,

"<adres symboliczny, postaci:
host. domain-1.......domain-n
gdzie:

host - nazwa komputera w sieci Internet, 
domain-i - nazwy tzw. domen adresowych w 
sieci Internet, i=l, 2, ...n.
Adresy numeryczne są stosowane wewnątrz 

komunikatów protokołu TCP/IP. Mogą one 
być również jawnie używane przez użytkow
nika, ale wygodniej jest korzystać z adresów 
symbolicznych, przypisanych adresom nume
rycznym. Adres symboliczny musi być zamie
niony na adres numeryczny przed wy korzystaniem; 
może to być realizowane lokalnie (dzięki pli

kowi konfiguracyjnemu, zawierającemu odpo
wiednie informacje) lub przez specjalny kom
puter w sieci, tzw. domain name serwer (DNS).

Przykładowo, jeden z komputerów sieci, 
zainstalowany w Laboratorium Dynamiki In
stytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Tech
nicznej Politechniki Wrocławskiej, ma:

adres numeryczny 156.17.8.1, adres symbo
liczny LDHPUX.IMMT.PWR.WROC.PL i 
jest dostępny pod tymi adresami poprzez TEL
NET, a ponadto oferuje usługi FTP i GOP
HER.

Jak uzyskać dostęp do usług 
sieci Internet?

Dostęp do usług sieci Internet mają użytkow
nicy zarejestrowani na najbliższym serwerze 
Novell, korzystający z komputerów klasy IBM 
PC z odpowiednio skonfigurowanym oprogra
mowaniem sieciowym.

Skontaktuj się z administratorem Twojej sie
ci lokalnej (a w przypadku komputerów przy

Pierwsze kroki
łączonych bezpośrednio do sieci szkieletowej 
z administratorem sieci uczelnianej - w Ośrod
ku Zastosowań Informatyki), który:

• zarejestruje Cię jako użytkownika sieci,
• włączy Cię do grupy użytkowników sieci

Internet,
• skonfiguruje odpowiednio oprogramowa

nie sieciowe Twego komputera,
• w razie potrzeby przeszkoli Cię w zakresie 

podstawowych zasad pracy w sieci (włączenie 
komputera, wystartowanie oprogramowania 
sieciowego, otwarcie sesji sieciowej, zmiana 
hasła, wywołanie programów itp.).

TELNET to podstawowa usługa zdalnego 
terminala interakcyjnego: powoduje, że kla
wiatura i ekran Twego^komputera stają się 
terminalem odległego o wiele kilometrów 
komputera w sieci. Dzięki temu można by 
uzyskać dostęp na poziomie poleceń systemu 
operacyjnego, co umożliwia np.zdalnąedycję, 
kompilację i uruchamianie programów.

Jednakże tego typu działania zwykle taniej i 
wygodniej realizuje się lokalnie, na własnym 
komputerze, ale mogłoby to mieć sens np. w 
przypadku korzystania z superkomputera, ofe
rującego zasoby i możliwości nieosiągalne na 
komputerach klasy IBM PC (np. specjalne ję
zyki programowania, możliwość wykonywa
nia złożonych obliczeń, wymagających bardzo 
dużej ilości pamięci operacyjnej itp.).

Dlatego najczęściej usługa TELNET służy 
do uzyskania dostępu na poziomie konkretnej

aplikacji, np. systemu bazy danych, systemu 
wyszukiwania informacji i in.

Usługę TELNET wywołuje się zwykle przez 
wprowadzenie polecenia:
TELNET adres
przy czym parametr adres może być adresem 

numerycznym, np.:
TELNET 156.17.5.11 
symbolicznym, np.:
TELNETPLWRTU1 l.CI-PWR. WROC.EDU.PL 
lub tzw. aliasem (adresem skróconym, zdefi

niowanym we właściwym pliku konfiguracyj
nym CONFIG.TEL), np.:
TELNET IBM
Po uzyskaniu połączenia na ekranie pojawia 

się zgłoszenie odległego komputera, a nastę
pnie żądanie wprowadzenia nazwy użytkow
nika i hasła. Po ich wprowadzeniu i akceptacji 
przez odległy komputer użytkownik wykonuje 
wszelkie działania tak, jak na lokalnym termi
nalu tego komputera. Należy brać przy tym 
pod uwagę, że - ze względu na dużą odległość 
i wiele elementów sieci pośredniczących w

przekazywaniu informacji - reakcje odległego 
komputera nie są natychmiastowe, np. wypro
wadzenie na ekran echa znaku wprowadzone
go przez użytkownika może niekiedy nastąpić 
nawet po kilku sekundach.

Współpraca użytkownika z odległym kom
puterem odbywa się według reguł specyficz
nych dla jego systemu operacyjnego lub 
uruchomionej aplikacji.

Na ogół wprowadzenie polecenia, kończące
go sesję użytkownika lub zamykającą aplika
cję powoduje również zamknięcie połączenia 
sieciowego, zakończenie pracy programu 
TELNET i powrót do poziomu poleceń DOS.

Opisany wyżej sposób użycia programu 
TELNET jest najprostszym z możliwych.

W rzeczywistości program ten ma rozbudo
wany system własnych poleceń i ekranów, któ
ry umożliwia m.in.:

•równoczesne otwieranie wielu sesji,
•przełączanie ekranów sesji,
•chwilowe wyjście do systemu DOS bez 

przerywania połączeń,
•podgląd informacji monitorowania (przy

datne przy trudnościach z połączeniem, ale 
wymagające specjalistycznej wiedzy o sie

ci).
•przesyłanie zbiorów (wbudowany tzw. ELF 

server).
Więcej informacji na ten temat można uzy

skać wywołując program poleceniem bez pa
rametrów:

LDHPUX.IMMT.PWR.WROC.PL
WROC.EDU.PL


TELNET/FTP/GOPHER
TELNET

a następnie, po pojawieniu się zachęty: 
Telnet>

naciskając kombinację klawiszy <Alt> 
+ H. Ukaże się wtedy ekran, zawierający 
pełny wykaz poleceń z krótkimi objaśnie
niami.

FTP to usługa umożliwiająca dostęp do 
systemu zbiorów odległych komputerów. 
Użytkownik po nawiązaniu połączenia mo
że przeglądać listę zbiorów w udostępnia
nych publicznie kartotekach odległego 
komputera, a następnie przesłać wybrany 
zbiór (lub zbiory) do swojego komputera (a 
niekiedy i w przeciwną stronę). W sieci In
ternet często spotyka się komputery, speł
niające funkcje dystrybucji różnego typu 
informacji udostępnianej w formie zbiorów 
poprzez protokół FTP. Zwykle można się z 
nimi łączyć bez podawania hasła (a ściślej 
na konto specjalnego, anonimowego użyt
kownika sieci o haśle równym adresowi po
czty elektronicznej) - dlatego nadano im

w sieci (2)
nazwę anonymous FTP- servers.

Usługę F lP wywołuje się wprowadza
jąc polecenie:

FTP adres
gdzie parametr adres jest - podobnie jak 

w poleceniu TELNET - adresem numerycz
nym, adresem symbolicznym lub aliasem. 
Po uzyskaniu połączenia pojawi się zgłosze
nie odległego komputera, a następnie żąda
nie wprowadzenia nazwy użytkownika i 
hasła. Dla systemów typu anonymous FTP- 
server jako nazwę użytkownika wprowadza 
się słowo ANONYMOUS, a jako hasło - 
własny adres poczty elektronicznej. Po za
akceptowaniu tych danych pojawia się za
chęta:
FTP>

Od tego momentu użytkownik może 
wprowadzać polecenia, takie jak:

dir - wyświetlenie listy zbiorów i pod- 
kartotek odległego systemu,

cd - zmiana kartoteki bieżącej w odle
głym systemie,

get filename - przesłanie zbioru filename 
z odległego systemu do PC,

putfilename - przesłanie zbioru filename 
z PC do odległego systemu (wymaga to 
odpowiednich uprawnień, zwykle niedostę
pne dla anonymous FTP-server),

help - wyświetlenie listy poleceń, 
quit - zamknięcie sesji.
Polecenia te są przekazywane do odle

głego komputera, tam wykonywane, a wy
niki przekazywane na ekran PC.

Przy przesyłaniu zbiorów należy pamię
tać, że szybkość przesyłania danych jest 
ograniczona przez łącza w sieci, a ponadto 
może być dodatkowo obniżona w warun
kach dużego ruchu w sieci lub wskutek prze
ciążenia. Dlatego np. przesyłanie zbioru z 
komputera w Warszawie (przy przepusto
wości łącza Wrocław - Warszawa ok. 32 
kbit/s) może przebiegać z szybkością teore
tycznie nie przekraczającą 4 kB/s, ale po 
uwzględnieniu jednoczesności połączeń 
oraz narzutów i opóźnień wprowadzanych 
przez protokoły szybkość 1 kB/s powinna 
być uznana za wyjątkowo wysoką.

GOPHER
to sieciowy, udostępniający w jednolity 

i wygodny sposób różne informacje przygo
towane przez niezależnie działających 
administratorów tworzących ten system

komputerów. Pozwala on im udostęppniać 
w sieci wiele aktualnych informacji. Naj
ważniejszą cechą tego systemu jest automa
tyzacja połączeń z odległymi komputerami, 
sterowana przez użytkownika poprzez wy
bór pozycji w ukazujących się kolejno me
nu. Użytkownik "nawiguje" po menu, a 
system GOPHER automatycznie wybiera 
odpowiednie komputery, nawiązuje połą
czenia, a następnie pobiera i wyświetla od
powiednie informacje. Możliwe jest 
przesłanie wyświetlonych informacji do 
zbioru na dysku komputera PC, zadawanie 
pytań do baz danych, a nawet sesje termina
lowe.

W sieci lokalnej Novell usługę tę wywo
łuje się przez wprowadzenie polecenia:

GOPHER
W rezultacie pojawia się ekran począt

kowy, utrzymany w konwencji znanej 
wszystkim użytkownikom produktów firmy 
Borland: menu główne u góry ekranu, linia 
statusowa z "gorącymi" klawiszami u dołu, 
a pośrodku obszar roboczy, na którym będą 
się ukazywać różne okienka.

Poszukiwanie informacji zwykle zaczy
namy od macierzystego serwera GOPHER 
(np. od jednego z serwerów lokalnych), wy
bierając z menu programu opcje File/New 
Gopher bądź naciskając kombinację klawi
szy Alt+G. Po pewnym czasie ukazuje się 
okno z wykazem haseł, stanowiące główne

menu systemu GOPHER. Za pomocą klawi
szy strzałek, a następnie klawisza
wybieramy interesującą nas pozycję, po 

czym, po pewnym czasie, w nowym oknie 
ukaże się kolejny wykaz haseł (menu pod
rzędne) lub właściwa informacja. Infor
mację tę możemy zachować na lokalnym 
dysku jako zbiór tekstowy, wybierając z 
menu programu opcję File/Save file i po
dając w ukazującym się oknie dialogowym 
nazwę kartoteki i zbioru.

W czasie nawigacji po kolejnych menu, 
po napotkaniu szczególnie interesujących 
informacji, możemy zapamiętać ich położe
nie, tak by w przyszłości móc rozpocząć 
poszukiwanie od razu od tego miejsca. W 
tym celu należy wybrać opcję File/Open 
Bookmark File i do wyświetlonej listy, na
ciskając "przycisk" Add dodać znacznik 
wraz znazwą. W przyszłości, aby rozpocząć 
poszukiwania od tej pozycji, wystarczy po 
wywołaniu programu i przyszłości, aby roz
począć poszukiwania od tej pozycji, wystar
czy po wywołaniu programu i wyświetlaniu 
ekranu początkowego wybrać opcję Fi- 
le/Open bookmark file (lub nacisnąć klawisz 
F9), a następnie z wyświetlonej listy wybrać 
odpowiednią nazwę znacznika.

W czasie nawigacji po menu, dla za
mknięcia okna i powrotu do menu wyższego 
rzędu naciskamy kombinację klawiszy 
Alt+F3, a dla zakończenia pracy programu 
- Alt+X.

Co dalej?
Tym, dla których te informacje nie są 

wystarczające, można zaproponować sięg
nięcie do oryginalnych opisów omawianego 
oprogramowania lub opracowań wtórnych, 
dostępnych w sieci.

W tym celu można sięgnąć do wspo
mnianego już informatora sieciowego w 
Centrum Informatycznym Politechniki 
Wrocławskiej:

po otwarciu sesji na serwerze Noweli o 
nazwie CI-1 przez użytkownika o nazwie 
INFO i wydaniu polecenia INFO należy 
wybrać opcję Usługi Internet, gdzie dostę
pne są szersze instrukcje obsługi omawia
nych tu programów, a także opcję 
Wydawnictwa informatyczne, gdzie można 
znaleźć teksty Biuletynów Centrum Infor
matycznego, poświęcone różnym usługom 
sieciowym.

Andrzej Stanisz

(od red.) Na tym kończymy serial w odcinkach o 
sieci komputerowej i podstawowych jej usługach. 
Przystępnie podane informacje i podstawowe instru
kcje przydadzą się tym wszystkim, którzy stawiają 
pierwsze kroki w sieci. Będą być może zachętą dla 
tych, którzy jeszcze nie próbowali. O tym, że warto 
przekonająsię Państwo sami po udanych sieciowych 
sesjach.



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej (22.02.1994 r.)
Rada Wydziału na posiedzeniu rozpatrzyła następują

ce sprawy:
•Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie nadania dr 

hab. Barbarze Tomaszewskiej tytułu naukowego pro
fesora.

• Wszczęto postępowanie o zatrudnienie dr. hab. 
Jana Kuryszko na etacie profesora nadzwyczajnego w 
Katedrze Anatomii i Histologii.

• Powołano komisję wydziałowądo rozpatrzenia kon
kursu na etat adiunkta w Katedrze Patologii Rozrodu i 
Klinice Położniczej.

• Rozpatrzono wniosek o utworzenie stanowiska pro
fesora zwyczajnego w Katedrze Patologii Rozrodu i 
Klinice Położniczej.

• Podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia nauko
wego doktora nauk weterynaryjnych lek. wet Macie
jowi Gorgolewskiemu oraz Waldemarowi Kocowi.

• Podjęto uchwałę dotyczącą wszczęcia przewodu 
doktorskiegolck. wet. Maciejowi Nowakowi. Zatwier
dzono temat i tytuł pracy doktorskiej. Powołano promo
tora.

• Powołano komisję ds. przewodu doktorskiego lek. 
wet Piotra Kołodzieja. Ustalono zakres egzaminów 
doktorskich oraz powołano komisję egzaminacyjną. 
Dokonano wyboru recenzentów.

• Powołano komisję wydziałową ds. nostryfikacji dy
plomu ukończenia studiów przez lek. wet Marię Woj- 
tacką.

• Zatwierdzono wnioski o nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej dla dr. hab. Wojciecha Zawadzkiego oraz 
dr. Tadeusza Stefaniaka.

• Wybrano przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej 
Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli.

• Podjęto uchwałę w sprawie nadania dr. Norbertowi 
Pospiesznemu stopnia naukowego doktora habilitowa
nego nauk weterynaryjnych w zakresie anatomii zwie
rząt.

• Zatwierdzono sprawozdanie Dziekana z działal
ności Wydziału za 1993 rok.

/wg/

Posiedzenie Rady Wydziału Rolniczego 
(1.03.1994 r.)

W części pierwszej posiedzenia omówiono następu
jące sprawy:

• Powołano recenzentów w sprawie habilitacji dr 
inż. Stanisławy Strączyńskiej.

• Powołano komisję i ustalono zakres egzaminów w 
sprawie doktoratu mgr inż. Elżbiety Piaskowskiej.

• Wszczęto mgr. inż. Krzysztofowi Matkowskie
mu z Katedry Fitopatologii przewód doktorski.

osobowe:
• Poparto wnioski o przyznanie prof. dr. hab. Ro

manowi Krężlowi i dr. inż. Lesławowi Zimnemu 
nagród MEN.

• Poparto wnioski mgr inż. Elżbiety Jamroz i mgr. 
inż. Bernarda Gałki o zatrudnienie na stanowiska 
asystentów w Instytucie Gleboznawstwa i Ochrony 
Środowiska Rolniczego.

• Powołano prof. dr. hab. Władysława Lonca na 
przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Re
krutacyjnej na rok akademicki 94/95.

• Zatwierdzono skład komisji rekrutacyjnej na rok 
akad. 94/95 dla wszystkich kierunków Wydziału Rol
niczego.

Rada Wydziału podjęła uchwałę popierającą stano
wisko Se na tu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie 
oceny sytuacji finansowej szkolnictwa wyższego.

W drugiej części posiedzenia Rady Wydziału 
odbyła się habilitacja dr inż. Zofii Spiak. Rada 
Wydziału Rolniczego podjęła uchwałę o nadaniu 
dr inż. Zofii Spiak stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk rolniczych.

/g d-s/

TANIEJ I EKOLOGICZNIE

Kłopoty z Odrą

Niedoinwestowana jak cała nasza gospodar
ka. Środki przeznaczone na jej utrzymanie 
powinny wynosić-jak się szacuje - 270 mld. 
zł rocznie (ceny z 1992 r.), a tymczasem od 
wielu lat dotacje państwowe nie przekraczają 
50% tej kwoty. Stan rzeki pogarsza się z 
każdym rokiem. W konsekwencji może dojść 
do zaniku funkcji żeglugowej Odry.

Zwlekanie z rozwiązaniem problemu zago
spodarowania Odry grozi tym, że wkrótce 
może stać się ona "dziką" rzeką, jeszcze bar
dziej zdewastowaną niż obecnie. Już dziś wy
korzystuje się ją w sposób niewystarczający - 
żegluga praktycznie nie odbywa się na środ
kowej Odrze.

Pi Iną potrzebąstaje s i ę wdrożeń ie programu 
zagospodarowania Odry, który przyniósłby 
korzyści nie tylko ekonomiczne, ale także 
ekologiczne i energetyczne. Nie da się jednak 
tego przeprowadzić bez sporych środków fi
nansowych.

Który program?
Bardzo ambitny, choć kosztowny opraco

wało wrocławskie "Navicentrum". Ma to być 
czteroetapowy program przystosowania Odry 
do europejskiego systemu dróg wodnych, a 
koszt jego wykonania szacuje się na ponad 60 
bilionów zł. I choć efekty jego wdrożenia 
czyniłyby zadość wymaganiom Banku Świa
towego, wydaje się, że szansa na jego realiza
cję -z racji wysokich kosztów - jest znikoma. 
Dlatego też znacznie bardziej realny będzie 
zapewne program opracowany w Instytucie 
Inżynierii Środowiska naszej Uczelni, gdzie 
od kilkudziesięciu lat prowadzi się badania z 
zakresu gospodarki wodnej, hydrologii i geo- 
techniki Dolnego Śląska.

Nie zakłada on doprowadzenia rzeki do kla
sy Vb, tylko do klasy III. Będą wówczas

znacznie mniejsze możliwości żeglugowe, 
ale też i koszt inwestycji wyniesie zaledwie 6 
bilionów zł, czyli dziesięciokrotnie mniej niż 
przewiduje projekt "Navicentrum".

"Byłaby to bardzo piękna koncepcja, gdyby 
nie to, że jest szalenie droga i nie w pełni 
uwzględnia wymogi środowiska - powiedział 
prof. Włodzimierz Parzonka na temat kon
cepcji "Navicentrum" - Zaletą naszego proje
ktu jest to, że godzi on interesy ochrony 
środowiska z wymogami wszystkich użytkow
ników rzeki. Głównym założeniem koncepcji 
jest zaprzestanie budowy stopni hydrotechni
cznych poniżej skanalizowanego odcinka Od
ry. Chcemy je zastąpić stacjami, które 
dosłownie karmiłyby rzekę za pośrednictwem 
rumowisk sztucznie wprowadzanych do kory
ta".

Propozycja zespołu prof. Włodzimierza Pa- 
rzonki zakłada budowę większej ilości zbior
ników, w tym budowy zbiornika Racibórz. 
Realizacja projektu zapewni okres nawigacji, 
który satysfakcjonuje transport wodny a także 
gwarantuje spełnienie międzynarodowych 
wymogów dotyczących ekologii i ochrony 
środowiska. Zdaniem prof. Parzonki nie moż
na obecnie zabudować rzek w sposób inny niż 
biologiczny czy biotechniczny. Trzeba po 
prostu uwzględniać wpływ tych zabudowań 
na środowisko naturalne, aby regulacja rzek 
nie wypłoszyła ptaków i ryb z rzeki.

Pomysł czeka na wnikliwą analizę i ... być 
może stanie się wstępem do nowej propozycji 
zagospodarowania rzeki przedstawionej rzą
dowi. I być może doczekamy się uregulowa
nej Odry z czystą wodą. Ale to już zależy od 
decydentów na górze.

/mwj/



KURSY MARKETINGU POLNEGO I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Przestawianie mentalności
"To jest kwestia przestawienia mentalności" - 

powiedział J.M. Rektor prof. Jerzy Kowalski na 
konferencji prasowej zorganizowanej w przed
dzień zakończenia pierwszych na Dolnym Śląsku 
kursów marketingu rolnego i produktów spożyw
czych, któreodbyły się w naszej Uczelni w dniach 
11-20 lutegobr. Stanowią one część trzyletniego 
programu realizowanego wspólnie przez Scottish 
Agricultural College Aberdeen i Uniwersytet 
Newcastle Upon Tyne a sponsorowanego przez 
Fundusz Rozwoju Rolnictwa Rządu Brytyjskiego 
zwany "Know-How", jako część projektu nr 18 
Banku Światowego. W ramach tego programu, 
który rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku, 
20 polskich studentów otrzymało stypendia na 
trzysemestralne studia magisterskie do Aberdeen 
i Newcastle, a także odbyło się 10 kursów marke
tingu w 6 ośrodkach na terenie Polski: w Warsza
wie, Lublinie, Poznaniu, Koszalinie, Krakowie i 
obecny we Wrocławiu.

Kursy były bardzo intensywne, a zajęcia, w tym 
wykłady, wypełniały do 12 godzin dziennie. Słu
chacze odwiedzali różnego rodzaju firmy, począ
wszy od gospodarstw rolnych, poprzez zakłady 
przetwórcze, aż do punktów sprzedaży detalicz
nej, aby zapoznać się z trudnymi aspektami rynku 
i odpowiedniego marketingu. Otrzymali przygo
towane przez szkockich wykładowców obszerne 
materiały (ok. 400 stron).

Celem głównym kursów jest przekształcenie 
reprezentowanych przez słuchaczy firm, z nasta

Zagrożenia, 
ochrona 
i kształtowanie 
środowiska
przyrodniczo - rolniczego

Praca zbiorowa pod redakcją
Stanisława Bieszczada 
i Jerzego Soboty

"Idea powstania podręcznika - piszą w przedmo
wie prof. prof. Stanisław Bieszczad i Jerzy Sobota 
- zrodziła się na Wydziale Melioracji i Inżynierii 
Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu pod 
koniec lat osiemdziesiątych i pierwsi autorzy przeka
zali swe materiały w 1989 r. Kompletowanie całości 
trwało aż do roku 1992 (...).

Założeniem naszym było to, by zawarte w podrę
czniku wiadomości były przystępne dla studentów 
wszystkich wydziałów uczelni rolniczych.

Czytelnik dostaje zatem do rąk podręcznik, jedyny 
dotychczas w Polsce, w którym obraz środowiska 
przyrodniczo-rolniczego widziany jest oczyma rol
nika, melioranta, zootechnika, lekarza weterynarii, 
inżyniera techniki sanitarnej, geodety urządzeniow- 
ca i technologa produkcji żywności."

Podręcznik zawiera bogaty materiał informacyj
ny, przygotowany przez 23 autorów, pracowników 
naukowych wszystkich pięciu wydziałów Akade
mii Rolniczej we Wrocławiu. Ochrona i kształtowa
nie środowiska jest bowiem problemem 
kompleksowym wymagającym udziału licznych 
specjalistów, edukacja ekologiczna zaś - dopływu

wionych na produkt, w firmy zorientowane na 
konsumenta. Od słuchaczy wymaga się dużego 
zaangażowania i uczestnictwa osobistego, a w 
ostatnim dniu kursu przedstawienia planów mar
ketingowych dla przypadków, które osobiście po- 
znawali. Prowadząca wykłady dr Jacquie 
Middleton ma nadzieję, że wiedzę, którą zdobyli 
będą wstanie przetrans formować na gruntswoich 
własnych firm. Osoby związane bezpośrednio z 
produkcją rolną i przetwórstwem - nierzadko pry
watni właściciele - miały pierwszeństwo uczest
nictwa w kursach, chętnych było bowiem 
czterokrotnie więcej niż miejsc. Zgodniezumową 
uczesniczyli w nich również trzej pracownicy na
ukowi z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa naszej 
Uczelni. Można oczekiwać, iż zdobyta wiedza 
zaowocuje w przyszłości zmianą programów na
uczania na tej specjalizacji studiów. Prof. Zbig
niew Duda, którego zaangażowanie znacząco 
przyczyniło się do sfinalizowania tej cennej ini
cjatywy, liczy na możliwość powtórzenia kursów 
za dwa, trzy miesiące, a -jak twierdzi - konieczne 
są jeszcze dalsze ich powtórzenia.

W dniu rozdania dyplomów J.M. Rektor przed
stawił dwie kandydatury na stypendystów w ra
mach realizowanego programu. Za nimi, miejmy 
nadzieję, wyjadą następni. Będzie to w przyszło
ści zalążek tej kadry, która przejmie szkolenie dla 
regionu Dolnego Śląska, już bez udziału partnera 
zagranicznego.

/mwj/

Nowości Wydawnictwa 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu

nowych skryptów i podręczników. Podręcznik "(...) 
należy uznać za potrzebny, a inicjatywę opubliko
wania tych materiałów za celowe i korzystne zarów
no dla edukacji ekologicznej jak również dla 
poprawy warunków środowiska naturalnego w kra
ju" - czytamy w recenzji wydawniczej prof. dr. hab. 
Henryka Zimnego z Katedry Ochrony Środowiska 
SGGW w Warszawie.

W książce znajdą Państwo rozdziały poświęcone:
'•♦zagrożeniu środowiska przez rolnictwo,
’»♦zagrożeniu środowiska przez przemysł,
'"♦skażeniu promieniotwórczemu środowiska,
'•♦zanieczyszczeniom i ochronie wód,
'•♦roli melioracji w zakresie ochrony i kształtowa

nia środowiska przyrodniczo-rolniczego,
'•♦ochronie gleb i rekultywacji terenów zdewa

stowanych,
'•♦ochronie zwierząt gospodarskich przed skaże

niami środowiska,
'“♦ochronie zasobów przyrody i współpracy mię

dzynarodowej w tym zakresie,
'»♦ochronie środowiska przyrodniczego w plano

waniu przestrzennym i urządzaniu obszarów 
wiejskich,

'•♦ochronie przyrody w naukach i przepisach pra
wnych, a także wykaz ważniejszych krajowych 
aktów prawnych z zakresu ochrony środowi
ska.

Podręcznik łączy wyjątkowo cenne i aktualne tre
ści merytoryczne z efektownym przygotowaniem 
edytorskim.

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału Melioracji 

i Inżynierii Środowiska (8.03.94)
•W pierwszej części posiedzenia Rady Wydziału w dniu 

8 marca 1994 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy 
doktorskiej mgr. inż. Hassana Joudi zakończona pozytyw
nym wynikiem głosowania o nadaniu stopnia doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie budownictwo.

•Po przerwie przeprowadzono kolokwium habilitacyjne 
dr. inż. Czesława Szafrańskiego z AR w Poznaniu. Wszy
stkie przewidziane ustawą głosowania były pozytywne (bez 
głosów sprzeciwu) i podjęto uchwałę o nadaniu stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dys
cyplinie kształtowanie środowiska.

•Na tym samym posiedzeniu RW powołano Wydziałowy 
Komitet obchodów 50. lecia uczelni i 45. lecia Wydziału, 
którego przewodniczącym został prot dr hab. Stefan Cacoń. 

/mr/

Posiedzenie Rady Wydziału 
Zootechnicznego (21.03.1994 r.)

Rada Wydziału na posiedzeniu podjęła uchwałę w spra
wie ogólnych kierunków działalności Wydziału w okresie 
kadencji władz 1993 - 1996, a ponadto rozpatrzyła nastę
pujące sprawy:

• Powołała mgr inż. Monikę Kowalską - Góralską na 
stanowisko asystenta w Katedrze Limnologii i Rybactwa.

• Zatwierdziła wniosek o wszczęcie przewodu doktor
skiego mgr inż. Katarzyny Zydroń, pracownika naukowo 
- dydaktycznego z Zakładu Biologii Stosowanej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

• Powołała promotora pracy doktorskiej mgr inż. Kata
rzyny Zydroń - prot dr. hab. Adama Latałę.

• Zatwierdziła wniosek o przekazanie prowadzenia wy
kładów w semestrze letnim przez dr inż. Teresę Gwara z 
Katedry Hodowli Drobiu i Drobnego Inwentarza.

• Zatwierdziła założenia programowe - organizacyjne i 
powołała Podyplomowe Studium zzakresu "Biotechnika w 
produkcji zwierzęcej" oraz z zakresu "Hodowla koni i 
jeździectwo".

• Zatwierdziła prowadzenie w grupach specjalistycznych 
(6-8 osobowych) sześciu ćwiczeń z przedmiotu" Akwary- 
styka" oraz dwóch ćwiczeń z przedmiotu "Rozród i wylę
gami ctwo ryb".

• Zatwierdziła prowadzenie ośmiu ćwiczeń z przedmiotu 
"Chów i hodowla koni" oraz ośmiu ćwiczeń z przedmiotu 
"Organizacja ośrodków hodowli koni", jako ćwiczeń tere
nowych.

• Wyraziła zgodę na powierzenie prot dr. hab. Ryszar
dowi Zimińskiemu koordynacji zajęć i prowadzenie wy
kładów z przedmiotu "Podstawy produkcji zwierzęcej" na 
kierunku Ochrona Środowiska.

• Zatwierdziła egzaminy rygorowe i nierygorowe na stu
diach zaocznych w semestrze letnim br.

• Zatwierdziła terminy zdawania egzaminów nierygoro- 
wych na studiach stacjonarnych po semestrze zimowym i 
po semestrze letnim roku akademickiego 93/94. Egzaminy 
nierygorowepo semestrze zimowym - do 20maja (pierwszy 
termin) - do końca semestru (drugi i trzeci termin). Egza
miny nierygorowe po semestrze letnim - do 15 grudnia 
(pierwszy termin) - do końca semestru (drugi i trzeci ter
min).

• Zatwierdziła skład Rady Studium Doktoranckiego w 
osobach:

- Dziekan - prof. dr hab. Andrzej Filistowicz,
- kierownik - dr hab. prof. nadzw. Roman Kołacz,
- prof. dr hab. Bronisława Chełmońska,
- prof. dr hab. Aleksander Dobicki,
- prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański,
- prof. dr hab. Zofia Fritz,
- dr hab. prof. nadzw. Janusz Kuźniewicz,
- dr hab. Edward Pawlina,
- prof. dr hab. Wiesław Poznański,
- prof. dr hab. Elżbieta Szulkowska - Wojaczek.
• Zatwierdziła założenia programowo - organizacyjne 

Studium Doktoranckiego.
• Zaopiniowała priorytety wzakresieremontówpomiesz- 

czeń jednostek organizacyjnych Wydziału w 1994 r.

/bps/



STUDENCI O STUDENCKICH SPRAWACH
Zakończył się 

rok 1993, pora 
więc na pewne 
podsumowanie 
działalności IA- 
AS-u. Korzysta
jąc w dalszym 
ciągu z pomocy 
Samorządu Stu
denckiego, co 

wtorek spotykamy się na zebraniach, których 
wynikiem jest działalność prowadzona na co
raz większą skalę.

W ubiegłym roku nadal organizowaliśmy 
wyjazdy naszych studentów na praktyki zagra
niczne, zarówno letnie (14), jak i zimowe (15), 
co jest najbardziej widocznym punktem naszej 
działalności. W grudniu uzyskaliśmy z puli 
miejsc na praktyki przyznanej dla naszego kra
ju aż 17 miejsc dla naszych studentów na letnie 
praktyki w 1994 r. Przeprowadzone zostały 
egzami ny językowe i kwal ifikacje, a wszystkie 
materiały zostały przekazane na ręce koordy
natora wymiany z dużą szansą na pozytywne 
rozpatrzenie każdego z podań.

Stworzony w ubiegłym roku Bank Danych

"Absolwent" prężnie rozwija swoją działal
ność. Uzyskał on szerszy zakres, ponieważ 
obecnie obejmuje on już zgłoszenia absolwen
tów wszystkich uczelni naszego kraju. W pro
wadzeniu go pomagają nam w dużym stopniu 
pracownicy m.in. mgr W. Kruszyński i władze 
naszej Uczelni oraz pozostałe Komitety Lokal
ne IAAS-u. "Absolwent" przedstawiony został 
na I Akademickich Targach Pracy, które odby
ły się 11 - 12 maja na Politechnice, oraz na 
Rolniczych Targach POLAGRA’93. Idea 
Banku Danych spotkała się z dużym zaintere
sowaniem zarówno ze strony pracodawców, 
jak i pracobiorców. Dzięki temu nawiązaliśmy 
sporo kontaktów z firmami zainteresowanymi 
"Absolwentem", które byłyby chętne także do 
wzięcia udziału w planowanym przez nas cy
klu spotkań z pracodawcami na temat "Czy 
absolwent Akademii Rolniczej ma szansę na 
pracę?".

Poza tym dwukrotnie w 1993 r. w Klubie 
Studenckim "Katakumby" odbyły się ogólno
polskie kongresy IAAS-u zorganizowane 
przez nasz Komitet Lokalny. Zjazdom tym 
towarzyszyła obecność prasy, radia i telewizji, 
w następstwie czego w owych massmediach

ukazały się informacje na temat naszej organi
zacji i jej działalności.

Nawiązaliśmy stałą współpracę z dziennika
rzami dodatku lokalnego "Gazety Wyborczej" 
oraz prowadzimy korespondencję z wydaw
nictwami akademickimi: "Przegląd Akademi
cki", "Maska". Nasze artykuły ukazują się 
także w "Głosie Uczelni" wydawanym przez 
AR Wrocław.

Na przyszłość planujemy rozbudowę nasze
go Banku Danych. Pragniemy dalej i w jeszcze 
większym stopniu prowadzić wymianę zagra
niczną dla naszych studentów oraz nawiązać 
kontakt i wymianę ze studentami ze Szwajca
rii. W planach mamy, także rozszerzenie na
szej współpracy z firmami zarówno 
krajowymi, jak i zagranicznymi, co zaowo
cowałoby zwiększeniem możliwości znalezie
nia pracy przez naszych studentów. Plany są 
duże i bardzo odważne, mamy tylko nadzieję, 
że znajdą one swoje odzwierciedlenie w czy
nach i realizacji, a nie pozostaną tylko w sferze 
zamierzeń.

Pełnomocnik KLIAAS 
we Wrocławiu 
MAGDALENA ZATOŃ

sport • sport • sport • sport • sport • sport • sport • sport • sport

Sekcja
karate

Wśród czternastu sekcji sportowych Klubu 
Uczelnianego AZS wyróżniającąsię w działal
ności organizacyjnej i sportowej jest sekcja 
karate do shotokan. W sekcji oprócz studentek 
i studentów naszej Uczelni ćwiczą studenci 
wszystkich wrocławskich uczelni oraz mło
dzież szkół średnich. Od ubiegłego roku pro
wadzone są zajęcia z dziećmi (6 -14 lat).

Powstała przed kilku laty sekcja znaczące 
sukcesy zaczęła notować w ostatnich trzech 
latach, kiedy to po półrocznym pobycie na 
stażu instruktorskim w Stanach Zjednoczo
nych w szkole karate Kenetha FUNAKOSHI 
(8 Dan) prezydenta FSKA, organizacji bardzo 
popularnej w USA i Ameryce Południowej, 
wrócił do pracy w sekcji absolwent Wydziału 
Geodezji naszej Uczelni mgr inż. Andrzej 
Zarzycki (3 Dan).

Mając wsparcie studium Wychowania Fizy
cznego i Sportu oraz AZS, zaczyna rozbudo
wywać sekcję. Pomagają mu z pełnym 
zaangażowaniem instruktorzy: A. Jarzębo
wski (2 kyu), R. Pałkiewicz (2 kyu) - Medy
cyna Weterynaryjna, B. Jankowiak (2 kyu) - 
GiK, oraz M. Ziółkowski (2 kyu) - AWF.

Nawiązane kontakty w Stanach zaowocowa
ły już czterokrotnym pobytem na zaproszenie 
naszego Klubu Shihana K. Funakoshi w Pol
sce. W seminariach i turniejach przez nas orga
nizowanych brało udział jednorazowo około 
200 karateków z Polski i zagranicy m.in. z 
Niemiec z trenerem kadry Niemiec D. Flin
tem, Holandii, Belgii, Litwy, Łotwy. Zzawod- 
ników naszej sekcji w ostatnim roku największe 
sukcesy zanotowali: Małgorzata Kalbarczyk 
(AWF) - mistrzyni Polski w kata indywidualnym 
oraz w kata drużynowym - znajduje się w kadrze 
Polski, M. Skraba (Uniwersytet Wrocławskim) 
- wicemistrz Polski w kumite (walka) oraz wice
mistrz Polski w kata (pokaz) drużynowym, po
wołany na Mistrzostwa Europy w Hiszpanii. 
W ostatnim turnieju Funakoshi CUP-94, który 
odbył się w lutym br. nasi zawodnicy wywal
czyli II miejsce w kata drużynowym kobiet, 
oraz III miejsce kumite drużynowe mężczyzn. 
Należy zaznaczyć, że po zdobyciu Mistrzo
stwa Polski Shotokan oraz Pucharu Polski za
wodnicy naszej sekcji bronili barw Polski na 
drużynowych Mistrzostwach Europy, widać, że 
młodzi chcą tę dobrą tradycję kontynuować. W 
ślad za nimi idą najmłodsi członkowie sekcji - 
dzieci (6-14 lat), które na ogólnopolskich turnie
jach wywalczyły medalowe miejsca

w Legnicy:
II miejsce drużynowe kata (chłopcy), a indy

widualnie II m. kumite - P. Derej,

III miejsce kumite dziewcząt, a indywidual
nie II m. kumite - M. Ziomek;

w Poznaniu:
I miejsce kata indywidualnie M.ZiomekiM. 

Pasek,
I miejsce kumite indywidualnie M. Ziomek, 
I miejsce kata drużynowo - dziewcząt. 
Rosną więc już następcy mistrzów Polski,

wśród których jest wiele dzieci naszych pra
cowników m.in. Jakub i Szymon Wojtaszek, 
Piotrek Kleszczyński, Sebastian Wlaźlak.

W marcu (27.03.94 r.) nasza Uczelnia jest 
organizatorem ogólnopolskiego turnieju dzie
ci, na który serdecznie zapraszamy dzieci wraz 
z rodzicami. Wspólnie z nami do organizacji 
włączyła się fundacja "Na ratunek dzieciom z 
chorobą nowotworową".

Olgierd Furmanek

SPROSTOWANIE
Prezydium Samorządu Studenckiego 

zamieściło w poprzednim numerze GŁO
SU UCZELNI informację o spotkaniu Pre
zydium Samorządu z J.M. Rektorem. 
Ukazała się ona po tytułem "Spotkanie z 
Prorektorem

JM. Rektora i Kolegów Studentów za 
pomyłkę przepraszamy.

Redakcja



uśmiechnij się ...

FRASZKI
Nie zdarza się
Nie zdarza się by klakier 
był z kimkolwiek na bakier.

Kto wygrywa
Ten wygrywa, kto jest bliżej 
i ten, co się kłania niżej.

Temat
Cogito ergo sum... Ach, któż 
mądrości swej nie docenia. 
Tamten ma willę, ów ma wóz, 
a ja mam temat do myślenia.

Trudny wybór
Albo sumienie, 
albo mienie

Droga do sławy
Jest jedna droga do sławy:
z prowincji iść do Warszawy.

(Tadeusz Gicger - GAŁĄZKI, Warszawa 1988)

Gdyby tak rzeczywiście prawdą było, że "na złodzieju 
czapka gore " - jakażby to łuna stała teraz nad Polską!

(stary lwowski aforyzm - "Słowo Polskie" 26.02.94)

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie prowadzi 
prace nad kwasem propianowym. Kwas ten dolany do 
chleba powoduje, że jest on świeży przez 7 dni. Pierwszym 
skutkiem będzie strajk Związku Zawodowego Piekarczy
ków, domagających się pracy tylko raz w tygodniu - bo po 
cholerę robić wtedy codziennie świeże pieczywo.

(N.Cz.-Bis nr 10/94)

Kącik 
dobrej 
książki

Nowa książka Guy Sormana Prawdziwi myśli
ciele naszych czasów - to zbiór wywiadów z wybit
nymi współczesnymi myślicielami. Są wśród nich: 
filozof Karl Popper, historyk Ernst Nolte, historyk 
idei Isaiah Berlin, psycholog Bruno Bettelheim, 
antropolog Claude Levi-Strauss, chemik, laureat 
Nagrody Nobla, IIya Prigogine; współtwórca bom
by wodorowej Edward Teller i inni.

"Sorman w swej książce dokonał zabiegu równie 
przewrotnego, co pouczającego. Jego rozmówcami 
są - pisze wydawca - ludzie, którzy wyrażają poglą
dy krańcowo sprzeczne - a są to nie byle jakie 
autorytety naukowe i intelektualne. Przedstawiając 
najnowsze punkty widzenia rozmaitych dyscyplin 
naukowych, książka uczy zarazem pewnej pokory

i ostrożności 
wobec scjen- 
tyzmu. Jak
kolwiek roz
mówcy Sor
mana się róż
nią, łączy ich 
podobna kry
tyczna ocena 
współczes
nych metod 
nauczania i u- 
prawiania sa
mej nauki, 
zbyt zamknię
tej w poszcze
gólnych dyscyplinach, podczas gdy najpłodniejsze 
myśli rodzą się na pograniczu tradycyjnych dyscy
plin."

Chwila takiej refleksji dla tych, co sami parają 
się nauką będzie zapewne przydatna.

(Czytelnik, Warszawa 1993, cena 65000 zł.)



KRÓTKO
Walne Zebranie Delegatów 

NSZZ "Solidarność"
Ostatnie w obecnej kadencji, Walne Zebranie De

legatów NSZZ "Solidarność", które odbyło się 24 
lutego br. było podsumowaniem działalności 
Związku za ubiegły rok i dyskusją programową. 
Podstawą dyskusji były obszerne materiały zawie
rające sprawozdanie z działalności dotyczącej 
spraw socjalnych, związanych z RZD, rozwojem 
kadry naukowej, spraw związkowych, osobowo- 
pracowniczych i interwencyjnych, a także sprawoz
danie finansowe, które były podstawą dyskusji. 
Obok szeregu zaleceń dla Komisji Uczelnianej 
przyjęto apel skierowany do Krajowej Komisji Re
wizyjnej (zamieszczamy go poniżej). Powołano 
również Komisję Wyborczą (w składzie: Mieczy
sław Bruździak, Jan Banasiak, Leszek Kordas, 
Ryszard Komornicki i Danuta Drozd), która 
przygotuje wybory władz na nową kadencję i dzia
łać będzie do ostatniego Walnego Zebrania w nastę
pnej kadencji.

/mwj/

Do
Komisji Rewizyjnej
Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

APEL
Od wyborów parlamentarnych minęło już wy

starczająco dużo czasu aby spokojnie i bez emocji 
przeanalizować przyczyny klęski zarówno same
go Związku, jak i partii politycznych o solidarno
ściowym rodowodzie. Decyzja Komisji Krajowej 
o votum nieufności dla rządu oraz dążenie do 
nowych wyborów - wszystko to miało już miejsce 
po opublikowaniu wyników wielu sondaży opinii 
publicznej, jednoznacznie wskazujących na rezul
tat przyszłych wyborów. Być może wymienione 
działania kierownictwa Związku można wytłuma
czyć brakiem doświadczenia politycznego, jed
nakże historia ostatnich kilkudziesięciu lat uczy, 
że nie można wykluczyć celowego działania de
strukcyjnego wewnątrz Związku.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu zwraca się z 
wn ioskiem o przeprowadzeń ie a nal izy okol iczno- 
ści porażki wyborczej Związku, a tym samym 
przygotowania gruntu do przejęcia przezpost-ko- 
munistów władzy politycznej w kraju.

Apelujemy o przeprowadzenie wnikliwej anali
zy motywów działania osób i grup najsilniej zaan
gażowanych w rozpętanie nagonki na działaczy 
przeciwnych obaleniu rządu, jak również odpo
wiedzialnych za podjęcie decyzji o przystąpieniu 
Związku do wyborów parlamentarnych w sytu
acji, gdy klęska była łatwa do przewidzenia. Do
magamy się również dokładnej analizy błędów 
władz Związku popełnionych podczas samej kam
panii wyborczej.

Oczekujemy opublikowania wyników tej anali
zy, bez wzglkędu na to, czy klęska wynikła z 
lawiny naiwnych i nie przemyślanych kroków 
dyktowanych emocjami, czy też ujawnione zosta
ną dowody świadomego działania na szkodę 
Związku.

Ochrona własności 
przemysłowej

W związku z tym, że dobiegł końca pierwszy 
etap zmian legislacyjnych dotyczących nie
których działów ochrony własności przemy
słowej, o czym już pisaliśmy w GŁOSIE 
UCZELNI nr 19, pragniemy nieco bliżej za- 
poznaćspołecznośćakademickąnaszej Uczel
ni z tą problematyką. W najbliższych 
numerach, najpierw postaramy się nieco bliżej 
zapoznać Czytelników GŁOSU UCZELNI z 
podstawowymi zasadami jakie muszą być 
przestrzegane w państwach należących do 
Światowej Organizacji Własności Intelektual
nej (SOWI), a następnie - z podstawowymi 
polskimi normami prawnymi z tego zakresu, 
w szczególności z prawem wynalazczym.

Mamy nadzieję, że już w niedługim czasie 
nikomuz pracowników naszej Uczelni pojęcie 
"ochrona własności przemysłowej", nie bę
dzie się kojarzyło, a czasami to się jeszcze (o 
zgrozo!) zdarzało, ze ... służbami tzw. straży 
przemysłowej i dozorcami pilnującymi mienia 
różnych zakładów przemysłowych.

Na wstępie

króciutki rys historyczny
Początki prawa patentowego sięgają końca 

XV wieku, kiedy to w Republice Weneckiej 
wydano pierwszą ustawę o patentach (1474 
r.). Słowo "patent" pochodzi z języka łaciń
skiego "literae patentes", co oznacza "list 
otwarty", który każdy może czytać. Prawo to 
gwarantowało twórcy 10 lat wyłączności 
wykorzystywania swojego wynalazku. Ozna
czało to, że z wynalazkiem każdy mógł się 
zapoznać - list otwarty - jednak nikomu, poza 
twórcą (właścicielem) wynalazku nie wolno 
było stosować. Dalszy rozwój prawa patento
wego w różnych krajach przebiegał zgodnie z 
ogólnymi tendencjami ściśle związanymi z 
rozwojem przemysłu. Na przykład w Anglii 
pierwsze prawo patentowe powstało w 1623 r, 
w Prusach -1815 r., w Rosji -1654 r., w USA 
-1790 r. W Polsce już w miesiąc po odzyska
niu niepodległości (13.12.1918 r.), Józef Pił
sudski podpisał dekret o Urzędzie 
Patentowym, a 4.02.1919 r. wydano "dekret o 
patentach na wynalazki, o ochronie wzorów 
rysunkowych i modeli oraz ochronie znaków 
towarowych". W 1919 r. Polska przystyąpiła 
do Międzynarodowego Związku Ochrony 
Własności Przemysłowej, zwanego też Kon
wencją Związkową Paryską lub jeszcze kró
cej - Związkiem Paryskim.

Konwencję Związkową 
Paryską

podpisało 20.03.1883 r. jedenaście państw. 
Były to Brazylia, Francja Gwatemala, Hiszpa

nia, Holandia, Portugalia, Salwador, Serbia, 
Szwajcaria i Włochy. Obecnie należą do niej 
prawie wszystkie liczące się gospodarczo pań
stwa - według ostatnich danych - ponad 180. 
W 1967 r. funkcję Konwencji przejęła Świa
towa Organizacja Własności Intelektualnej 
(SOWI).

Przedmiotem Konwencji jest m.in. ochrona 
własności przemysłowej. Obejmuje ona:

• patenty,
• wzory użytkowe,
• wzory przemysłowe,
• wzory rysunkowe lub modele
• nazwy handlowe,
• nazwy lub oznaczenia pochodzenia
• zasady uczciwej konkurencji.
Wszystkie państwa należące do Konwencji

zobligowane są przestrzegania ściśle określo
nych zasad prawnych. Najważniejsze z nich 
to:

zasada asymilacji
zwana również zasadą równego traktowania. 

Każdy kraj będący członkiem Konwencji mu
si udzielić obywatelom innych krajów człon
kowskich takiej samej ochrony prawnej, jakiej 
udziela swoim obywatelom. Ochrona ta obej
muje również osoby państwnie należących do 
Konwencji w tych przypadkach, jeżeli osoby 
te zamieszkują lub posiadająrzeczywiste i po
ważne przedsiębiorstwo przemysłowe na tery
torium jednego z państw Konwencji.

zasada prawa pierwszeństwa
Zgłoszenie do ochrony rozwiązania będące

go przedmiotem Konwencji w krajowym 
urzędzie patentowym państwa należącego do 
tej Konwencji, może być zgłoszone do ochro
ny w ciągu 12 miesięcy w dowolnym innym 
państwie, które jest członkiem wspomnianej 
Konwencji (w przypadku "znaków towaro
wych" okres ten skrócony jest do 6 miesięcy). 
Państwa przyjmujące wtórnie zgłoszenie pier
wotne, muszą uznać datę pierwszeństwa, 
określone datą zgłoszeni a w urzędzie patento
wym pierwszego państwa.

zasada niezależności patentu 
(terytorialności)

Jest to zasada generalna, która stanowi, że 
organ państwowy udzielający praw wyłącz
nych, najczęściej nosi on nazwę urzędu paten
towego, udziela praw, które sąważne w ściśle 
określonym czasie jedynie na terenie tego pań
stwa. Udzielanie np. patentu na wynalazek w 
jednym państwie jest niezależne od udzielania 
patentu w innym państwie. Powody odmien
nych decyzji urzędów patentowych mogą być 
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zarówno formalne jak i merytoryczne. W pierwszym przypadku 
może to być na przykład niedotrzymanie terminów dotyczących 
opłat, w drugi m - inny zakres przedm iotowy ochrony, na przykład 
nie we wszystkich państwach udzielane są patenty na związki 
chemiczne, środki farmaceutyczne, środki żywności.

zasada licencji przymusowej
zapobiega nadmiernej monopolizacji rynku przez właściciela 

patentu, w którego interesie może leżeć na przykład nie wprowa
dzanie w ogóle lub wprowadzanie tylko w określonym zakresie 
nowego, opatentowanego wyrobu. Prowadziło to często do eli
minowania konkurentów oraz wstrzymywało postęp techniczny. 
Okres minimum, po którym urzędy patentowe mogą w określo
nych przypadkach, udzielić tzw. licencji przymusowej na rzecz 
innych podmiotów gospodarczych wynositrzy lata od daty wyda
nia decyzji o udzielaniu prawa wyłącznego lub 4 lata od zgłosze
nia, przy czym uwzględnia się ten termin, który upływa później.

zasada przywileju komunikacyjnego
W żadnym z krajów konwencyjnych nie uważa się za naruszanie 

praw wyłącznych, podmiotu danego państwa, jeżeli przedmiot 
ochrony znajduje się "tranzytem" na terytorium tego państwa lub 
też znalazł się on tam przypadkowo, np. w wyniku katastrofy 
samolotu.

W następnych odcinkach zapoznamy Czytelników GŁOSU 
UCZELNI z polskimi, znowelizowanymi normami prawnymi 
dotyczącymi wynalazczości.

Stanisław Mączka 
Rzecznik patentowy

ODDZIAŁ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
WE WROCŁAWIU

Centrum Edukacyjne
WYKŁADY WSZECHNICY PAN w semestrze letnim 1993/94

1. 08.03.94 r. Prof. Tomasz Winnicki Politechnika Wrocławska
Procesy separacyjne w inżynierii ochrony środowiska

2.15.03.94 r. Prof. Wojciech Dzieniszewski IPPT PAN Warszawa
O badaniach nad systemem budynek - środowisko w kategoriach 
cieplnej ekoenergetyki

3.22.03.94 r. Prof. Olgierd Czerner Politechnika Wrocławska
Przekształcenia architektoniczne w zespole zabytkowym Wroc
ławia w latach 1000 - 04

4. 12.04.94 r. Prof. Józef Kaleta Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 
Jak wyjść z kryzysu - alternatywny program gospodarczy

5.19.04.94 r. Prof. Władysław Pawlak Uniwersytet Wrocławski 
Środowisko i człowiek w Atlasie Dolnego Śląska

6.26.04.94 r. Prof. Juliusz Sworakowski Politechnika Wrocławska 
Fullereny - nowa odmiana węgla

7.10.05.94 r. Dr Adolf Juzwenko Ossolineum Wrocław
Ossolineum - rola w dziejach zniewalanego narodu

8.17.05.94 r. Prof. Wiesław Grudzewski Instytut Organizacji Przem. Masz. 
Metody tworzenia holdingów przemysłowych

9. 31.05.94 r. Prof. Kornel Gibiński czł. PAN Śląska Akademia Medyczna 
Paternalizm czy partycypacja w medycynie

Wykłady odbywają się w sali konferencyjnej Oddziału PAN we Wrocławiu 
przy ul. Podwale 75 (parter). Początek o godz. 17.°°.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam

Przewodniczący Oddziału PAN 
Prof. Zdzisław Bubnicki

Nagrody dla najlepszych

Olimpiada języka niemieckiego

Mimo iż zmierzch zapada znacznie później niż jeszcze parę tygodni temu, było 
już ciemno kiedy żegnaliśmy ostatnich gości. Wewnątrzuczelniana Olimpiada 
Języka Niemieckiego dobiegała końca. Studium Języków Obcych opuściło trzech 
uszczęśliwionych studentów, którzy zakwalifikowali się do Ogólnopolskiej Olim
piady Języka Niemieckiego dla uczelni rolniczych, którą zorganizujemy w kwiet
niu. Pierwsze miejsce zdobył Krzysztof Najder z Wydziału Zootechnicznego (III 
r.), drugie Marta Skrzynecka z Wydziału Technologii Żywności (III r.) i trzecie 
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Nowa kadencja CK
(1994-1996)

Centralna Komisja składa się z 220 osób z tytułem naukowym profe
sora. Przewodniczącym CK w obecnej kadencji (1994-1996) został 
ponownie prof. Jerzy Pelc z Uniwersytetu Warszawskiego i analogi
cznie sekretarzem prof. Osman Achmatowicz (Instytut Przemysłu 
Farmaceutycznego). Członkowie CK pracują w sekcjach: I - Nauk 
Humanistycznych i Społecznych (53 członków), II - Nauk Ekonomicz
nych (17), III - Nauk Biologicznych, Rolniczych i Leśnych (33) - w tej 
Sekcji rozpatrywane są wnioski wszystkich Wydziałów naszej AR o 
nadanie tytułu naukowego profesora oraz o zatwierdzenie uchwał o 
nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, IV - Nauk Medy
cznych (36), V - Nauk Materna tycznych, Fizycznych, Chemicznych i 
Nauk o Ziemi (39), VI - Nauk Technicznych (42). Ze środowiska 
wrocławskiego w wymienionych Sekcjach CK pracuje odpowiednio 
4,1,5,0,4,7 profesorów - razem 21 osób.

W minionej kadencji wydatnie skrócono czas oczekiwania na decyzje 
CK, w 1993 r. średnio wynosił 4,5 miesiąca. W latach 1991-93 CK 
rozpatrywała 4888 spraw (4139 - pozytywnie i 749 - negatywnie), w 
tym o tytuł profesora 1562 (1338 - pozytywnie i 224 - negatywnie), 
habilitacji 2728 (2514 pozytywnie i 241 negatywnie), 193 wnioski o 
uprawnienia do nadawania stopni naukowych i inne. Z 273 odwołań od 
decyzji CK 56 zakończyło się pozytywnie. Sekcja III m.in. wydała 252 
pozytywne i 31 negatywne decyzje o nadanie tytułu profesora, zatwier
dziła 410 habilitacji, odrzucając tylko 12, spośród pozostałych 57 roz
patrywanych spraw wspomnieć należy o przyznaniu uprawnień do 
nadawania stopni naukowych naszym Radom - Wydziału Technologii 
Żywności w dyscyplinie TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIE
NIA oraz Wydziału Rolniczego rozszerzając uprawnienia o dyscyplinę 
INŻYNIERIA ROLNICZA.
W pracach III Sekcji CK w kadencji 1994-1996 uczestniczą 33 

osoby, w tym 5 z AR Wrocław: prof. Zofia Janińska, prof. Jerzy 
Juszczak, prof. Jerzy Fabiszewski, prof. Stanisław Kostrzewa i 
prof. Michał Mazurkiewicz, a ponadto po 4 przedstawicieli mają 
SGGW, AR Poznań i Lublin, 2 AR Kraków i Uniwersytet Łódzki.
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SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY
PRZEMYSŁ MIEDZIOWY 
A METALE CIĘŻKIE 
W PRODUKTACH 
ZWIERZĘCYCH

W dniu 23 lutego 1994 roku na Wydzia
le Melioracji i Inżynierii Środowiska od
było się seminarium dotyczące wpływu 
przemysłu miedziowego na zawartos'ć

metali ciężkich w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego. 
Zostało ono zorganizowane przez Koło Polskiego Klubu Ekologicz
nego działającego na naszej Uczelni, Polskie Towarzystwo Zoote
chniczne oraz Instytut Melioracji i Kształtowania Środowiska AR we 
Wrocławiu. W seminarium wzięło udział ponad 60 osób, w tym 
pracownicy i studenci uczelni, zaproszeni goście oraz przedstawiciele 
lokalnej prasy i telewizji.

Referaty w czasie seminarium wygłosili pracownicy naukowi Kate
dry Higieny Zwierząt i Środowiska Hodowlanego AR: prof. dr hab. 
Zbigniew Dobrzański, dr hab. prof. nadzw. Roman Kołacz oraz 
dr inż. Helena Górecka z Politechniki Wrocławskiej. Badania prze
prowadzono w latach 1992 i 1993 oznaczając w próbkach roślinnych 
i zwierzęcych pochodzących z rejonu oddziaływania zbiornika "Że
lazny Most" (odpady poflotacyjne huty miedzi) zawartość kadmu, 
ołowiu, miedzi,cynku i arsenu. Oznaczenia wykonywano metodąlCP 
z zastosowaniem spektrometru plazmowego mineralizując uprzednio

próbki techniką mikrofalową.
Z uzyskanych wyników na uwagę zasługują głównie dane dotyczące zwię

kszonej zawartości kadmu i ołowiu w produktach zwierzęcych. Przekroczenie 
zawartości kadmu w stosunku do normy wynosiło: w mleku krowim (6 - 14 
razy), jajach kurzych (2-9 razy), mięsie kur (do 10 razy). Odpowiednie dane 
dla ołowiu kształtowały się następująco: jaja kurze (3 razy), mięso kurze (2 
razy), miód pszczeli o 20%. Badano również stan zdrowotności bydła hodo
wanego na tym terenie. Przedstawione dane wykazały, że bydło w porównaniu 
do krów hodowanych poza zasięgiem oddziaływania zbiornika "Żelazny 
Most" częściej zapadało na białaczkę (12.0%), chorobę gruczołu mlekowego 
(9.3%) oraz zmiany patologiczne w płucach. Ustosunkowując się do uzyska
nych rezultatów, szczególnie zawartości metali ciężkich w produktach zwie
rzęcych należy zachować jak najdalej idącą ostrożność w wyciąganiu 
wniosków praktycznych dla konsumenta. Dane te dotyczą konkretnego miej
sca i określonego czasu, to też nie mogą być reprezentatywne dla produktów 
zwierzęcych pochodzących z wszystkich miejscowości przyległych do ww. 
zbiornika. Należy przy tym podkreślić zmniejszenie stopnia oddziaływania 
zbiornika "Żelazny Most" na środowisko w wyniku podjętych w ostatnich 
latach działań. Nie należy przy tym zapominać, że zalecane liczby określające 
dopuszczalną zawartość metali ciężkich nie są ujednolicone. Chcąc odpowie
dzieć na pytanie czy spożywanie produktów z tego terenu może powodować 
niekorzystne zmiany w organizmie ludzkim należałoby w tym zakresie prze
prowadzić odpowiednie badania. Bardziej szczegółowe informacje na temat 
sygnalizowanej tematyki zostały zamieszczone w 14 numerze "AGROEKO" 
Biuletynu Zarządu Koła Polskiego Klubu Ekologicznego przy AR we Wroc
ławiu.

/wb/

dok. ze s. 15

Olimpiada języka niemieckiego
miejsce Adam Suclianski z Wydziału Rolniczego 
(I r.).

W sobotę 26-go lutego Studium Języków Ob
cych tętniło życiem. Piętnastu studentów pisało od 
godz. 9-tej rano prace, które wymagały nie byle 
jakiej znajomos'ci języka niemieckiego. Zespół 
germanistów zadbał o zaopatrzeńie. Były kanapki, 
była kawa, herbata, zimne napoje, były też słody
cze. Po poprawie tekstów pisemnych dziesięciu 
studentów przystąpiło do egzaminu ustnego. Stu
denci byli dobrzy i bardzo dobrzy. O 17-tej emocje 
sięgnęły szczytu. Przy nakrytych stołach w obe
cności prorektora ds. dydaktyki prof. dr. hab. 
Mariana Rojka, dziekana Wydziału Zootechni
cznego prof. dr. hab. Andrzeja Filistowicza i 
zaproszonych sponsorów panów mgr. inż. 
T.Woźniczko i mgr. inż A. Popławskiego, kie
rownik Studium Języków Obcych pogratulowała 
zwycięzcom Olimpiady i wszystkim uczestnikom 
za przybycie i dobre przygotowanie. Podziękowa
ła również zespołowi germanistów za dobrą 
współpracę i zaangażowanie. Rektor prof. dr hab. 
Marian Rojek wręczył całej dziesiątce studen
tów, którzy zakwalifikowali się do egzaminu ust
nego, ciekawe książki a laureaci ponadto zostali 
obdarowani przez sponsorów notabene absolwen
tów naszej Uczelni aparatami fotograficznymi. 
Wymieniona już trójka studentów AR będzie re
prezentowała naszą Uczelnię w kwietniu, kiedy

zjadą się studenci z uczelni rolniczych z całej 
Polski. Już po raz trzeci.

Regulamin III Ogólnopolskiej Olimpiady został 
już wcześniej omówiony, w czasie trwania Ogól
nopolskiego Sympozjum Lektorów i Nauczycieli 
Języka Niemieckiego, 19-go listopada ubiegłej je
sieni, kiedy zespół germanistów zaprosił lektorów 
i nauczycieli szkół rolniczych z całej Polski.

Gości przybyło wówczas 27. Zorganizowaliśmy 
noclegi, wyżywienie, przygotowaliśmy Studium 
Języków Obcych do przyjęcia gości. Trwało ono 
dwa dni. Panie Maria Luise Brandi z Instytutu 
Goethego w Paryżu i pani Dorothea Levy - Hille- 
rich z tegoż Instytutu w Warszawie przyjechały do 
naszego Studium z ciekawymi wykładami doty
czącymi dydaktyki i co najważniejsze przeprowa
dziły praktyczne zajęcia z użyciem video, 
obrazujące nowoczesne metody nauczania. Kole
żanki i KoledzyzPoznania, Warszawy,Szczecina, 
Lublina i z wielu innych miast gorąco nam podzię- 
kowaliza ciekawe sympozjum, za możliwość wy
miany doświadczeń a nawet za przybycie do 
Wrocławia, które to miasto jest dla wielu germa
nistów miastem ich studiów.

Wtedy na zakończenie sympozjum spotkaliśmy 
się przy uroczystej kolacji w klubie naszej Uczelni. 
Rektor prof. dr hab. Marian Rojek również wte- 
dy zaszczycił nas swoją obecnością. Tak wtedy jak 
i teraz podkreślał wzrastające znaczenie języków

obcych w międzynarodowych kontaktach naszego 
kraju, nie tylko wżyciu kulturalnym ale też gospo
darczym.

Wracając do naszej Olimpiady chciałabym pod
kreślić, że nasi panowie sponsorzy bardzo żałowa- 
1 i, że kiedyś nie doceniano języki zachodnie takjak 
obecnie, że świadomość konieczności znajomości 
tych języków nie docierała jeszcze tak bardzo do 
studentów.

Zwyczajowo stroną organizacyjną olimpiady i 
seminarium zajęła się pani mgr Danuta Wein- 
mann, którą wspierała kierownik zespołu germa
nistów mgr Dorota Piwowar. Naturalniedo pracy 
włączył się cały zespół. Kiedy jedne koleżanki 
zajmowały się stroną merytoryczną, inne przy
gotowywały zaplecze a jeszcze inne troszczyły się 
o gości. Kolega mgr Józef Ragiel oczywiście też.

Wówczas panie z Instytutu Goethego przysłały 
nam szczególnie miłe podziękowanie, podkreśla
jące dobrą pracę całego zespołu. Tym razem po
dziękował nam rektor prof. dr hab. M. Rojek. A 
my cieszymy się, iż możemy się przyczynić do 
tego, aby naszą Uczelnię opuszczali absolwenci 
nie tylko merytorycznie dobrze przygotowani do 
swoich zawodów, lecz również językowo, aby w 
przyszłości bariery językowe nie były przeszkodą 
w porozumieniu się ze światem.

Maria Sielska-Wąs
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