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Prof. Jerzy Fabiszewski członkiem KBN kadencji 1994-97

Prof. Jerzy Fabiszewski kieruje Katedrą Botaniki i Fizjologii Roślin, w ubiegłej 
kadencji władz Uczelni pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki. W kadencji 1994- 
97 wybrany ponownie członkiem III Sekcji Centralnej Komisji ds. Tytułu 
Naukowego i Stopni Naukowych.

Zakończyły się wybory do KBN.
"Rzeczpospolita" z 2 marca br. opubli
kowała komunikat Komisji Wyborczej o 
wynikach wyborów do zespołów komisji 
Komitetu Badań Naukowych drugiej ka
dencji. Wśród 58 profesorów i doktorów 
habilitowanych, którzy są członkami jed
nego z 12 zespołów, jest pięć osób z Wroc
ławia: prof. Mieczysław Zlat (Zespół H-l 
Nauk Humanistycznych), prof. Bronisława 
Helena Morawiecka (Zespół P-4 Nauk 
Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony 
Środowiska) z Uniwersytetu Wrocławskie
go, prof. Marian Cegielski (Zespół T-10 
Elektrotechniki i Energetyki), prof. Daniel 
Józef Bem (Zespół T-11 Automatyki, Ele
ktroniki, Informatyki i Telekomunikacji) z 
Politechniki Wrocławskiej i prof. JERZY 
FABISZEWSKI (Zespół Nauk Biologicz
nych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska) 
z naszej Uczelni.

Panu Profesorowi Jerzemu Fabisze
wskiemu serdecznie gratulujemy wyboru 
na tak odpowiedzialną i zaszczytną funkcję 
oraz życzymy owocnej pracy dla rozwoju 
dyscyplin naukowych Zespołu P-4 i naszej 
Uczelni
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KRÓTKO
50. lecie czas zacząć

Jak już wcześniej pisaliśmy, Kolegium Rektorów 
Wrocławskich Szkół Wyższych powołało Środowi
skowy Komitet Obchodów 50. lecia Nauki Polskiej 
we Wrocławiu, czyli zespół składający się z przed
stawicieli wszystkich wrocławskich uczelni, od
działu PAN i Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego. Na czele Komitetu stanął rektor U. Wr., 
prof. Wojciech Wrzesiński. "Wyłania się dość 
zwarty program obchodów 50. lecia nauki w powo
jennym Wrocławiu. - powiedział prof. Wojciech 
Wrzesiński - Nie będzie to akademia, ale próba 
bilansu tego, co polskie środowiska dokonały w 50 
lat. Podstawą tego będzie stwierdzenie o jedności 
nauki ponad granicami państwowymi krajów. Po 
drugie, wychodzi się z założenia, że to co się działo 
po 45. roku było jak gdyby kontynuacją dwóch nur
tów, których spadkobiercą jest współczesna nauka 
we Wrocławiu. Z jednej strony nurtu lwowskiego 
związanego z Uniwersytetem Jana Kazimierza i 
Politechniką Lwowską, a z drugiej założenie, że 
jesteśmy dziedzicami nie tylko murów po uczelniach 
niemieckich, tzn. że w jakimś stopniu kontynuujemy 
badania wcześniej prowadzone przez uczonych nie
mieckich pracujących w warsztatach, laborato
riach, bibliotekach, czy archiwach, które później 
odziedziczyliśmy."

Największe znaczenie przywiązują organizatorzy 
do bilansu naukowego, czyli rezultatów badań pro
wadzonych przez zespoły funkcjonujące w naszym 
mieście przez ostatnie 50 lat. Akademii nie da się 
wprawdzie tak całkiem uniknąć przy okazji jubileu
szu, ale celebra nie będzie nadawała tonu obcho
dom. Ton mają nadawać różnego rodzaju 
konferencje naukowe, które odbędą się przy tej oka
zji. "Czy można mówić o tożsamości i odrębności 
wrocławskiego środowiska akademickiego, czym 
ono się wyróżnia od innych środowisk, jakie jest 
jego miejsce na mapie Polski" - oto pytania, na które 
rocznicowe obchody mają dać odpowiedź. "Dziśsię 
wydaje - twierdzi prof. Wojciech Wrzesi/łski - że są 
pewne generalne wyznaczniki dla środowiska wroc
ławskiego, m.in. tworzenie szkól. W żadnym innym 
mieście akademickim nie ma tylu szkół naukowych 
związanych ze środowiskiem, co we Wrocławiu. 
Drugim takim wyróżnikiem są badania stojące na 
pograniczu kilku dyscyplin naukowych, integracja 
nauk nie jest tylko hasłem, ale realizuje się w wielu 
dyscyplinach. Może to było związane z faktem, że 
kiedy tworzyło się życie naukowe w powojennym 
Wrocławiu, miała miejsce daleko idąca unia (nie 
tylko personalna rektora) z. dwoma uczelniami, któ
re nadawały ton życiu tego miasta tzn. Uniwersyte
tem i Politechniką. Dzięki temu kształtowały się 
pewne nawyki organizowania badań naukowych na 
pograniczu różnych struktur i różnych dyscyplin. To 
chyba przetrwało, nawet ten niedobry okres lat pięć
dziesiątych i zachowało się po dziś dzień."

Główne założenia obchodów już są. Działa Komi
tet Środowiskowy, komitety uczelniane i wydziało
we. Obrady Dolnośląskiej Rady Nauki, która 
zebrała się 28 marca br. też były głównie poświęco
ne organizacji obchodów rocznicowych. A być mo
że - są takie plany - jubileusz zaowocuje jakąś 
środowiskową inwestycją. Mówi się m.in. o Cen
trum Kongresowym, lub zespole basenów w cen
trum miasta. Najbliższa przyszłość pokaże na ile te 
zamierzenia okażą się realne.

/mwj/

Aż sześć tygodni musieli tym razem czekać nasi wierni Czytelnicy na 
nowy numer, o tydzień bowiem przesunięte zostało kwietniowe posiedze
nie Senatu. Dłuższy okres nas dzieli od ostatniego GŁOSU, nic więc dziw
nego, że i informacji więcej. A zapotrzebowanie na nie duże. Ostatnio 
przyszło z Hiszpanii, pocztą elektroniczną, od przebywającego tam dr. 
Jerzego Webera, który prosił o przysyłanie mu GŁOSU. Widać trochę już za 
Uczelnią tęskni.

Kontynuujemy rozpoczęte cykle. Zamieszczamy rozmowę z dziekanem 
(tym razem Wydziału Zootechnicznego), kolejny odcinek o normach pra
wnych w zakresie wynalazczości i prezentację wydawniczych nowości.

Bardzo intensywnie pracowała Komisja Socjalna i mamy wreszcie za
twierdzone rozstrzygnięcia, a Dział Kadr i Spraw Socjalnych przygotował 
ofertę dotyczącą letniego wypoczynku. Bo i czas o nim pomyśleć, do końca 
roku akademickiego przecież niedaleko.

A tymczasem czekają nas kolorowe juwenalia (miejmy nadzieję, że 
niezakłócone, jak przed rokiem, strajkami) i pachnący bzami maj, o czym 
warto się przekonać podczas wiosennych spacerów, do czego zachęca Czy
telników i nie tylko
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KONKURS NA PAMIĘTNIKI I WSPOMNIENIA
STUDIA I PRACA WE WROCŁAWSKICH

UCZELNIACH WYŻSZYCH
 

Z okazji 50. lecia nauki polskiej we Wrocławiu, Kolegium Rektorów Szkół 
 Wyższych i Środowiskowy Komitet Obchodów ogłasza otwarty konkurs na pa- 
 miętniki, wspomnienia, listy i wszelkie inne dokumenty osobiste. Oczekujemy na | 
 relacje świadków wszystkich wielkich wydarzeń. Ale zależy nam również na 
 opisaniu codziennego życia środowiska akademickiego, dokumentacji doświad- 
 czeń, przeżyć, ocen i przemyśleń.
 Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i pracowników wrocławskich 
 szkół wyższych z lat 1945-1995.

Zapraszamy również wszystkich, którzy w życiu akademickim Wrocławia w tym czasie w  
 różnych formach uczestniczyli, choć nie byli studentami ani pracownikami uczelni. Ważne i 
wartościowe jest to wszystko, co ma związek z tym okresem - oczekujemy na pamiętniki, listy, 

 zdjęcia fotograficzne, dyplomy, legitymacje i inne dokumenty.
Kolegium Rektorów powoła jury, które nagrodzi najlepsze prace. Wysokość nagród zostanie |

 podana w terminie późniejszym. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane.
Mamy również nadzieję, że plon konkursu wzbogaci planowaną wystawę poświęconą tej  

 ważnej dla całego środowiska rocznicy.
Prosimy o nadsyłanie podpisanych godłem prac do końca stycznia 1995 roku na adres: Rektor 

 Uniwersytetu Wrocławskiego, plac Uniwersytecki 1, Wrocław. Na kopercie proszę dopisać:
 "Konkurs", do pracy proszę dołączyć kopertę zawierającą imię, nazwisko i adres autora.

CYTAT MIESIĄCA
Widoki zbyt olśniewające zawsze są brane na serio - 

po prostu dlatego, że olśniony przestoje widzieć
/ Henryk Mann/



Cokolwiek robisz, rób dobrze, 
albo nie rób wcale

Rozmowa z Dziekanem Wydziału Zootechnicznego 
prof. Andrzejem Filistowiczem

- Wydziały zootechniczne w uczelniach rolniczych spotykamy tylko w krajach Europy 
środkowo-wschodniej, a zmiany w szkolnictwie wyższym, które można obserwować od 
blisko czterech lat, nie tylko nie doprowadziły do zaniku tych wydziałów, ale stymulują 
ich rozwój. Jak to wytłumaczyć?
- To ważne pytanie. Zootechnika to istotnie dziwny twór językowy, nie ma na przykład odpowiednika 
angielskiego. Termin ma rodowód francuski i powstał w XIX wieku, a że przyjął się u Wielkiego Brata 
na Wschodzie, trafił i do nas w latach pięćdziesiątych, więc funkcjonuje do tej pory. Po wojnie były 
wydziały hodowli zwierząt. Nowo tworzone wydziały miały za zadanie przygotowanie specjalistów 
z zakresu produkcji zwierzęcej poczynając od zasad chowu i żywienia, poprzez metody doskonalenia, 
na organizacji produkcji zwierzęcej w dużych gospodarstwach kończąc.
- W zamyśle było to przygotowywanie kadr dla PGR-ów?
- Głównie. Taki stan rzeczy utrzymywał się tak długo, jak długo tacy absolwenci byli gospodarce 
potrzebni.
- A obecnie?
- Był taki okres, kiedy myślano poważnie, nie tyle o likwidacji wydziałów zootechnicznych, co 
kierunku studiów. Byłem temu bardzo przychylny, uważałem bowiem, że mamy jedno rolnictwo, a 
to rolnictwo ma różne specjalności: agrotechnikę, zootechnikę, czy jak wolimy hodowlę zwierząt, 
meliorację, technikę rolniczą, czyli mechanizację, technologię żywności, technikę żywienia człowie
ka... Z różnych powodów reforma kierunków studiów w uczelniach rolniczych nie poszła tą drogą i 
tak obroniła się zootechnika. Kierunek studiów stal się popularny. Dzisiaj kształcimy 562 studentów 
i plasuje to nasz kierunek na drugim miejscu za rolnictwem (1128 studentów). Jeszcze nie tak dawno 
nasz Wydział miał najmniej studentów.
- Obronił się też Wydział. Jakie zmiany nastąpiły w okresie Pańskiej kadencji, najpierw 
prodziekana, potem dziekana Wydziału?
- W naszej Uczelni obronił się też kierunek studiów. My pierwsi dokonywaliśmy reformy studiów już 
w roku 1980/81. Byłem wówczas przewodniczącym kola młodych pracowników nauki. Adiunktów i 
asystentów było u nas znacznie więcej niż samodzielnych pracowników nauki i w zasadzie my 
wymuszaliśmy na starszej kadrze zmiany programowe. Wprowadziliśmy w tym okresie kilkanaście 
przedmiotów fakultatywnych zawodowych, ale także sporo humanistycznych, jak historia filozofii, 
kultura języka polskiego, czy etyka i pomimo zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym w stanie 
wojennym, te przedmioty przetrwały. Mieliśmy więc inny punkt startu w roku 1990. Właśnie dla 
kontynuowania i dopełnienia tej reformy zgodziłem się kandydować na stanowisko prodziekana ds. 
studenckich. Ci adiunkci i asystenci, z którymi współpracowałem wówczas w roku 80. dorośli, zostali 
profesorami i dziś stanowią trzon Rady Wydziału. To w dużej mierze ułatwiło mi zadanie. Zresztą 
tych entuzjastów zmian przybyło. Od innych wydziałów zootechnicznych w kraju i innych wydziałów 
w naszej macierzystej Uczelni różnimy się dziś tym, że jako jedyny wydział mamy studia nie 
dwustopniowe, ale dwukierunkowe. Po III roku studiów jest wyraźny podział na studia zawodowe, 
które trwają jeszcze tylko semestr i czterosemestralny kurs magisterski z dwiema dobrze zarysowa
nymi specjalnościami: hodowla zwierząt i ochrona środowiska hodowlanego z pełnym wachlarzem 
przedmiotów specjalizacyjnych (ok. 60) i kilkunastoma humanistycznymi.
- Zmiany zgodne z tendencją tworzenia uniwersytetów technicznych, a nie wyższych 
zawodówek. Obserwuje się je także na politechnikach...
- Tak. Jest to zupełnie inna filozofia kształcenia, której zresztą hołduję od początku. Jako członek 
Komisji Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej mogłem wpływać na tworzenie projektów minimów 
programowych nie tylko własnego, ale także innych kierunków studiów, aby te dążenia do stworzenia 
Uniwersytetu Rolniczego znalazły odbicie w programach studiów. Stąd nasz Wydział ma procentowo 
więcej, niż inne wydziały zootechniczne, przedmiotów humanizujących. Mamy też więcej lektoratów 
języka obcego, a także mocne podstawy zasad gospodarki rynkowej. Jest to cały cykl sekwencyjnie 
ustawionych przedmiotów: podstawy makro- i mikroekonomii, podstawy zarządzania, marketingu, 
finanse, zasady gospodarki rynkowej - przedmioty, które dają przygotowanie do funkcjonowania w 
obecnych realiach. Są też przedmioty z zakresu technik komputerowych i te, które dają przygotowanie 
makrotechniczne. A specyfiką naszego Wydziału jest też to, że każdy student na kursie magisterskim 
począwszy od IV roku, poza obowiązkowym minimum programowym, tworzy sam swój program 
studiów, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i wymarzonym zawodem.
- To propozycja na wzór zachodni...
- Nie jest to kalka zachodnich programów studiów, niemniej przygotowując zarys reformy przestu
diowaliśmy kilkanaście planów studiów uniwersytetów stanowych w USA i zachodnioeuropejskich, 
żeby nasz plan był z nimi kompatybilny. Wszak wchodzimy do Europy.
- A jak na te zmiany reagują studenci?
- Wbrew powszechnym opiniom o małej aktywności i zaangażowaniu studentów, na naszym Wydziale 
obserwujemy ogromny rozwój życia studenckiego. Pracują w IAAS, w samorządzie uczelnianym i 
wydziałowym, organizują sejmiki kół naukowych. W ubiegłym roku zorganizowali III rajd zootech
niki po 20. letnim okresie przerwy. W tym roku w maju będzie kolejny. Cztery koła naukowe działające 
na Wydziale zawsze plasują się wysoko w rankingu uczelnianych kół naukowych. Trzeba tu podkreślić

cd. na s. 4

KRÓTKO
Narada w MEN

Nazajutrz po podpisaniu przez Prezydenta RP Ustawy 
budżetowej (tj. 13 kwietnia br.) zebrali się w Warsza
wie na zaproszenie Ministra Aleksandra Łuczaka re
ktorzy szkól wyższych podległych MEN. Narada w 
Ministerstwie poświęcona była omówieniu aktualnych 
zadań i perspektyw oraz problemów rozwoju szkolnic
twa wyższego. Wzięli w niej również udział: wicemini
ster EN prof. Kazimierz Przybysz, dyrektor 
Departamentu Szkolnictwa Wyższego, dr Jerzy Gąsio- 
rowski, przewodniczący KBN, prof. Witold Karcze
wski i przewodniczący Rady Głównej i Szkolnictwa 
Wyższego, prof. Jerzy Osiowski. Rektorzy otrzymali 
decyzję w sprawie przydziału dotacji budżetowej dla 
uczelni na działalność dydaktyczną. Akademii Rolni
czej przyznano (bez środków na podwyżki płac) ok. 120 
mld. zł tj. o 3,5% więcej niż w roku ubiegłym (116 mld 
zł).

Minister Aleksander Łuczak nazwał tegoroczny bu
dżet "budżetem nadziei i przełomu". Rektorzy zaś, pod
czas dyskusji, używali raczej określeń "budżet 
przetrwania" lub - jeszcze ostrzej - "budżetbeznadziei". 
Minister podnosił kwestię jakości kształcenia, resort 
będzie pełnił funkcje kontrolne i nadzorcze oraz bez
względnie będzie egzekwować kryteria kadrowe ustalo
ne przez Radę Główną. Pilotażowo, w roku bieżącym 
przeprowadzona zostanie ocena jakości kształcenia z 
fizyki i na kierunkach lekarskich. Zapowiedział opraco
wanie ustawy dotyczącej wyższych szkół zawodowych 
(bez uprawnień do kształcenia na poziomie magister
skim). Ministerstwo będzie - takie rektorzy usłyszeli 
zapewnienie - wspierać działania w zakresie integracji 
środowiska akademickiego, współpracować z instytuta
mi PAN - również w zakresie dydaktyki - i "zmierzać 
do przełamania kryzysu finansowego w edukacji".

Minister Kazimierz Przybysz w swoim wystąpieniu 
zapewnił, że autonomia uczelni jest nienaruszalna, ini
cjatywa należy do szkół wyższych a kierownictwo re
sortu będzie tylko stymulować pewne działania (m.in. 
poprzez bodźce finansowe). Zwiększenie liczby studen
tów - podkreślił - może się odbywać tylko na zasadzie 
racjonalizacji dydaktyki. Utrzymane będą studia 3. sto
pniowe (zawodowe, magisterskie i doktoranckie). Z 
satysfakcją odnotował, iż wzrósł wskaźnik scholaryza- 
cji (w latach 90-93 z 13%do 18%)orazliczbastudentów 
na jednego "wysoko wykwalifikowanego nauczyciela 
akademickiego” (od stopnia doktora wzwyż) z 9,5 do 14 
(w AR wynosi 8,6). Ze względu na skromne środki 
budżetowe zmniejszone będą środki na działalność 
ogólnotechniczną. Ministerstwo pracuje nad modyfika
cją systemu wynagrodzeń i podziału dotacji na działal
ność dydaktyczną. Jednym z elementów, który ma być 
uwzględniony w nowym systemie będzie jakość i efe
ktywność kształcenia. Skromne są środki na inwestycje 
w szkolnictwie wyższym (ok. 0,5 bln. zł), resort prefe
rować więc będzie inwestycje o charakterze środowi
skowym. O 14-15% wzrosną średnio płace w ramach 
czerwcowej waloryzacji (dla profesorów i doktorów 
habilitowanych więcej).

Minister Witold Karczewski zapewnił, że zwiększone 
będą środki na badania własne, przy czym KBN i MEN 
będą znacznie bardziej kontrolować efektywność ich 
wykorzystania.

Dyskusję zdominowały, jak należało oczekiwać, kwe
stie skromnych środków finansowych. Zwracano uwa
gę na konieczność przeprowadzenia oceny szkół 
niepaństwowych, podkreślano zlą sytuację materialną 
studentów i konieczność zmiany systemu stypendialne
go, a także niesprawiedliwy podział środków na dzia
łalność statutową (instytuty i jednostki badawczo- 
rozwojowe zatrudniające 12 tys. pracowników otrzyma
ły 2,5 bln. zł a szkoły wyższe 1,25 bln. zł przy zatrud
nieniu 60 tys. pracowników). Podkreślano sprawę 
niskich limitów na wynagrodzenia, co nie pozwala na 
zwiększenie stanu zatrudnienia odpowiednio do wzro
stu liczby studentów. Apelowano do Ministra, aby jako 
wicepremier użył swych wpływów, w celu znacznego 
wzrostu funduszu płac dla uczelni.

/mwj/



KRÓTKO
O modelach rekrutacji

W dniu 12 kwietnia 1994 r. w Muzeum Archite
ktury odbyło się spotkanie dyskusyjne zorganizowa
ne przez redakcje dwóch pism: informacyjnego 
pisma Politechniki Wrocławskiej "Pryzmat” oraz 
regionalnego pisma polityczno-gospodarczego "He
rold Dolnośląski". Do udziału w spotkaniu zapro
szono przedstawicieli wszystkich uczelni 
wrocławskich, Władz Miasta oraz przedstawicieli 
Kuratorium. Ostatecznie udział wzięli (oprócz go
spodarzy): przedstawicielka kuratorium oraz prore
ktorzy ds. dydaktyki czterech uczelni (Uniwersytet, 
Politechnika, Akademia Ekonomiczna oraz Akade
mia Rolnicza).

Głównym, proponowanym tematem spotkania były 
modele i zasady rekrutacji na studia oraz zaintereso
wanie młodzieży różnymi kierunkami studiów. W tra
kcie otwartej, szczerej i szczegółowej wymiany 
informacji i poglądów poruszono także wiele innych 
wątków, których nie sposób było oddzielić od główne
go nurtu dyskusji. Stwierdzono, że nie można mówić o 
zasadach rekrutacji i liczbie przyjmowanych studentów 
bez wskazania na uwarunkowania kadrowe i ekonomi
czne uczelni (zaplecze laboratoryjne i badawcze, dota
cje na działalność dydaktyczną, wynagrodzenia 
pracowników itp.). Bardzo cenne okazały się dla przed
stawicieli uczelni informacje o aktualnej sytuacji i tren
dach w szkolnictwie średnim (wiele uwagi poświęcono 
np. konieczności reform egzaminów maturalnych, prze
kazane przez przedstawicielkę kuratorium oświaty).

W podsumowaniu dyskusji, która przeciągnęła się 
znacznie ponad planowany czas (trwała blisko 3,5 go
dziny) zwrócono uwagę na konieczność gruntownej - i 
to rzeczywistej, a nie jak dotychczas werbalnie dekla
rowanej - reformy całości systemu edukacyjnego (od 
szkoły podstawowej po studia wyższe), wyraźnego 
sprecyzowania granic obowiązków państwa w systemie 
oświaty bezpłatnej, permanentnej, a nie akcyjnej, oceny 
jakości kierunków studiów (system akredytacji) oraz 
roli środków masowego przekazu w kreowaniu pra
wdziwego obrazu i stanu oświaty oraz nauki polskiej.

Wyrażono wolę organizacji następnych spotkań tego 
typu, poświęconych innym problemom nurtującym śro
dowiska szkolne i wyższych uczelni. Zainteresowanych 
dokładną relacją odsyłam do lektury najbliższych nu
merów pism, których redakcje spotkanie to zorganizo
wały.

/mr/

Dzień “otwartych drzwi“
W dniu 19 marca 1994 r. odbyła się w naszej 

Uczelni - wzorem lat ubiegłych - akcja "drzwiotwar
te" przeznaczona dla tegorocznych maturzystów. Ku 
miłemu zaskoczeniu organizatorów, sala VIR, do 
której zaproszono naszych potencjalnych, przy
szłych studentów była wypełniona niemal w całości.

Po powitaniu przybyłych, którego dokonał pełno
mocnik Rektora ds.rekrutacji dr Lesław Szymań
ski, prorektor ds.dydaktyki dr hab. prof. nadzw. 
Marian Rojek krótko przekazał podstawowe infor
macje o kierunkach studiów, zasadach rekmtacji, 
warunkach socjalno-bytowych itp. Następnie pro
dziekani poszczególnych wydziałów przeszli z chęt
nymi do studiowania na "swoich" kierunkach do 
innych sal, gdzie podane zostały bardziej szczegóło
we informacje.

Migawka ze spotkania oraz krótka rozmowa z 
prorektorem ds. dydaktyki zostały pokazane tego 
samego dnia we wrocławskich "Faktach".

/mr/

Cokolwiek robisz, rób dobrze...
dok. ze s. 3

ogromne zaangażowanie pani Prodziekan Bożeny Patkowskiej-Sokoły, które sprawia, że studenci nie 
tylko artykułują swoje żądania, ale przedstawiają własne inicjatywy. Sprzyja temu dobra atmosfera 
na Wydziale, a dużą rolę odegrała - moim zdaniem - reforma programów studiów i indywidualizacja 
nauczania. Studentom nie stwarza się żadnych barier, swobodnie wybierają specjalności i personalnie 
opiekunów prac magisterskich.
- Czy te zmiany w równym stopniu dotyczą studiów zaocznych?
- Tam przeobrażenia nie są aż tak głębokie z racji mniejszego zakresu kształcenia. W zeszłym roku 
zwiększyliśmy limit naboru i przyjęliśmy sto kilka osób. W tym roku obok stu studentów, którzy będą 
kształcić się w murach naszej Uczelni, przyjmiemy około 50 osób na zawodowe studia zaoczne 
naszego Wydziału przy Zespole Szkół Rolniczych w Nysie. Ta inicjatywa, która wyszła od dyrekcji 
Zespołu, przy poparciu burmistrza Nysy, wojewody opolskiego i przychylności J.M. Rektora została 
sfinalizowana podpisaniem umowy. Gross kosztów ponosi Zespół Szkół Rolniczych w Nysie, my 
zapewniamy kadrę, dojazdy i niezbędne materiały do ćwiczeń. Studia prowadzone są przez pierwsze 
dwa lata w Nysie, a potem kontynuowane w murach naszej Uczelni. Chcemy te studia poszerzać, by 
docelowo doprowadzić do usamodzielnienia Zespołu Szkół Zawodowych w zakresie studiów zaocz
nych. Być może znajdą tam pracę ci, którzy zechcą odejść z naszej Uczelni, a także absolwenci studiów 
doktoranckich.
- Studia doktoranckie to także inicjatywa Wydziału Zootechnicznego, tym cenniejsza, że 
nie było w naszej Uczelni takiej tradycji...
- Studia doktoranckie to nie tyle inicjatywa Wydziału, ile Prorektora ds. nauki prof. Stanisława 
Krzywieckiego. Podobny pogląd na kształcenie młodej kadry naukowej reprezentuje Rektor prof. 
Jerzy Kowalski. Przyjęliśmy tę inicjatywę z pełnym zrozumieniem i entuzjazmem, bo widzimy w 
uruchomieniu tych studiów ogromne korzyści dla Uczelni i dla Wydziału. Po przyjęciu przez Senat 
stosownej uchwały, uruchomienie tych studiów mogłoby nastąpić już w roku akad. 1994/95. Byłyby 
to studia prowadzone w trybie stacjonarnym przez cztery lata. Ich plan jest ciekawie skonstruowany. 
Spośród najlepszych absolwentów rekrutować się będzie młoda kadra naukowa już ze stopniem 
doktora nauk rolniczych.
- Niebagatelny jest też wzgląd finansowy, bowiem menowski algorytm rozdziału środków 
dla uczelni wyraźnie preferuje doktorantów, którzy liczeni są podwójnie, asystentów zaś 
algorytm nie uwzględnia w ogóle...
- Myślę, że korzyści dla Uczelni są jeszcze większe. Doktorant jest odpowiednikiem trzech, lub 
czterech studentów, a jego stypendium nie obciąża funduszu płac. Znacznie korzystniejsze jest to 
również dla samych studentów studiów doktoranckich. Wysokość stypendium jest zbliżona do pensji 
asystenta, a obciążenie dydaktyczne wynosi tylko 60 godzin w ciągu 4 lat, podczas gdy roczne pensum 
asystenta wynosi 210 godzin. Doktorant zaś musi kształcić się na odpowiednio wyprofilowanych 
studiach. Są to zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, inne w formie zadań do wykonania, 
jak referaty na sesjach krajowych, międzynarodowych, odbywa też staże w innych ośrodkach, nie 
tylko krajowych. Asystent obciążony dydaktyką nie jest w stanie wypełnić tych obowiązków, ani tak 
dobrze, ani w tak krótkim czasie.
- Studia doktoranckie to może dobre przejście do problematyki badawczej. Jaka jest 
kondycja Wydziału w tej dziedzinie?
- Będę może mało skromny, ale powiem, że znakomita. Nasz Wydział zapewnia 22% zysku Uczelni 
z prac badawczych finansowanych przez KBN, a jest to jeden z mniejszych wydziałów. Mamy 28 
grantów, które są realizowane już od kilku lat i nowe granty, które zostały przyznane w tym roku. 
Mniejszy mamy natomiast udział w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, w porównaniu na 
przykład z Wydziałem Rolniczym, czy Melioracji. Jest to tylko rząd kilkuset milionów. Kondycja 
Wydziału w dziedzinie prac badawczych to też liczba publikacji, w tym w czasopismach zagranicz
nych, bądź ogólnopolskich w językach obcych, liczba prac przewidzianych do wdrożenia, wdrażanych
- to wszystko plasuje Wydział na dobrym poziomie zarówno w rankingach wśród wydziałów 
zootechnicznych, jak i w naszej Uczelni.
- A na arenie międzynarodowej?
- Kontakty z zagranicą są bardziej personalne niż instytucjonalne. Mają je poszczególne katedry, bądź 
samodzielni pracownicy naukowi. Nie podjęliśmy natomiast szerszej współpracy z ośrodkami zagra
nicznymi jako Wydział. W bieżącym roku przygotowujemy projekt, który chcemy zgłosić w ramach 
programu Tempus i zgodnie z charakterem tego programu dotyczyć on będzie głównie dydaktyki. 
Przy okazji chcemy rozwinąć również kontakty naukowe, badawcze. W projekcie przewidujemy 
udział akademii rolniczych w Lublinie i Poznaniu a ponadto ośrodków zagranicznych: Wageningen, 
stałego kontrahenta Akademii Rolniczej w Poznaniu, a ze swej strony chcemy zainteresować proje
ktem Getyngę, bądź Hohenheim.
- Co zatem powiedziałby Pan tym sceptykom, którzy jeszcze nie tak dawno chcieli Wydział 
Zootechniczny likwidować?
- Na pewno mocno się pomylili. Na dobrą sprawę jesteśmy najbardziej otwarci na usługi dydaktyczne 
z zewnątrz, a zootechnika stała się nowoczesnym kierunkiem w ramach uniwersytetu rolniczego. Nie 
zamykamy się i też chcemy mieć jak największy udział w kształceniu na innych kierunkach studiów 
w naszej Uczelni. Cieszę się również, że na naszym Wydziale udało się tak wiele osób zainteresować 
unowocześnianiem, reorganizacją i restrukturyzacją Uczelni, poszukiwaniem nowych środków i 
lepszych rozwiązań, które wprowadzają nas w XXI wiek.
- A jaka jest Pana osobista dewiza?
- Cokolwiek robisz, rób dobrze, albo nie rób wcale.

Rozmawiały:
Maria Wanke-Jerie i Małgorzata Wanke-Jakubowska



Uchwała
Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dn. 25.03.94 r. w 

sprawie zmiany Uchwały nr 7/92 z dn. 15.07.92 r. o sprzedaży 
mieszkań zakładowych Uczelni położonych na terenie Rolniczych 
Zakładów Doświadczalnych AR

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 12 września 1990 r. o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385) uchwala się co następuje:

W uchwale nr 7/92 z dn. 15.07.92 o sprzedaży mieszkań zakładowych Uczelni 
położonych na terenie Rolniczych Zakładów Doświadczalnych AR wprowadza 
się następujące zmiany:

1. § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Sprzedaż mieszkań zasiedlonych następuje po cenie rynkowej pomniejszonej o 

następujące ulgi:
a) dla najemców, wymienionych w § 2 pkty 1 -3 o 3 % za każdy rok pracy w 

Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym i innym państwowym zakładzie pracy, 
którego podstawowym przedmiotem działalności była produkcja rolnicza

b) dla wszystkich najemców o 10 % jeżeli kwotę uiszczą jednorazowo do dnia 
podpisania umowy sprzedaży

c) dla wszystkich najemców, mających zamiar kupić mieszkanie w bloku co 
najmniej 4 rodzinnym o 10 % jeżeli każde mieszkanie w tym bloku zostanie 
wykupione.

2. § 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
Wysokość ulg określonych w § 3 pkt. 1 ust. a może być odliczana od wartości 

mieszkania ustalonej wg § 2 pkt. 3 wyłącznie do 80 min zł.
3. § 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
Zapłata może zostać rozłożona na raty z tym, że pierwsza wpłata wynosi 20 % 

wartości mieszkania pomniejszonej o ulgi wg § 3 pkt. 1 ust. a i c ale nie może być 
ona niższa niż 5 min zł.

Jeżeli kwota do zapłaty po odjęciu ulg wg § 3 pkt. 1 ust. a i c jest mniejsza niż 
5 min zł wtedy zapłata nie podlega rozłożeniu na raty i nie ma podstaw do 
stosowania ulgi wg § 3 pkt. 1 ust. b.

4. Zobowiązuje się Rektora AR do uzupełnienia zarządzenia nr 10 z 27.07.92r. 
z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 14/94
Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 1994 r. w 

sprawie powołania komisji ds. zakupu sprzętu komputerowego
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 21 Statutu AR z 24 maja 1991 r. 
(tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Rektora z 8 lipca 1993 r.) zarzą
dza się co następuje:

§1
Powołuje się komisję ds. zakupu sprzętu komputerowego.

§2
Zadaniem komisji będzie wyłonienie dostawców sprzętu komputerowego przy 

zakupach powyżej 60 000 000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).

§3
1. Wyboru dokonuje komisja spośród ofert renomowanych firm zajmujących 

się sprzedażą i serwisem sprzętu komputerowego.
2. Przy wyborze komisja winna kierować się:
- renomą i wiarygodnością firmy,
-jakością sprzętu,
- ceną sprzętu,
- solidnością świadczonych usług serwisowych.
3. Wyboru firmy komisja winna dokonać na podstawie ofert co najmniej trzech firm.
4. Propozycję komisji dotyczącą wyboru dostawcy zatwierdza Prorektor ds. Nauki.

§4
1. Kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni zamierzających zakupić 

sprzęt komputerowy w kwocie przekraczającej 60 min zł zobowiązuje się do 
składania wniosków o wskazanie firmy, w której należy zakupić sprzęt do Działu 
Aparatury i Pomocy Dydaktycznych.

2. Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych niezwłocznie przekaże wniosek 
Przewodniczącemu Komisji.

3. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w sprawie, o której mowa 
w § 4 ust. 1, komisja bez zbędnej zwłoki przedkłada Prorektorowi ds. Nauki, 
proponuje firmę, w której należy dokonać zakupu sprzętu.

4.0 decyzji Prorektora Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych powiadamia 
zainteresowanego kierownika jednostki organizacyjnej.

§5
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki.

Z SENATU
Porządek obrad przeniesionego na 6 maja br. kwietniowego posiedzenia

Senatu został uzupełniony o punkt dotyczący zawarcia umowy z Suez Canal
University w Egipcie.

• Bez uwag wysłuchano sprawozdania finansowego za rok 1993 r. przedsta
wionego przez panią Kwestor, mgr Urszulę Paszkowską-Szczerbę. Sprawoz
danie to zostało również w Ministerstwie przyjęte bez zastrzeżeń, a biegli nie 
wnieśli żadnych korekt.

• Projekt planu finansowo-rzeczowego Uczelni na rok 1994 r. również zreferowała 
pani Kwestor. "Planuje się - skomentował projekt J.M. Rektor - zbilansowanie 
wpływów i wydatków, które mają wynosić w roku bieżącym 203.139 min zł". 
Planowane koszty eksploatacyjne działalności Uczelni są niższe niż w roku ubie
głym, a ewentualne oszczędności w tej dziedzinie - prawie niemożliwe. Limit 
funduszu płac jest przekraczany miesięcznie o 5%, tj. co w skali roku wynosiłoby 
ok. 3,5 mld zł, a które należałoby wygospodarować ze środków własnych. "Sytuacja 
finansowa jest bardzo trudna, gorsza niż w zeszłym roku" - ta konstatacja przewijała 
się we wszystkich wypowiedziach w dyskusji, która skoncentrowała się na krytyce 
przyjętego uprzednio algorytmu podziału środków budżetowych na wydziały. Dzie
kan Wydziału Technologii Żywności prof. Wacław Leszczyński postawił najdalej 
idący wniosek o niezatwierdzenie budżetu na 1994 r. Przewodniczący Komisji 
Finansowej, prof. Teodor Nietupski zaapelował, aby Senat przyjął budżet na 1994 
r., zostawiając możliwość korekty rozdziału środków na wydziały Komisji Finanso
wej i Rektorowi, a prof. Jerzy Kowalski zaproponował, aby przygotować trzy 
warianty rozdziału środków na wydziały w ciągu dwóch dni, Komisja Finansowa 
zaś, poszerzona o dziekanów, zatwierdziłaby na nadzwyczajnym posiedzeniu jeden 
z nich i o ile możliwy byłby consensus, decyzja ta nie wymagałaby już akceptacji 
Senatu. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 1993 i planu 
finansowo-rzeczowego na rok 1994 (bez rozdziału środków na wydziały) została 
przyjętajednogłośnie.

• Organizację i finansowanie działu doświadczalno-naukowego w RZD zreferował 
Prorektor prof. Eugeniusz Kołota. Analizując rozstrzygnięcia Komisji ds. Restru
kturyzacji RZD zastrzegł, iż należałoby w chwili obecnej wstrzymać się z decyzją 
wprowadzenia stacji naukowo-badawczych w Zakładach (pilne opracowanie progra
mu zasad tworzenia i funkcjonowania uczelnianych lub wydziałowych stacji nauko
wo-dydaktycznych postulował Wydział Zootechniczny w uchwale z 25.04.94). W 
dyskusji dominował pogląd, iż realizację badań terenowych powinny zapewnić 
właśnie stacje doświadczalne, wyposażone w odpowiedni park maszynowy, w które 
- docelowo - zostałaby przekształcona wydzielona część rolniczych zakładów.’Z 
polemiką wystąpiła prof. Zofia Jasińska i zaapelowała do Senatu o uwzględnienie 
opinii Komisji. Podsumowując dyskusję J.M. Rektor stwierdził, iż powołanie stąęji 
doświadczalnych jest w chwili obecnej niemożliwe, gdyż brak na to środków 
finansowych. Senat przyjął do wiadomości, że dział naukowy RZD będzie funkcjo
nował na dotychczasowych zasadach.

• Prof. Eugeniusz Kołota przedstawił informację o wynikach finansowych RZD za 
1993 r. Wzmocnienie, co najmniej o 1 etat, działu Prorektora ds. RZD postulował 
prof. Wiesław Poznański, a dyrektor mgr Marian Rybarczyk poinformował, iż na 
ów etat - już przyznany dla działu - poszukuje się specjalisty od analiz finansowych 
oraz dodał, że RZD winne są Uczelni łącznie ok. 6 mld zł. Wprowadzenie uchwały 
Rady Wydziału Zootechnicznego w sprawie ponownego rozpatrzenia przez Senat 
sprzedaży RZD Magnice na posiedzenie Senatu, jak również samo podjęcie tego 
rodzaju uchwały (dotyczącej spraw będących w kompetencji Senatu) przez Radę 
Wydziału, zakwestionowała prof. Zofia Jasińska. "Każdy członek Senatu ma 
prawo zgłosić do porządku dziennego posiedzenia dodatkowe punkty" - przypo
mniał J.M. Rektor, a wniosek RW Zootechnicznego w kontekście katastrofalnej 
sytuacji rolniczych zakładów (zadłużenie, dekapitalizacja majątku, ujemny wynik 
finansowy), znów wywołał burzliwą dyskusję. Większość opowiedziała się za gło
sowaniem wniosku dotyczącego sprzedaży RZD Magnice, który został przyjęty 
(18:6:2) w głosowaniu tajnym.

• Senat jednomyślnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Suez Canal University 
w Egipcie.

• Analizę działalności dydaktyczno-wychowawczej przedstawił Prorektor ds. dy
daktyki prof. Marian Rojek. J.M. Rektor poinformował, że Europejska Federacja 
Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) na podstawie analizy jakości i 
programów studiów wydaje certyfikaty inżyniera europejskiego. Do tego rejestru 
zostali włączeni absowenci AR we Wrocławiu kierunków: budownictwa, geodezji i 
kartografii, techniki rolnej i leśnej, inżynierii środowiska oraz technologii żywności 
i żywienia człowieka.

• Wniosek Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w sprawie zmiany nazwy 
Katedry Patologii Rozrodu Zwierząt i Kliniki Położniczej na Katedrę Rozrodu 
Zwierząt i Kliniki Położniczej, przedstawiony przez dziekana prof. Witolda Golni- 
ka, został przyjęty jednogłośnie.

• Projekt uchwały o przekształceniu Działu Wydawnictw w jednostkę pozawydzia
łową o nazwie Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz zmiany 
odpowiednich zapisów statutowych przedstawił Prorektor prof. Marian Rojek. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

• J.M. Rektor poinformował o konferencji rektorów szkół autonomicznych, która 
odbyła się 5 maja br. w Poznaniu.

• Prof. Tadeusz Szulc wyraził pożyty wną opinię o zmianach, które zostały ostatnio 
dokonane w Wydawnictwie AR.
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KRÓTKO
Posiedzenie Rady 

Bibliotecznej (8.03.94 r.)
W dniu 8 marca br. odbyło się pierwsze posiedze

nie Rady Bibliotecznej w kadencji 1993- 1996. Mgr 
G. Talar przedstawiła na nim sprawozdanie z dzia
łalności Biblioteki Głównej w roku 1993, w którym 
zwrócono uwagę na sprawy personalne i lokalowe, 
koszty działalności Biblioteki, pracę poszczegól
nych oddziałów, działalność dydaktyczną i szkole
niową oraz udział pracowników w kursach, 
szkoleniach i konferencjach. W dyskusji nad spra
wozdaniem zaakcentowano sprawę niewystarczają
cej ilości personelu (po redukcjach etatów, 
przejściach na emeryturę). Uniemożliwia ona - przy 
zwiększonej, po remoncie budynku, ilości czytelń i 
magazynów, jednocześnie prowadzonych pracach 
dotyczących tworzenia komputerowej bazy danych 
o księgozbiorze i publikacjach pracowników Uczel
ni oraz działaniach porządkowych przygotowują
cych Bibliotekę do pełnej automatyzacji jej prac - 
funkcjonowanie wypożyczalni, trzech czytelń oraz 
sześciu magazynów w cyklu dwuzmianowym. Prof. 
dr hab. H. Geringer uznał aktualne godziny otwar
cia agend Oddziału Udostępniania za niewystarcza
jące w stosunku do potrzeb czytelników i 
nieproporcjonalne w stosunku do nakładu finanso
wego przeznaczonego na remont i wyposażenie Bib
lioteki.

Na posiedzeniu rady mgr Talar przedstawiła tak
że plan rzeczowo - finansowy Biblioteki Głównej na 
rok 1994 charakteryzując jego poszczególne punkty: 
Księgozbiór Biblioteki i jego konserwacja, automa
tyzacja prac bibliotecznych, funkcjonowanie i wy
posażenie Biblioteki. Prof. dr hab. Geringer 
podkreślił konieczność założenia w budynku Biblio
teki Głównej systemu alarmowego zabezpieczające
go księgozbiór i sprzęt. Dyrekcja Biblioteki 
wielokrotnie zgłaszała władzom Uczelni taką po
trzebę. Zarówno sprawozdanie jak i plan rzeczowo 
- finansowy Rada Biblioteczna zatwierdziła jedno
głośnie.

Omawiając sprawy bieżące prof. dr hab. G. Li- 
sińska zasygnalizowała problem bibliotek zakłado
wych (postanowiono włączyć go do programu 
jednego z kolejnych posiedzeń Rady), mgr G. Talar 
zwróciła uwagę na potrzebę stałej obecności w Bib
liotece informatyka oraz na możliwość przystoso
wania pomieszczeń na Swojcu do funkcji magazynu 
bibliotecznego.

/gt/

Wszystkim, którzy w ostatnich 
miesiącach życia mojej żony Ur
szuli wspomagali naszą rodzinę 
życzliwą i bezinteresowną pomo
cą, a także tym wszystkim pracow
nikom Akademii Rolniczej, którzy 
odprowadzili Ją na miejsce wiecz
nego spoczynku, składam z głębi 
serca płynące wyrazy podzięko
wania.

Roman Sura

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych 
i zaocznych w roku akademickim 1994/95

Kierunek Sstudia stacjonarne Studia zaoczne
Inżynieria Środowiska 140 + 15 w.słuch. 90
Geodezja i Kartografia 85 + 10 w.słuch. 60
Budownictwo 75+10 w.słuch. -
Technologia Żywności 150 + 15 w.słuch. -
Weterynaria 140 + 15 w.słuch. -
Rolnictwo 260 + 30 w.słuch. 135
Ochrona Środowiska 50+5 w.słuch. -
Technika Rolnicza i Leśna 120 + 15 w.słuch. 90
Zootechnika 145 + 15 w.słuch. 100
Zootechnika (Zespół Szkól Rolniczych w Nysie) 50

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 
1994/95 powołana przez Senat w dniu 25.03.1994 r.

przewodniczący: - prof. dr hab. Marian Rojek, Prorektor ds. dydaktyki 
członkowie:
- dr hab. Włodzimierz Czamara
- prof. dr hab. Grażyna Lisińska
- prof. dr hab. Władysław Lonc
- prof. dr hab. Bolesław Nowicki
- dr hab. Zdzisław Staroniewicz
- Michał Negowetti stud. III roku Wydz. Technologii Żywn. 
sekretarz: - mgr Małgorzata Faron

Zestawienie zbiorcze
szkół wyższych Wrocławia w roku akademickim 93/94 i 94/95

Nazwa uczelni

Limit przyjęć na rok ak. 93/94 i 94/95

studia

stacjonarne

studia

zaoczne

studia

podyplomowe

Politechnika Wrocławska 4.336/4.300 723 / 450-500 -/360

Akademia Medyczna 447 / 434 -/- -/40

Akademia Ekonomiczna 1.257/ 1.175 1.019/900 -/-

Akademia Rolnicza
1.073 /

1.165 (+130)
471 /475 -/3

AWF 356 / 360 28 / 270 -/ 150

PWSSP 95/ 87 -/- -/-

Akademia Muzyczna 81/85 5/- -/-

PWST 46/32 -/- -/ 16

Papieski Fakultet Teologiczny 125/180 -/70 31/-

WSOIW 150/70 165 90

wsowz 350*/40 */ 120 */65

Uniwersytet Wrocławski 2.881 /2.650 1.467/ 1.300 958

* - liczba obejmująca studia: stacjonarne, zaoczne i podyplomowe w roku akademickim 1993/94



Uchwała
w sprawie zasad rozdziału środków na badania 

własne i ich rozliczania w roku 1994
Komisja na posiedzeniu w dniu 10.01.1994 przedyskutowała sposób gospodarowania 

środkami przeznaczonymi na badania własne i przedstawiła Senatowi następujące wnioski:
1. Z dotacji na badania własne 15 % środków przeznacza się na koszty ogólne, 85 % 

otrzymują jednostki naukowo - badawcze.
2. Środki te przeznaczone są w 25 % na finansowanie projektów zamawianych przez 

uczelnie (tzw. granty wewnętrzne) i w 75 % na dofinansowanie prac promocyjnych 
(doktoraty i habilitacje).

A. Finansowanie grantów wewnętrznych
1. Granty wewnętrzne przydzielane są przez prorektora ds. nauki i współpracy z 

zagranicą działającego w imieniu Rektora.
2. Komisja Senacka w pierwszym rzędzie rozpatruje granty, które zlecone zostały w 

roku 1993 na okres dwuletni. Pozostałe środki dzieli na poszczególne projekty badawcze 
kierując się kryteriami ogólnymi wymienionymi w dalszym ciągu niniejszej Uchwały oraz 
preferencjami Komisji Wydziałowych.

3. Komisja Senacka stosuje następujące kryteria i preferencje przy przydzielaniu 
środków na granty:

- środki przyznawane są jedynie na te granty, które nie są finansowane z innych źródeł 
(granty zewnętrzne, zlecenia, środki przyznane na doktoraty i habilitacje itp.),

- środki przyznaje się na podstawie właściwie opracowanego projektu badawczego 
według załącznika 1,

- przyjmuje się następujące preferencje przyznawania grantów:
a. Rozwijanie głównych kierunków badawczych Uczelni i Wydziałów.
b. Przydatność dla praktyki.
c. Dotychczasowe zaawansowanie prac.
d. Możliwości realizacyjne zespołów badawczych (ilość pracowników samodzielnych, 

adiunktów, asystentów, pracowników technicznych, kontakty krajowe i zagraniczne z 
innymi ośrodkami badawczymi, możliwości aparaturowe).

4. Komisje Wydziałowe złożą projekty badawcze Komisji Senackiej w terminie do 
30.04.94. Projekty powinny być zaopiniowane przez Komisje Wydziałowe w formie 
punktacji od 1 do 10.

5. Rozliczanie merytoryczne i finansowe grantów przeprowadzają Komisje Wydziało
we na podstawie sprawozdania sporządzonego według załącznika 2 w terminach rocznych 
i po zakończeniu projektu.

6. Ocena realizacji projektu przez Komisję Wydziałową będzie dla Komisji Senackiej 
podstawą do dalszego finansowania projektów.

7. Projekty badawcze (załącznik 1) oraz sprawozdania (załącznik 2) powinny być podpisane 
przez kierownika tematu oraz kierownika jednostki naukowo - dydaktycznej.

8. Kierownicy jednostek naukowo - dydaktycznych mogą dysponować kwotą 10 % 
środków na cele ogólnozakładowe. Procent ten może być zwiększony na podstawie 
uzgodnienia między kierownikiem jednostki i kierownikiem projektu badawczego.

B. Przyznawanie środków przyznanych na prace promocyj
ne (doktorskie, habilitacyjne)

1. Komisja Senacka dzieli środki na poszczególne Wydziały na podstawie ilości 
doktorantów i habilitantów zgłoszonych przez Komisje Wydziałowe.

2. Komisje Wydziałowe dzielą środki na jednostki naukowo - badawcze.
3. Preferencje i wysokości środków przyznanych tym jednostkom ustala Komisja 

Wydziałowa.
4. Komisja Senacka zaleca Komisjom Wydziałowym przyjęcie następujących kryte

riów i preferencji przy przyznawaniu środków:
a. Zaawansowanie pracy doktorskiej czy habilitacyjnej.
b. Opinię i politykę kadrową kierownika jednostki.
c. Sytuację kadrową w jednostkach.
5. Sposób składania wniosków o finansowanie prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 

sposób rozliczania ich wykorzystania ustalą Komisje Wydziałowe.

C. Uwaga końcowa
Rady Wydziałowe wybiorą Komisje Wydziałowe ds. Badań w terminie do ........
Komisje Wydziałowe zgłoszą wnioski o granty oraz ilości osób ubiegających się o 

środki na badania własne Komisji Senackiej w terminie do 30.04.94 r.

KROTKO
Narada o budżecie

W Kokotku k/Lublińca w dniach 14-16 kwiet
nia br. obradowali dyrektorzy administracyjni i 
kwestorzy szkół wyższych z całego kraju. W na
radzie wzięli również udział przedstawiciele 
MEN i KBN.

O głównych problemach finansowania i fun
kcjonowania szkolnictwa wyższego w 1994 r. po
wiedział na wstępie podsekretarz Stanu w MEN 
Kazimierz Dera.

Kolejne wystąpienia dotyczyły spraw bardziej 
szczegółowych. "75 maja będą nowe taryfikatory 
płac ijest szansa, że waloryzację przeprowadzi się 
już 1 czerwca" - zapewnił dyrektor Departamentu 
Organizacji Kadr i Szkolenia Stanisław Walicki. 
O ok. 14,5% wzrosną średnio płace w szkołach 
wyższych na skutek czerwcowej waloryzacji i w 
tej wysokości przewiduje się wzrost dolnych sta
wek. Średnia podwyżka dla nauczycieli akade
mickich będzie wynosić 687 tys. zł a dla 
pozostałych pracowników 520 tys. Te kwoty mo
gą być wyższe, senaty uczelni mają bowiem pra
wo uchwalić wyższe stawki niż górne granice 
widełek, oczywiście o ile mają na to własne środ
ki. Do końca czerwca rząd przedstawi propozycje 
kształtowania się płac w sferze budżetowej.

Limit funduszu płac był niewystarczający, o 5 % 
średnio został przekroczony, choć w poszczegól
nych uczelniach kształtowało się to różnie - po
wiedział wicedyrektor Departamentu Witold 
Pakuła, którego wystąpienie poświęcone było 
problemom budżetu szkolnictwa wyższego MEN 
na 1994 r. Wzrasta zatrudnienie w uczelniach, 
wzrasta liczba studentów, jednak nie uwzględnia 
się tego w budżecie. Brak zwłaszcza środków na 
remonty i następuje stopniowa dekapitalizacja 
obiektów. Ze strony dyrektorów i kwestorów pad- 
ła propozycja by odprowadzać na amortyzację 
tylko 5%, a nie jak dotychczas 20%.

Podobnie brakuje środków na finasowanie po
mocy materialnej dla studentów a propozycje bez
zwrotnych pożyczek czy kredytów, jakie padały 
w dyskusji nad wystąpieniem wicedyrektora De
partamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ta
deusza Popławskiego, wybiegały daleko w 
przyszłość.

Bardziej optymistyczne informacje usłyszeli 
uczestnicy narady na temat finasowania badań 
naukowych. Budżet KBN wzrasta o ok. 30 % (po
wyżej przewidywanego poziomu inflacji), środki 
na działalność statutową o 44 %, w tym na badania 
własne o 92%. Zwracano uwagę (wicedyrektor 
Departamentu Ekonomicznego MEN Stanisław 
Madej i dyrektor Departamentu Ekonomicznego 
KBN Elżbieta Szumańska), że nie zawsze były 
one właściwie wykorzystywane (np. zakup samo
chodu, faxu itp.).

Doradca Ministra w Departamencie Ekonomi
cznym MEN Piotr Gil omówił w gronie dyrekto
rów problemy inwestycji i remontów. Środki 
wzrastają, ale są nadal skandalicznie niskie. Jeżeli 
uczelnie nie będą miały własnych funduszy na 
rozpoczęcie inwestycji, to nie ma szans aby 
otrzymały zgodę na budowę nowych obiektów.

Techniczne problemy związane z VAT-em i 
rachunkowością omówiono w gronie kwestorów, 
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Prace umowne
Realizacja projektów 

badawczych (grantów)
W roku ubiegłym realizowano w Uczel

ni 89 projektów badawczych na kwotę 
16.269 min. złotych, przy czym wartość 
ogólna tych projektów (na okres trzyletni) 
wynosiła 51.033 min zł.

Znaczna część projektów przyjęta zosta
ła do realizacji w wyniku konkursów 
ogłoszonych przez KBN w latach 1991 i 
1992. W roku 1993 KBN przyjął do finan
sowania 20 kolejnych tematów, w tym:

™*z Wydziału Medycyny Weterynaryj
nej - 1
z Wydziału Melioracji i Inżynierii Środo
wiska - 3

“*z Wydziału Rolniczego - 7
“'*• z Wydziału Technologii Żywności -1
"'♦z Wydziału Zootechnicznego - 8.
Na kolejny, VI konkurs, pracownicy 

Uczelni wysłali około 20 wniosków. Re
zultaty konkursu nie są jeszcze do końca 
znane - do 20 lutego br. uzyskaliśmy in
formację o zakwalifikowaniu 4 projektów 
badawczych z Wydziału Rolniczego, 1 
projektu z Wydziału Technologii Żywno
ści i 1 z Wydziału Melioracji i Inż. Środo
wiska.

W Uczelni realizowane są dwa granty 
celowe -1 na Wydziale Technologii Żyw
ności i 1 na Wydziale Zootechnicznym. 
Na Wydziale Technologii Żywności reali
zowany jest również grant finansowany 
przez Departament Rolnictwa USA.

W ostatnim czasie KBN ogłasza konkur
sy na projekty zamawiane. Do dwóch 
konkursów zgłosiły się dwie grupy ba
dawcze: jedna z Wydziału Melioracji i 
Inżynierii Środowiska, a druga - rolniczo- 
zootechniczna.

W wyniku realizacji grantów w roku 
1993 zakończono 10 tematów. Ukazało 
się drukiem 56 publikacji w czasopismach 
krajowych i 22 publikacje w czasopis
mach zagranicznych.

W roku ubiegłym KBN opracował i prze
słał do Uczelni nowe zasady przygotowy
wania wniosków na konkurs projektów 
badawczych. Poza wprowadzeniem trochę 
odmiennej szaty graficznej wniosków oraz 
zwiększeniem liczby załączników, wraz z

wnioskiem wysyła się podpisaną umowę 
na realizację projektu. Być może wpłynie 
to na przyśpieszenie spraw związanych z 
rozpoczęciem prac badawczych.

Współpraca z Komitetem Badań Nauko
wych jest w dalszym ciągu stosunkowo 
skomplikowana. Każda zmiana w proje
kcie (harmonogram, kalkulacja kosztów, 
zakup aparatury) musi być uzgodniona z 
KBN i wprowadzona drogą aneksu. Sa
modzielnie można dokonywać tylko 
zmiany składu osobowego wykonawców, 
powiadamiając o tym KBN pisemnie. 
Uczelnia nie jest zawiadamiana o wyni
kach konkursów czy też postanowieniach 
Komitetu odnośnie sprawozdawczości. 
Pierwsze informacje nadal pochodzą od 
członków zespołów i sekcji KBN lub re
alizatorów projektów, którzy je uzyskali 
przypadkowo. Oficjalne informacje do
cierają do Uczelni z dużym opóźnieniem, 
po wielokrotnych monitach z naszej stro
ny. Zdarza się i to często, że poszczególne 
sekcje KBN mają zupełnie odmienne wy
magania, a ponadto udzielają sprzecznych 
informacji.

Nieporozumienia wywołuje też zarzą
dzenie Komitetu Badań Naukowych w 
sprawie wysokości honorariów, które 
można uzyskać w wyniku realizacji gran
tów. Dotyczy to zwłaszcza projektów ce
lowych, gdzie środki na prowadzenie prac 
są pokaźne a ograniczenie wysokości ho
norarium do 75% średniego uposażenia 
na danym stanowisku w Uczelni przy du
żym nakładzie pracy wykonawcy, nie po
zwala usatysfakcjonować finansowo 
zainteresowanych.

Wszelkie informacje: o pracach Komite
tu, zarządzenia, wyniki konkursów na fi
nansowanie projektów badawczych, 
informacje o współpracy z zagranicą i 
szereg innych wiadomości - publikuje się 
w biuletynie KBN "Sprawy Nauki". Tą 
drogą, chociaż z pewnym opóźnieniem, 
docierają rzetelne informacje.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że 
idea konkursów na finansowanie proje
któw badawczych zyskała aprobatę społe
czności akademickiej. Można też mieć 
nadzieję, że w końcu wszelkie trudności 
wynikające ze współpracy z KBN zostaną

usunięte.
Zgodnie z Uchwałą Se

natu nr 8/94 określającą 
kierunki działalności 
Uczelni w okresie kaden- 
cji l993-1996w zakresie 
badań naukowych, wła
dze Uczelni dołożą 

wszelkich starań , aby zaktywizować ze
społy badawcze celem uzyskania jak naj
większej liczby grantów.

Realizacja umów z 
podmiotami gospodarczymi
W roku ubiegłym realizowano ogółem 

78 prac zleconych przez różne podmioty 
gospodarcze regionu. Największą liczbę 
prac wykonano na Wydziale Melioracji i 
Inżynierii Środowiska (49), w tym 32 pra
ce w Instytucie Inżynierii Środowiska, 9 
w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii, w 
innych jednostkach (17) od 1 do 3 prac. 
Na poszczególnych wydziałach liczba re
alizowanych umów i wysokość środków 
finansowych przedstawiała się następują
co:
-na Wydziale Medycyny Weterynaryj

nej - 3 umowy na kwotę 0.346 min. zł
-na Wydziale Melioracji i Inżynierii 

Środowiska - 49 umów na kwotę 
4.040 min. zł

-na Wydziale Rolniczym - 14 umów 
na kwotę 1.195 min. zł 
na Wydziale Technologii Żywności - 

6 umów na kwotę 0.127 min. zł
- na Wydziale Zootechnicznym - 6 

umów na kwotę 0.458 min zł
Razem:
78 umów na kwotę 6.166 min. zł 
W tej grupie badań zakończono 39 tema

tów, wdrożono 7. Opublikowano 6 arty
kułów w czasopismach zagranicznych.

Tematyka prac zleconych przez różne 
podmioty gospodarcze dotyczyła m.in. 
następujących problemów:

• ochrony środowiska przyrodniczego,
• badań geodezyjnych odkształceń góro

tworu w KWB Turów,
• geodezyjnej obsługi budowli hydro

technicznych i melioracyjnych,
• gospodarki wodnej w jednostkach 

hydrograficznych,
• budowy zbiorników wodnych i zie

mnych,
• przydatności nowych nawozów orga

niczno - mineralnych do produkcji rolni
czej,

• oceny nowych odmian roślin upraw
nych (rzepaku, bobiku),

• rozprzestrzeniania się zakażeń wiru-



sem zapalenia tętnic u koni w Polsce,
• chirurgii eksperymentalnej,
• nadzoru technologicznego nad uruchomieniem 

przetwórni mięsa w Łosicach,
• technologii przetwórstwa owoców i warzyw,
• przydatności włoskich ras bydła mięsnego do 

krzyżowania towarowego z polskim bydłem czarno 
- białym,

• zastosowania w żywieniu zwierząt nasion rzepa
ku i produktów ubocznych przemysłu olejowego,

• badań efektywności działania biopreparatów ty
pu BIOSAN w różnych obiektach inwentarskich.

Realizowane są również dwie umowy we współ
pracy z instytucjami zagranicznymi:

- Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszo
wej realizuje temat na zlecenie Instytutu Fizjologii 
Żywienia Uniwersytetu Technicznego Weihen- 
stephan (Austria),

- Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska 
Rolniczego realizuje temat na zlecenie Uniwersy
tetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Liczba prac zleconych przez podmioty gospodar
cze w ostatnich latach utrzymuje się na poziomie 
80-85 zleceń. Takiej liczby zleceń należy spodzie
wać się również w roku bieżącym.
Załączone tabele charakteryzują działalność 

umowną - grantową i zlecenia podmiotów gospo
darczych - w liczbach.

Iraida Kuropka

Wykaz jednostek, które nie realizują 
projektów badawczych finansowanych przez

KBN
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej:

1. Katedra Anatomii i Histologii
2. Katedra Anatomii Patologicznej i Weterynarii Sądowej
3. Katedra Biochemii
4. Katedra Farmakologii i Toksykologii
5. Katedra Fizjopatologii
6. Katedra Fizjologii Zwierząt
7. Katedra Mikrobiologii Weterynaryjnej
8. Katedra Patologii Rozrodu Zwierząt
9. Katedra Parazytologii

na Wydziale Rolniczym:
1. Katedra Chemii Rolniczej

na Wydziale Technologii Żywności:
1. Katedra Technologii Zbóż
2. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
3. Katedra Technologii Przetwórstwa Owoców i Warzyw

na Wydziale Zootechnicznym
1. Katedra Limnologii i Rybactwa
2. Zakład Hodowli Koni w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka.

Większość jednostek z ww. listy składała wnioski na konkurs kilkakrotnie.
Mimo wysokiej oceny recenzentów nie zostały zakwalifikowane do finan
sowania.

Działalność badawcza w roku 1993 w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Grupa

tematów

Liczba

tematów

realizowanych

w 1993 r.

ogółem

Liczba

tematów

zakończonych

w 1993 r.

Liczba

tematów

wdrożonych

Liczba

tematów

przerwanych z

braku środków

Liczba publikacji w czasopismach:

krajowych zagranicznych

1 2 3 4 5 6 7

statutowe 307 49 4 7 353 43

badania własne 284 55 2 1 126 26

granty

wewnętrzne
47 - - - 4 -

granty z KBN 89 10 1 - 56 22

zlecenia

podmiotów

gospodarczych

78 39 7 - 6 5

RAZEM 805 153 14 8 545 96



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału Melioracji 

i Inżynierii Środowiska (29.03.1994)
Posiedzenie zawierało 7 punktów porządku 

dziennego.
* W części dotyczącej przyjęcia protokołu z po

przedniego (554.) posiedzenia Rady Wydziału dzie
kan, prof. dr hab. Włodzimierz Parzonka odczytał 
pisemne, autoryzowane wypowiedzi prof. prof. 
Stanisława Kostrzewy i Jerzego Kowalskiego do
tyczące dyskusji związanej z uprawnieniami Wy
działu, prowadzeniem przewodów doktorskich i 
habilitacyjnych oraz specjalnościami naukowymi 
pracowników Wydziału.

* Przy jednym głosie wstrzymującym podjęto 
uchwałę o naborze (od roku akademickiego 
1994/95) na kierunku budownictwo wyłącznie na 
studia I stopnia (zawodowe, inżynierskie) oraz na 
kierunku geodezja i kartografia na studia dwusto
pniowe (inżynierskie i magisterskie).

* Zatwierdzono proponowane zmiany w planie 
studiów na kierunku inżynieria środowiska polega
jące na zmianie sekwencji przedmiotów i korekty 
liczby godzin zajęć.

* Przeprowadzono wyczerpującą dyskusję nad 
przedstawionymi przez władze dziekańskie tezami 
do uchwały RW w sprawie ogólnych kierunków 
działania Wydziału w latach 1994-1996. Postano
wiono, że konkretne propozycje zmian i uzupełnień 
przedstawionej wersji należy zgłosić w terminie, 
który umożliwi ich uwzględnienie w uchwale przy
gotowanej na następne posiedzenie Rady Wydziału.

* Większością głosów przyjęto wniosek komisji o 
wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. inż. Ada
ma Niedzielskiego (AR Poznań) oraz wyznaczono 
recenzentów rozprawy.

* Jednomyślnie przyjęto wniosek komisji o upo
ważnienie dziekana do wystąpienia do Centralnej 
Komisji o zgodę na przeprowadzenie przewodu 
habilitacyjnego dr. inż. Edwarda Hutnika 
(Inst.Bud.Roln.) przez naszą Radę Wydziału po po
szerzeniu jej składu o proponowanych przez komisję 
specjalistów spoza Uczelni.

* Powołano komisję do oceny dorobku naukowego 
i rozprawy habilitacyjnej dr. inż. Tadeusza Ku
czyńskiego (Inst. Bud. Roln.).

* Większością głosów powołano komisję do prze
prowadzenia przewodu doktorskiego, komisję egza
minacyjną, wyznaczono przedmioty egzaminacyjne 
oraz powołano recenzentów rozprawy doktorskiej 
mgr. inż. Johna Kwame Rocksona.

* Grupa inicjatywna składająca się z samodziel
nych pracowników naukowych 2 katedr i 1 instytutu 
przedstawiła wniosek o zatwierdzenie, opracowane
go przez tych pracowników, regulaminu studiów 
doktoranckich w zakresie "Kształtowanie środowi
ska". W wyniku dyskusji postanowiono powołać 
studium od 1 października 1994 r. oraz utworzono 
3-osobowy zespół, który ma przygotować odpo
wiedni wniosek i poprawioną wersję regulaminu 
studium na następne posiedzenie Rady Wydziału.

* Prof. dr hab. Stefan Cacoń poinformował o doty
chczasowych wynikach prac wydziałowego komitetu 
ds. obchodów jubileuszu Uczelni i Wydziału w roku 
1995.

* Dziekan Wydziału poinformował o zasadach wybo
ru członków-korespondentów PAN.

* Dr hab. Andrzej Drabiński zaproponował, aby 
dziekan wystąpił z wnioskiem o nagrody rektorskie dla 
kierowników, prowadzonych od dwóch lat na naszym 
Wydziale, studiów podyplomowych.

/mr/

Komunikat Komisji Wyborczej o wynikach wyborów 
do zespołów komisji KBN drugiej kadencji

Wybory do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych przeprowadzono w dwóch etapach drogą 
korespondencyjna. W pierwszym etapie Komisja Wyborcza ustaliła listy kandydatów do poszczególnych 
zespołów. Listy opublikowano 11 lutego 1994 r. w "Rzeczypospolitej". W drugim etapie przysłano 21038 
kart wyborczych, w tym kart ważnych 20997. Komisja Wyborcza ustaliła, że w skład zespołów komisji 
Komitetu Badań Naukowych drugiej kadencji wchodzą następujący profesorowie i doktorzy habilitowani:

Zespół H-l
Nauk Humanistycznych
1. Maria Bogucka
2. Kazimierz Czesław Polański
3. Andrzej Rakowski
4. Henryk Samsonowicz
5. Mieczysław Zlat (U. Wr.)
Zespół H-2
Nauk Prawnych i Ekonomicznych
1. Alfred Czermiński
2. Cezary Józefiak
3. Józefa Kramer
4. Ewa Anna Łętowska
5. Władysław Wełfe 
Zespół P-3
Nauk Matematycznych, Fizycznych 
i Astronomii
1. Andrzej Szczepan Białynicki-Birula
2. Zbigniew Jan Ciesielski
3. Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz
4. Andrzej Kajetan Wróblewski
5. Janusz Ziółkowski
Zespół P-4
Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi 
i Ochrony Środowiska

1. JERZY FABISZEWSKI (AR Wrocław)
2. Ryszard Gradziński
3. Krystyna Grodzińska
4. Stefan Tadeusz Kozarski
5. Bronisława Helena Morawiecka (U. Wr.) 
Zespół P-5
Nauk Medycznych
1. Tadeusz Popiela
2. Jan Andrzej Steffen
3. Teresa Honorata Wyszyńska
4. Swiatosław Ziemiański
Zespół P-6
Nauk Rolniczych i Leśnych
1. Wiesław Barej
2. Janusz Stanisław Haman
3. Janusz Maciejowski
4. Jerzy Antoni Pudełko
Zespół T-7
Mechaniki, Budownictwa 
i Architektury
1. Andrzej Bronisław Ajdukiewicz

2. Czesław Cempel
3. Jan Wojciech Osiecki
4. Zbigniew Stanisław Osiński
5. Bogdan Józef Skalmierski 
Zespół T-8
Inżynierii Materiałowej 
i Technologii Materiałowych
1. Tadeusz Bołd
2. Tadeusz Piotr Burakowski
3. Maciej Władysław Grabski
4. Adolf Maciejny
5. Witold Missol 
Zespół T-9
Nauk Chemicznych,
Chemii Technicznej i Inżynierii Procesowej
1. Zbigniew Jerzy Gałus
2. Edward Jan Grzywa
3. Bogdan Józef Marciniec
4. Czesław Strumiłło
5. Marian Taniewski
Zespół T-10
Elektrotechniki i Energetyki
1. Marian Cegielski (P.Wr.)
2. Jacek Marecki
3. Jarosław Mikielewicz
4. Henryk Józef Tunia
5. Andrzej Ziębik
Zespół T-ll
Automatyki, Elektroniki,
Informatyki i Telekomunikacji
1. Daniel Józef Bem (P.Wr.)
2. Henryk Górecki
3. Zdzisław Ignacy Pawlak
4. Ryszard Tadeusiewicz
5. Jan Węglarz
Zespół T-12
Górnictwa, Geodezji i Transportu
1. Stanisław Białousz
2. Józef Jarosiński
3. Jerzy Jaźwiński
4. Zdzisław Kłeczek
5. Joanna Pinińska

Przewodniczący Komisji Wyborczej 
dr Jan Krzysztof Frąckowiak

Sekretarz KBN

UCZELNIANY KOMITET 
OBCHODÓW 50. lecia NAUKI POLSKIEJ WE WROCŁAWIU

Przewodniczący:
- prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki, Prorektor ds. nauki 
członkowie:

- prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
- prof. dr hab. Zofia Jasińska
- prof. dr hab. Teresa Smolińska-Juny
- dr hab. Janusz Kuźniewicz, prof. nadzw.
- prof. dr hab. Janusz Madej
- mgr Maria Mrozowicka
- przedstawiciel jednostek międzywydziałowych



DZIAŁ KADR I SPRAW SOCJALNYCH 
INFORMUJE

...w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich
W GŁOSIE UCZELNI NR 19/94 ukazała się m.in. na str.10 tabela (3) podająca wynagrodzenia 

zasadnicze nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Tabela określa 
wysokość wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi w kolejnym roku pracy na tym 
samym stanowisku. Tak konstruowana tabela funkcjonuje tylko w dniu regulacji płac realizowanej w 
Uczelni na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (co się wiąże z przyznaniem dotacji 
budżetowej na ten cel). Tabela nie jest mechanizmem awansowym po każdym roku pracy nauczyciela 
na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Oznacza to, że wyższa kategoria wynagrodzenia przysługuje od dnia regulacji płac, jeżeli przed 
tym dniem - po poprzedniej regulacji - minął kolejny rok zatrudnienia na tym samym stanowisku.

W związku z prośbami o wyjaśnienie tego problemu, pozwalam sobie podać przykład: regulacja płac 
obowiązuje od 1.01.1994 r., adiunkt, któremu w kwietniu mija piąty rok zatrudnienia na tym stanowisku, nie 
może oczekiwać podwyżki w maju i pobiera dalej wynagrodzenie wg kat.IV, bowiem w dniu 1.01.1994 r. miał 
4 pełne lata pracy na tym stanowisku. Wynagrodzenie według piątej kategorii otrzyma od dnia najbliższej 
regulacji płac.

Jak wynika z pytań kierowanych do nas, wyjaśnienia wymagają również zasady wynagradzania nauczy
cieli zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W celu zróżnicowania stawek płacowych 
osób posiadających tytuł profesora oraz stopień doktora habilitowanego - zatrudnionych w naszej Uczelni 
na tych stanowiskach - wprowadzono w tabeli dwie nazwy stanowisk: "profesor nadzwyczajny" i "pro
fesor nadzwyczajny w AR".

Po otrzymaniu tytułu naukowego przez pracownika zatrudnionego dotychczas na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w AR, Rektor zmienia mianowanie z czasu określonego (na 5 lat) - na stałe. Od dnia 
zmiany mianowania profesorowi przysługuje wynagrodzenie według kategorii "0" (czyli w pierwszym roku 
pracy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

... w sprawie urlopów wypoczynkowych
Z polecenia J.M. Rektora - od 1994 roku wystawiane są karty urlopowe: na podstawie podań pracowników 

oraz na podstawie planów urlopów poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wszystkie jednostki otrzy
mały pismo w przedmiotowej sprawie. Ponieważ Komisja Uczelniana NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" miała 
zastrzeżenia do trybu zmian terminów urlopów w stosunku do planowanych, Rektor wyraził zgodę, aby 
zmiany terminów akceptowali tylko kierownicy jednostek (w przypadku podań kierowników katedr i 
dyrektorów instytutów - dziekani).

Wobec powyższego: po otrzymaniu planu urlopów z jednostki, Dział Kadr i Spraw Socjalnych wystawi 
karty urlopowe, a jeżeli w ciągu roku pracownik będzie zmuszony skorzystać z urlopu w innym terminie, 
niż udzielony na podstawie planu, przedstawia w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych podanie z akceptacją 
kierownika jednostki, zawierające daty planowanego urlopu i nowego.

... w sprawie dofinansowania do wypoczynku w roku 1994 
dla pracowników AR

W roku bieżącym pracownicy mogą się ubiegać o dofinansowanie do wypoczynku w maksymalnej 
wysokości:

- 3.400.000,-zł - dla pracowników zatrudnionych w AR na pełnych etatach,
- 2.380.000,-zł - dla pozostałych uprawnionych * (70 % ).
Osoby pracujące na niepełnych etatach lub korzystające z urlopów bezpłatnych dłuższych niż 1 miesiąc 

- mogą ubiegać się o dopłatę w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej. Pracownicy nowo zatrudnieni 
nabywają uprawnienia w tym roku do ubiegania się o dopłatę (do 3.400.000,-) po przepracowaniu całego 
roku kalendarzowego (tj. jeżeli zostali zatrudnieni najpóźniej 14 stycznia 1993 roku).

Podstawowym kryterium przyznania dofinansowania w bieżącym roku jest wykorzystanie funduszu 
socjalnego w ostatnich trzech latach (1991-1993).

Wnioski o dofinansowanie znajdują się w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych (pok. 13). Termin składania 
wniosków upływa z dniem 20 maja 1994 roku.

.. w sprawie dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży
Przewiduje się dwie możliwości dofinansowania do wypoczynku dzieci:
1. dla wszystkich dzieci w wieku od 7 do 18 lat (roczniki 1976-1986), na które pobierany jest zasiłek 

rodzinny w Akademii Rolniczej (również przy emeryturze, rencie inwalidzkiej lub rencie po zmarłym 
pracowniku AR).

Wypłata w roku 1994 wynosi 850.000,- zł i jest dokonywana na wniosek pracownika składany w 
Dziale Kadr i Spraw Socjalnych. Otrzymane kwoty z tego tytułu obciążają w 50 % konto wykorzystania 
funduszu socjalnego rodzica.

Dopłaty do zorganizowanego (udokumentowanego do dnia 15 września 1994 roku) wypoczynku dzieci 
i młodzieży, tzn. kolonii, obozów, zimowisk i wczasów zorganizowanych wolne są od podatku 
dochodowego od osób fizycznych.

Zwolnieniom podatkowym nie podlegają tzw. wczasy "pod gruszą".
2. dla dzieci do lat 18 z rodzin o najtrudniejszej sytuacji materialnej, tzn. takich, w których dochód 

brutto na jedną osobę nie jest wyższy, niż 1.200.000 zł.
W roku bieżącym osoby uprawnione mogą otrzymać kwoty do 700.000 zł na każde dziecko. Wypłaty 

z tego funduszu nie obciążają konta wykorzystania funduszu socjalnego pracownika. Osoby zaintere
sowane tą formą pomocy muszą złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych umotywowane podanie oraz 
przedłożyć aktualne zaświadczenia o dochodach.

KRÓTKO
Posiedzenie Rady Wydziału 
Rolniczego (12.04.1994 r.)

• W sprawach naukowych - Rada Wydziału Rolni
czego nadała mgr. inż. Andrzejowi Sciriskiemu 
stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakre
sie agronomii oraz w sprawie doktoratu mgr. inż. 
Zdzisława Klukowskiego dokonała zmiany składu 
komisji, zmiany promotora i powołała recenzentów.

• Sprawy organizacyjne dotyczyły zatwierdzenia 
składu następujących komisji wydziałowych:

- Komisja ds. Badań Naukowych - przewodniczą
cy: dr hab. prof. nadzw. Stanisław Pietr

- Komisja ds. Finansowych - przewodniczący: 
prof. dr hab. Józef Szlachta

- Komisja ds. doskonalenia i oceny poziomu 
kształcenia oraz opracowania systemów punktów 
kredytowych - przewodniczący: prof. dr hab. Jan 
Kaczmarek

- Komisja ds. Remontów - przewodniczący: dr
Bogusław Karori

- Komisja ds. Studiów Podyplomowych i Dokto
ranckich, dlakierunku Rolnictwo-przewodniczący: 
prof. dr hab. Zofia Jasińska i dla kierunku Tech
nika Rolnicza i Leśna - przewodniczący: dr hab. 
prof. nadzw. Jacek Frontczak.

• W sprawach osobowych przyznano mgr. inż. 
Krzysztofowi Matkowskiemu stypendium doktor
skie.

• Prodziekani kierunku - Rolnictwo i Technika 
Rolnicza i Leśna złożyli sprawozdania z sesji zimo
wej za rok akademicki 93/94.

Dr hab. Włodzimierz Białczyk i dr hab. An
drzej Kotecki przedstawili wykaz adiunktów ze 
stopniem doktora z prośbą o zezwolenie na prowa
dzenie przez nich prac magisterskich, na co wyrażo
no zgodę.

Dr hab. doc. Mieczysław Bruździak przedstawił 
projekt planu studiów magisterskich na kierunku Rol
nictwo. W dyskusji na powyższy temat wypowiedzia
ła się większość członków Rady. Dyskusji nie 
zakończono, dalszy jej ciąg oraz zatwierdzenie planu 
przeniesiono na posiedzenie Rady Wydziału, które 
odbędzie się 10 maja 1994 r.

/g d-s/

Posiedzenie Rady Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej 

(20.03.1994 r.)
Rada Wydziału na posiedzeniu podjęła uchwałę:
• w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zatrudnie

nie dr. Jacka Ingardena na etacie adiunkta w Ka
tedrze Patologii Rozrodu Zwierząt i Klinice 
Położniczej,

• w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia 
studiów lek. wet. Marii Wojtackiej,

• w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 
lek. wet. Jarosława Cierpisza oraz lek. wet. Marii 
Wojtackiej. Zatwierdzono tematy i tytuły prac do
ktorskich oraz powołano promotorów,

• w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyzna
nie lek. wet. Maciejowi Nowakowi stypendium 
doktorskiego,

• w sprawie zmiany nazwy Katedry Patologii Roz
rodu Zwierząt i Kliniki Położniczej na Katedrę Roz
rodu Zwierząt i Klinikę Położniczą.

Rada Wydziału zatwierdziła skład Wydziałowej 
Komisji Rekrutacyjnej oraz przedstawiciela do 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

/wg/



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 

Zootechnicznego (25.04.94 r.)
Rada Wydziału zatwierdziła:
• plan studiów podyplomowych na Wydziale

Zootechnicznym z zakresu:
1. Doradztwa z zakresu żywienia zwierząt i pro

dukcji pasz,
2. Biotechnik w hodowli zwierząt,
3. Hodowli koni i jeździectwa;
• plan organizacji konferencji naukowych w

1994 roku,
• plan zakupów inwestycyjnych Katedr w 1994 

roku.
Rada Wydziału przyjęła:
• sprawozdanie z wyników nauczania w zimo

wej sesji egzaminacyjnej na studiach dziennych i 
zaocznych,

• pracę doktorską (promotor prof. dr hab. Zyg
munt Sobczak) oraz dopuściła do publicznej ob
rony mgr Ewę Walkowicz - asystenta w 
Zakładzie Hodowli Koni,

• informację członka Centralnej Komisji ds. Ty
tułu Naukowego i Stopni Naukowych prof. dr. 
hab. Jerzego Juszczaka o pracach powyższej 
Komisji,

• informację o prowadzonej współpracy nauko
wej z ośrodkami zagranicznymi,

• informację o projektach badawczych zgłoszo
nych do KBN.

Rada Wydziału powołała:
• Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia 

dzienne i zaoczne,
• Wydziałową Komisję ds. Badań Naukowych,
• Komisję egzaminacyjną i recenzentów pracy 

doktorskiej (promotor prof. dr hab. Aleksander 
Dobicki) mgr. inż. Macieja Adamskiego - asy
stenta w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji 
Mleka.

Zbps/

Dwutygodnik
informacyjno-publicystyczny

PRZEGLĄD
AKADEMICKI

• a w nim również o wrocła
wskiej Akademii Rolniczej, do
stępny jest:
-w księgarni Politechniki Wrocławskiej, 

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27,

i dla użytkowików sieci

-w systemie informacyjnym GOPHER 
Politechniki Wrocławskiej; 
gopher@mvax.ci.agh.edu.pl

-na liście dystrybucyjnej: 
przeglak@uci.agh.edu.pl

STUDENCI O STUDENCKICH SPRAWACH

Porozumienie
Od początku tego roku przedstawiciele uczelni wroc

ławskich zastanawiali się nad formą współpracy studen
tów wszystkich uczelni, która stanowiłaby podstawę 
organizowania imprez ogólnośrodowiskowych oraz 
która reprezentowałaby to środowisko na forum władz 
wyższych. W kwietniu po wielu długich dyskusjach i 
debatach postanowiono powołać do życia Porozumienie 
Studentów Wrocławia. Porozumienie to podpisały już 
takie uczelnie jak: Uniwersytet Wrocławski, Polite
chnika Wrocławska, Akademia Rolnicza, Akademia 
Ekonomiczna, AWF, WSOWZ i in. Porozumienie 
będzie reprezentowało środowisko studenckie przed 
władzami miasta, OPSS-em oraz władzami kraju w 
sprawach dotyczących całego środowiska. Poza tym 
będzie koordynowało organizację wszelkich imprez 
studenckich organizowanych na terenie Wrocławia lub 
przez studentów studiujących na uczelniach wrocła
wskich. Przyszłość pokaże efektywność działań tego 
przedsięwzięcia.

Magdalena Zatoń

Juwenalia ’94
Jak co roku i w tym odbędą się Juwenalia ’94. Po wielu 

dniach pracy, setkach telefonów i pismdoróżnych instytucji 
powstał w końcu zarys programu, który mam zaszczyt 
przedstawić. Szczegółowy program będzie ukazany na 60 
tys. plakatów, na początku maja.

19.05.1994 r. - czwartek
1. godz. 1O30 Rozpoczęcie pochodów:

I. Plac Grunwaldzki -> Rynek,
II. Akademia Ekonomiczna -> Rynek.

2. godz. 12°°' 1230 Uroczyste przekazanie przez Prezy
denta miasta, pana Zdrojewskiego kluczy do bram miasta.

3. godz. 13 Turnieje między uczelniami na Rynku.
4. godz. 14°°' 17°° Występy zespołów piosenki studenc

kiej w Rynku.
5. godz.1800 Kabareton w Filharmonii, wystąpią m.in.: 

"Paka", "Potem", Olek Grotowski i Małgosia Zwierzcho- 
wska, "Ocipiec", "Koń Polski" oraz kabaret studentów 
U.Wr. "Kotek".

20.05.1994 r. - piątek
1.godz.900" 12°° Otwarte Mistrzostwa Uczelni Wrocła

wia w pływaniu (basen ul. Teatralna).
2. godz. 11°° Festyn. Imprezy sportowe organizowane 

przez AZS - U.Wr. na nabrzeżu obok Instytutu Chemii 
(regaty wioślarskie, mecze, turnieje).

3. godz. 15°° Ogólnowrocławskie imprezy sportowe w 
rejonie Stadionu Olimpijskiego, pokazy różnych dyscyplin 
sportowych.

4. godz. 19°° Koncert w Wytwórni Filmów Fabularnych 
(przeniesiona "Grunwaliada") "Juwenaliowy Folk". Wystą
pią: "Szela", "EKT - Gdynia", "Raz, Dwa, Trzy...", "Chu
doba" i in.

21.05.1994 r. - sobota
1. godz. II00'12°° Rozpoczęcie imprez sportowych w 

rejonie Stadionu Olimpijskiego: mecz; Wrocławskie WIP-y 
- Wrocławscy Studenci, pokaz skoków spadochronowych.

2. godz. 19°° Koncert WFF, wystąpią: "Elektryczne Gi
tary", "NURT", Lech Janerka oraz zespoły studenckie 
"Cent- Band" z DS "Centaur" i "Face of Lady" z Klubu 
"Studnia". Po koncercie przewidziane są pokazy fajerwer
ków.

22.05.1994 r. - niedziela
Rejs statkiem po Odrze, przekazanie Prezydentowi klu

czy do bram miasta. Ognisko na wyspie Opatowickiej.

Bilety na imprezy juwenaliowe będą sprzedawane w 
klubach studenckich i samorządach w cenie 30 tys. zł. 
Sponsorami tegorocznych Juwenaliów są: Browary Pias
towskie, Uniwersytet Wr., MEN, KS "Katakumby" i 
AR oraz Politechnika Wr. i Rada Okręgowa ZSP.

Dziękuję wszystkim serdecznie, a jednocześnie zapra
szam wszystkich pracowników oraz brać studencką do 
wspólnego świętowania.

Michał Negovetti

Spotkanie z Marszałkiem
29 marca w Pubie "Pod Studnią" odbyło się spot

kanie Samorządów Studenckich środowiska wrocła
wskiego z Marszałkiem Sejmu panem Józefem 
Oleksym.

Studenci mówili p. Marszałkowi o problemach ich 
nurtujących, nie obyło się również bez pytań o fundusze 
przeznaczone na Szkolnictwo Wyższe. Pan Oleksy 
stwierdził, że nie będzie łatwo w tym roku, gdyż jest to 
rok eksperymentalny i że budżet jest tak ustalony, by 
przy planowaniu w roku następnym móc stwierdzić, 
komu było mało. Pan Marszałek Sejmu uchylił się 
jednak od odpowiedzi, jak jednostki zadłużone będą 
mogły wyjść z długów.

Padło również pytanie, dlaczego są tak duże rozbież
ności w dotowaniu przez ministerstwo imprez środowi
skowych np. Juwenaliów.

Pan Oleksy stwierdził iż zależy to od rozmachu imprez, 
jednak gdy przypomniano p. Marszałkowi, że Wrocław 
otrzymał nagrodę Ministra za ubiegłoroczne imprezy, 
które odbyły się w czasie Juwenaliów powiedział, że ten 
dostaje więcej, kto jest bliżej Warszawki.

W trakcie spotkania pan Oleksy wciąż powoływał się 
na przykłady zachodnie, porównywał systemy naucza
nia, ludzi oraz poziomy nauki.

Większą część czasu przeznaczył pan Marszałek na 
przedstawienie swoich przekonań politycznych. W wy
niku braku czasu nie można było porozmawiać o wszy
stkim z panem Oleksym.

Michał Negovetti

Reaktywowanie ZSP
W połowie marca 1994 r. zebrała się grupa inicja

tywna studentów Akademii Rolniczej. Ustalono wte
dy, że powinno reaktywować się Zrzeszenie 
Studentów Polskich - Akademii Rolniczej.

Dnia 20.04.1994 r. odbyły się wybory do Rady 
Uczelnianej ZSP Akademii Rolniczej. Przewodni
czącym Rady Uczelnianej ZSP AR został Dariusz 
Śliwiński, wiceprzewodniczącymi zostały Ewa Po- 
bóg - Lenartowicz i Joanna Lichwała. W skład 
plenum poza ww. weszli:

- Anna Gacek
- Radosław Kardacki
- Jacek Wiśniewski.
Na dzień 25.04.94r. ZSP AR liczy 16 członków. 

Wszyscy mamy nadzieję, że ZSP zacznie znów dzia
łać tak jak za czasów swojej świetności. Wierzymy 
również, że będzie zainteresowanie Zrzeszeniem 
wśród braci studenckiej Akademii Rolniczej.

Michał Negovetti

Rajd Zootechnika
W dniach 6-8 maja odbędzie się kolejny, czyli drugi, 

z nowej edycji Rajd Zootechnika. Odnowiona tradycja 
organizowania tego typu imprezy cieszy się dużym po
wodzeniem. Tegoroczny rajd zawędruje w Karkonosze 
w okolice Michałowic. W planie są dwa wieczorne 
ogn iska z pieczeniem kiełbasek przy szarpaniu strun (nie 
tylko gitarowych). Poza tym jak zwykle bardzo atrakcyj
ne trasy wędrówek pieszych, np. dotarcie przez Śnieżne 
Kotły na Szrenicę i powrót na miejsce noclegu, na zasłu
żony wypoczynek w blasku ognia i wśród roznoszących 
się wokół smakowitych zapachów. Na uczestników cze
kają ponadto jeszcze inne dodatkowe atrakcje typu zna
czek okolicznościowy, gazetka rajdowa, wspaniałe 
warunki noclegowe (podstawa to dach nad głową, a tego 
nie zabraknie). Należy tylko wpakować w plecak dobry 
humor, kilka zwariowanych pomysłów, mocne buty i wy
ruszyć wraz z całą bracią zootechników na podbój gór.

Magdalena Zatoń
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uśmiechnij się ...

ANEGDOTY 
z 50. letnią brodą 
W kwestii poprawności
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego miał 

przyjąć, przygotowaną w Warszawie, uchwałę 
o nadaniu Uczelni imienia Bolesława Bieruta. 
Prawie 100% frekwencja (tylko dwóch senato
rów nieobecnych), atmosfera powagi i skupie
nia. "Czy ktoś ma jakieś uwagi?" - pada 
retoryczne pytanie. I wtem, ku zdumieniu 
wszystkich - miało być przecież jednomyślnie 
- zgłasza się jeden z profesorów. Sala zamiera

i wszystkie oczy kierują się w jego stronę. 
"Chciałem zauważyć, że poprawne brzmienie 
jest "imienia Bolesława Bieruta", a nie "imie
niem ", jak błędnie podano w tekście uchwały". 
Zebrani odetchnęli z ulgą. I tak, dzięki języko
wemu puryście, sławetna uchwała nie przeszła 
bez uwag.

Podróż z Kapitałem
Prof. Ewa Maleczyńska w czasie swoich 

częstych podróży do Warszawy wykorzysty
wała czas i pogłębiała swoją wiedzę ideologi
czną. A że ubierała się raczej skromnie, nie 
dbając o swój wygląd, kto jej nie znał, nie 
podejrzewał, że może być profesorem Uniwer

sytetu. Gdy pewnego razu siedząc w przedzia
le, zagłębiła się w lekturę "Kapitału" Marksa, 
usłyszała uwagę, iż bardziej przydałaby się jej 
książeczka do nabożeństwa, niż czytanie ta
kich bzdur.

/z ustnego przekazu/

Dziś żegnamy się z, towarzyszącym nam od trzeciego 
numeru GŁOSU UCZELNI, rysunkiem pióra Szymona 
Kobylińskiego. Od 23 maja br. wchodzi w życie ustawa 
o prawie autorskim, zgodnie z którą musielibyśmy uzy
skać każdorazowo na piśmie zgodę autora na publikację 
tego rysunku i wypłacić mu honorarium.

Od następnego numeru, na trzynastej stronie ńowy 
element graficzny.

Kącik 

dobrej 

książki

Najnowsza pozycja Wydawnictwa Naukowego PWN, która właśnie 
trafiła na półki księgarskie, może się okazać prawdziwym bestsellerem. 
"Na polskim rynku wydawniczym jest to absolutnie nowatorskie ujęcie, 
odznaczające się wszystkimi walorami książek atrakcyjnych, przystę
pnych, łatwych w odbiorze, budzących zarazem zaufanie do przemyśleń 
autora, podbudowanych solidnym zapleczem erudycyjnym (w tym wy
padku jest nim przede wszystkim literatura amerykańska)" - pisze Jan 
Miodek w recenzji książki Andrzeja Wiszniewskiego zatytułowanej 
"Jak przekonująco mówić i przemawiać".

"Powinna ona idealnie wręcz spełnić oczekiwania czytelników doby 
współczesnej, którą symbolizuje wszechwładza komputera - jego szyb
kość, niezawodność, prostota. - czytamy dalej w recenzji - Praca prof. 
Wiszniewskiego robi wrażenie adresowanej do tych, którzy ścigają się 
z czasem. Jak nowoczesny pro gram informacyjny w logicznym, zwartym 
porządku podaje to, co najważniejsze, co najistotniejsze. Jest rozpisana 
na krótkie rozdziały, więc nie nuży, nie męczy. Wiele w niej ujęć swoiście 
tabelarycznych i punktowych wyliczeń. Na różnorodność percepcyjną 
całości pracują także liczne motta, ubarwiające niejeden wywód książki. 
Jeśli dodamy do tego bardzo ciepły, familiarny nawet sposób zwracania 
się do adresata, otrzymamy obraz całości, ściśle odpowiadającej wspo
mnianym wyżej kryteriom czytelniczego odbioru schyłku XX stulecia."

Jan Miodek docenia również walory językowe recenzowanej pozycji: 
"odznacza się ona - pisze - żywym, sprawnym językiem - i dodaje - 
przebija z niej także - co najważniejsze - naukowa kompetencja autora, 
doświadczonego wykładowcy akademickiego i wytrawnego oratora."

- Do kogo książka jest adresowana? - na to pytanie prof. Andrzej 
Wiszniewski odpowiedział:

- Do wszystkich, absolut
nie wszystkich. Nie tylko 
do polityków, którzy mu
szą wygłaszać przemówie
nia na wielkich mityngach, 
nie tylko do kandydatów 
na posłów, senatorów czy 
ministrów - choć tym spra
wom poświęcam wiele 
uwagi. Jest ona adresowa
na także do inżynierów, 
którzy muszą wygłosić re
ferat techniczny na semi
narium czy przedstawić 
jakiś projekt publicznie.
Książka zawiera wnikliwe 
omówienie jak przygoto
wać materiał ilustracyjny - 
plansze, przezrocza. Jest 
też adresowana do zupeł
nie zwyczajnych ludzi, którzy muszą wygłosić przemówienie (np. na 
zakończenie roku szkolnego) czy też wystąpić ze zgrabnym toastem. 
Jest adresowana do tych, których szef wzywa na rozmowę w cztery oczy 
i wreszcie do tych, którzy starają się o pracę i czeka ich rozmowa 
kwalifikacyjna. Jeden rozdział jest poświęcony prowadzeniu obrad. 
Mam trochę doświadczenia w tej dziedzinie i starałem się je przekazać. 
Chciałem, aby książka była "do czytania", więc pisałem ją na wesoło. 
Niektórzy mówili, że miejscami złośliwie, zwłaszcza na temat sposobu 
wysławiania się jednego znanego męża stanu w Polsce.

Nie zdradzimy jego nazwiska (tego męża stanu oczywiście) ani innych 
szczegółów prezentowanej książki. Sądzimy, że zainteresuje ona wszy
stkich, którzy chcą aby ich wykłady, referaty na konferencjach, semi
nariach, sympozjach (jest też fragment o przemówieniach w obcych 
językach), wystąpienia na różnego rodzaju posiedzeniach czy naradach 
były bardziej przekonywujące i atrakcyjne, lepiej odbierane a ich przy
gotowanie łatwiejsze, bardziej skuteczne i mniej stresujące.

(Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław 1994, cena 45000 zł)



Nowości Wydawnictwa
Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Stanisław Przestalski

Fizyka
z elementami 

biofizyki 
i agrofizyki

Podręcznik adresowany jest do studentów różnych kierunków 
studiów, dla których głównym celem kształcenia nie jest fizyka. 
Napisany jest przede wszystkim z myślą o studentach akademii 
rolniczych, ale może również stanowić pomoc dla studentów 
kierunków przyrodniczych uniwersytetów, wyższych szkół peda
gogicznych i akademii medycznych. W podręczniku zostały pod
kreślone te problemy fizyczne, które mają szczególne znaczenie 
dla rolnictwa, biologii i medycyny. Występują one albo w postaci 
bloków tematycznych albo przykładów i należą do nich m.in. 
zagadnienia z zakresu biofizyki molekularnej, błon biologicz
nych, impulsu nerwowego, wpływu różnych czynników na orga
nizmy żywe, chemodynamiki, ruchu wody, gazów i ciepła w 
glebach, transportu wody w roślinach. W kontekście tych zagad
nień objaśniono również zasady działania różnorodnych urzą
dzeń stosowanych w badaniach i w praktyce w zakresie 
omawianych dziedzin.

Z recenzji wydawniczej:
W podręczniku "w sposób naturalny wbudowano treści z zakresu biofizyki i agrofizyki, 

nadając im często charakter przykładów objaśniania otaczającej nas rzeczywistości, 
opartego na obiektywnych prawachfizyki. Autor odstąpił od tradycyjnego podziałufizyki 
oraz od oddzielenia fizyki klasycznej od tzw. współczesnej, na rzecz logicznego układu 
odpowiednio dobranych treści, podporządkowanego użyteczności dydaktycznej i przy- 
stępności dla studentów. (...) Autorowi udało się stworzyć podręcznik optymalny, bardzo 
rzeczowy, o właściwych proporcjach opisów matematycznych i pojęciowych. Posługując 
się bardzo oszczędnie słowem, uniknął pułapki zbędnych uogólnień, ale również ujęć 
zbyt syntetycznych. Omawiane zjawiska i prawa Autor ilustruje starannie dobranymi 
przykładami, uwzględniając przy tym możliwości odbiorców i stopień ich przygotowa
nia." - pisze w recenzji drugiego wydania prof. Edward Swiątała z Wydziału Zarządzania i 
Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.

W podręczniku znajdę Państwo m.in.
-wiadomości ogólne o fizyce, biofizyce i agrofizyce, omówienie podstawowych pojęć 
i wielkości fizycznych, elementów rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowe
go.-
podstawowe zjawiska, prawa i zasady zachowania, rodzaje sił, energii i zjawisk 
falowych,

- fizyczne podstawy budowy materii, od cząstek elementarnych do żywej komórki,
- problematykę przemian energetycznych,-

zjawiska transportu masy i energii oraz propagacji impulsów w różnych środowiskach.

Każdy rozdział kończy się zestawem zadań i pytań sprawdzających zrozumienia 
zamieszczonych w nich treści. "Logika układu treści, jej ścisłość i konsekwencja, bardzo 
dobry dobór materiału faktycznego i ilustracyjnego, czynią ten podręcznik wartościo
wym, charakteryzującym się dużymi walorami dydaktycznymi" - czytamy w konkluzji 
recenzji wydawniczej.

POLEMIKI • POLEMIKI • POLEMIKI • POLEMIKI • POLEMIKI
W 18 n - rze "Głosu Uczelni" ukazała się rozmowa z Przewodniczącym Kolegium 

Redakcyjnego Wydawnictwa AR prof. Jerzym Sobotą, w której nie przedstawiono 
obiektywnie sytuacji w Dziale Wydawnictw. Sprzęt komputerowy do Działu Wydaw
nictw zakupiono nie w 1990 roku, a dopiero w 1992 roku, a to znaczna różnica czasowa. 
Należy również pamiętać, że przy wprowadzaniu nowych technik komputerowych jest 
potrzebny pewien okres czasu na ich wdrożenie, zwłaszcza wtedy, gdy nie było 
przykładów, ponieważ żadne z wydawnictw uczelnianych we Wrocławiu nie stoso
wało jeszcze techniki komputerowej i trzeba było korzystać z doświadczeń Wydaw
nictwa SGGW w Warszawie.

Zakład Poligrafii nie został oddany w dzierżawę, a po prostu został zlikwidowany, 
a pomieszczenia i część sprzętu wynajęto innej drukami spoza Uczelni.

Podano niezgodnie ze stanem faktycznym, że skrypty czekały na wydanie trzy lata. 
Szkoda, że prof. Sobota nie podał choćby jednego przykładu. Cykl wydawniczy 
rozpraw habilitacyjnych był bardzo krótki, co jednak chyba było zasługą pracowników 
Działu Wydawnictw. W sprawie norm wykonanych arkuszy wydawniczych prof. 
Sobota podał informację niezgodną ze stanem faktycznym, że "nie udało się nam 
jeszcze ustalić". Jest to o tyle dziwne, że pracownicy Działu Wydawnictw od 3 lat 
mieli ustalone normy ogólnie obowiązujące w wydawnictwach i w tym celu wypełniali 
co miesiąc karty pracy.

Szkoda, że w wymienionej rozmowie nie podano rzeczywistych przyczyn opóźnień 
cyklu wydawniczego niektórych podręczników i zeszytów naukowych. W 1993 roku 
Uczelnia nie przyznała ani jednej złotówki na inwestycje w Dziale Wydawnictw i czy 
cykl wydawniczy mógł być krótszy, gdy dysponowano jedną drukarką laserową i 
jednym programem ventura.

Jeszcze dwie uwagi na temat przeprowadzonej tzw. "ankiety" w sprawie "oceny" 
pracy Działu Wydawnictw. Większość tytułów w 1993 roku była wydrukowana poza 
Uczelnią, m. in. we Wrocławskiej Drukami Naukowej, ale pytanie w ankiecie było tak 
sformułowane, że oceniono nisko poziom tej drukami, mimo że faktycznie było 
inaczej. Z kolei pytanie o ocenę jakości edytorskiej publikacji nie dotyczyło faktycznie 
jakości edytorskiej a jedynie szaty graficznej i wyglądu zewnętrznego, a to przecież 
zasadnicza różnica.

Jak z powyższych przykładów wynika nie chodziło w ankiecie o rzeczywistą ocenę 
edytorską publikacji uczelnianych, a jedynie o osiągnięcie z góry zamierzonych celów.

Proszę o wydrukowanie mojej wypowiedzi bez zmian i jakichkolwiek skrótów.

Norbert Tomczyk

Pragnę ustosunkować się do wypowiedzi mgr. Norberta Tomczyka.
1. W dniu 7 maja 1991 r. Dział Wydawnictw otrzymał z Ośrodka

Obliczeniowego AR sprzęt komputerowy. Pismo z powyższą datą 
oraz wyszczególnieniem konfiguracji przekazanych komputerów 
podpisał mgr Norbert Tomczyk. Decyzję o zakupie sprzętu podjął w 
1990 r. ówczesny Prorektor ds. dydaktyki prof. Tadeusz Szulc.

2. Odnośnie poligrafii, to w wywiadzie powiedziałem to samo o 
czym pisze mgr Norbert Tomczyk, tylko innymi słowami.

3. Potwierdzam, że nie było skryptu z trzyletnim opóźnieniem.
Podręczniki, skrypty i przewodniki traktowałem jako oddzielny ro
dzaj wydawnictwa, niż zeszyty. Wymieniając pozycje z trzyletnim 
opóźnieniem tj. 4 zeszyty i 3 podręczniki, na końcu zdania podałem: 
"łącznie siedem pozycji", co - jak sądzę - pozwoliło czytelnikowi na 
poprawną ocenę mojej wypowiedzi. Na marginesie dodam, że "zna
leziono" w międzyczasie Zeszyt złożony do druku w 1989 r., który 
dotąd się nie ukazał.

4. Potwierdzam, że w Wydawnictwie nie było ustalonych norm. Fakt 
wypełniania kart pracy pozwala ustalić wydajność, a to nie ma nic 
wspólnego z normą. Wydajność może być mniejsza lub większa od 
normy, o ile takowa istnieje.

5. Co do ankiety, to nie bardzo wiem o co chodzi mgr. Norbertowi 
Tomczykowi. Mam zdecydowanie odmienną opinię o pracownikach 
naukowych, niż mgr Norbert Tomczyk. Sądzę, że odpowiadając na 
następujące pytania:

3) Jak Pani/Pan ocenia jakość edytorską (układ tekstów, tabel, rysun
ków, estetyka dzieła) publikacji Działu Wydawnictw AR?

4) Czy zdaniem Pani/Pana szata graficzna okładek skryptów czy zeszy- tów 
Naukowych wymaga zmian?
potrafią oni rozróżnić jakość edytorską od szaty graficznej okładek. 

Co ma wspólnego z ankietą Wrocławska Drukarnia Naukowa - do
prawdy nie wiem. Gwoli ścisłości - jedno sprostowanie. W 1993 roku, 
na 34 pozycje, tylko 11 było drukowanych w WDN, a to nie jest 
większość. Wypada jednak postawić pytanie, dlaczego nie drukowano 
tych pozycji w poligrafii uczelnianej?

Jerzy Sobota



Ustawa o wynalazczości - uwagi ogólne
Jak już wstępnie sygnalizowano w poprzednich 

"GŁOSACH", w 1993 r. ustawą z dn. 30.10.1992 
r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o 
Urzędzie Patentowym RP (Dz.U. z 15.01.93 r. Nr 
4, poz. 14) wprowadzono szereg, bardzo istotnych 
zmian do ustawy z dn. 19.10.1972 r. o wynalaz
czości (Dz.U. z 1994 r. Nr 33, poz.177). Ustawa 
ta za wyjątkiem art. 1 pkt. 6 oraz art. 4, weszła w 
życie z dn. 16.04.1993 r. Jednolity tekst tej ustawy 
ogłoszony jest w Dz.U. z dn. 8.04.1993 r., Nr 26, 
poz. 117.

Główne zmiany jakie wprowadziła nowa ustawa 
o wynalazczości dotyczą:

- prawnego zrównania wszystkich podmiotów 
gospodarczych,

- zasad organizacji wynalazczości i racjonaliza
cji,

- prawa do: patentu lub prawa ochronnego,
- zasad wynagradzania i zapłaty za projekty wy

nalazcze,
- kwalifikacji rozwiązań, które mogą być uznane 

jako projekty racjonalizatorskie.

Przepisy "starej" ustawy
uwzględniały przede wszystkim interesy tzw. 

jednostek gospodarki uspołecznionej (jgu) i były 
dostosowane do centralnie sterowanego systemu 
rozdzielczo - nakazowego. Określały dokładnie 
jak - już na poziomie zakładów pracy - mają być 
zorganizowane "służby wynalazczości", precyzo
wały cały obieg dokumentacji oraz całokształt 
przebiegu postępowania z projektami wynalaz
czymi. Ponadto, ustawowy przepis przewidywał, 
że "wynalazczość, jako twórcza praca i istotny 
czynnik postępu technicznego (...) korzysta ze 
szczególnego poparcia i opieki Państwa."

Z końcem marca i na początku kwietnia 94 r. 
odbyły się w murach naszej Akademii dwa nie
zwykle ciekawe zebrania naukowe wrocławskich 
oddziałów Polskiego Towarzystwa Zootechni
cznego i Polskiego Towarzystwa Genetycznego. 
Na pierwszym prof. dr hab. Janusz Maciejo
wski z Akademii Rolniczej w Lublinie omówił 
dziedziczenie barwy okrywy włosowej u zwierząt 
futerkowych, przy czym będąc znanym i cenio
nym specjalistą z zakresu genetyki i ogólnej ho
dowli zwierząt przedstawił w sposób ciekawy i 
kompetentny skutki hodowlane dometyfikacji 
niektórych zwierząt futerkowych. Okazuje się, że 
po zachłyśnięciu się tworzywami "ekologiczny
mi" przychodzi czas na racjonalne działania w 
branży futrzarskiej i naturalne futra wcale nie 
tracą lecz zyskują na znaczeniu i popularności a 
co za tym idzie i cenie. Dążenie do poprawy cech 
okrywy włosowej można uzyskać na drodze od
powiedniej selekcji jak i zabiegów zmieniających 
środowisko hodowlane. Znajomość biologii 
zwierząt futerkowych w ogóle a zmienności ge
netycznej i jej wykorzystanie w szczególe tłuma
czy powodzenia i porażki w niektórych 
hodowlach. Talent hodowcy w wykorzystaniu 
rzadkich początkowo mutacji prowadzi do wy
tworzenia bardzo ciekawych z futrzarskiego pun
ktu widzenia osiągnięć polegających na 
wytworzeniu specjalnych ras i odmian zwierząt 
futerkowych o bardzo pożądanych przez kuśnie
rzy cechach. Polska hodowla zwierząt futerko-

Nowa ustawa
nie zawiera takich uregulowań. Każdy "podmiot 

gospodarczy" organizuje i prowadzi sprawy wyna
lazczości według własnego uznania.

Prawo do patentu - z pewnymi wyjątkami - przy
znaje się twórcy(com) wynalazku. Jeżeli wynalazek 
zostanie dokonany w wyniku umowy o pracę, czyli 
jeżeli ktoś zostanie zatrudniony między innymi po 
to, żeby tworzyć wynalazki, albo jeżeli wynalazek 
zostanie dokonany w oparciu o jakąkolwiek inną 
umowę, to prawo do patentu przysługuje pracodaw
cy lub zamawiającemu - "chyba, że strony ustaliły 
inaczej". Analogicznie są traktowane wzory użyt
kowe, na które są przyznawane prawa ochronne.

Wprowadzono nowe, odmienne od dawniej obo
wiązujących, zasady wynagradzania za projekty wy
nalazcze. Przewidują one umowną zapłatę lub 
wynagrodzenie. Zapłata będzie miała miejsce wów
czas, gdy twórca, będąc właścicielem wynalazku, 
sprzedaje go swojemu pracodawcy lub komuś inne
mu. Natomiast wynagrodzenie będzie przysługiwa
ło twórcy wówczas, gdy prawo do projektu na 
wynalazek ma podmiot gospodarczy. W przypadku 
korzystania z tego wynalazku, podmiot gospodarczy 
musi ustalić wynagrodzenie dla twórcy w "słusznej 
proporcji do korzyści uzyskiwanych z wynalaz
ku".

Nowa ustawa bardzo ogólnie definiuje projekt 
racjonalizatorski, którym"... może być uznane przez 
podmiot gospodarczy rozwiązanie, zgłoszone przez 
twórcę, nadające się do zastosowania ",

W następnych numerach "GŁOSU" omówione zo
staną nieco szczegółowiej niektóre przepisy ustawy 
o wynalazczości.

wych zdaniem Profesora ma realne szanse rozwi
nięcia się zarówno na coraz chłonniejszym rynku 
polskim jak i pojawiających się perspektywach za 
granicą.

Na drugim zebraniu naukowym prof. dr hab. 
Marek Switoński z Akademii Rolniczej w Po
znaniu przedstawił referat na temat map geno
wych u zwierząt. Zwierzęta w ogóle a zwierzęta 
gospodarskie w szczególności mają coraz więcej 
zmapowanych loci (ściśle określone miejsce 
chromosomu, w którym się mieszczą dane geny). 
Prowadzić to będzie w przyszłości do selekcji 
osobników zarodowych o ściśle określonym ge
notypie, gdzie wiadomym jest czy np. dany osob
nik jest nosicielem korzystnej lub niekorzystnej 
dla hodowcy mutacji, gdzie poznane są markery 
genetyczne interesujących dla hodowcy cech 
użytkowych. Można mieć nadzieję na wykrycie i 
określenie sekwencji nukleotydowej fragmentów 
DNA odpowiedzialnych za cechy produkcyjne, 
odporności na choroby i pasożyty. Dla biologa 
molekularnego oczywistym jest, że najwięcej 
zmapowanych genów różnych defektów genety
cznych określono dla człowieka. Istotnym jest dla 
osób pracujących w rolnictwie i hodowli fakt, że 
techniki i technologie powstałe na bazie badań 
lekarskich bardzo szybko przenoszone są do ho
dowli pomagając w trafnych decyzjach selekcyj
nych i hodowlanych.

Henryk Geringer

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału Technologii 

Żywności (15.04.1994 r.)
• Jednomyślnie zaopiniowano następujące wnioski o:
- przyznanie Medalu "Zasłużony dla Akademii Rolniczej 

we Wrocławiu" prof. dr hab. Irenie Górskiej,
- przeniesienie dr Agnieszki Mironowicz zatrudnionej w

Katedrze Podstaw Chemii ze stanowiska st. wykładowcy na 
etat adiunkta,

- przedłużenie zatrudnienia mgr. inż. Piotrowi Regieco- 
wi asystentowi w Katedrze Technologii Rolnej i Przecho
walnictwa celem ukończenia rozprawy doktorskiej,

- zatrudnienie na stanowiskach asystentów na czas nie
określony w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnic
twa mgr inż. Marty Borek, mgr inż. Joanny Kawy, mgr 
inż. Dagmary Kmieć i mgr inż. Agnieszki Tajner.

• Zaakceptowano propozycję Dziekana o wystąpienie do 
J.M. Rektora z wnioskiem o wszczęcie postępowania doty
czącego nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. 
Wincentemu Pezackiemu i prof. zw. dr. hab. Adamowi 
Sroczyńskiemu.

• Przyjęto rozprawę doktorską mgr inż. Anny Czuba- 
szek, asystenta w Katedrze Technologii Zbóż i wyznaczono 
termin publicznej dyskusji na dzień 20.05.1994 r.

• Powołano recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. 
Zbigniewa Janiszyna, st. wykładowcy w Katedrze Tech
nologii Przetwórstwa Owoców i Warzyw, określono zakres 
egzaminów doktorskich i ustalono komisje egzaminacyjne.

• Wyznaczono nowego recenzenta rozprawy doktorskiej 
mgr. inż. Abdula Rahmana Sammaka (odmowa recen
zenta była spowodowana ważnymi sprawami osobistymi).

• Otwarto przewód doktorski mgr. inż. Zbigniewowi 
Pietrasikowi asystentowi w Katedrze Technologii Surow
ców Zwierzęcych oraz pozytywnie zaopiniowano podanie 
doktoranta o przyznanie stypendium doktorskiego.

• Pozytywnie zaopiniowano prośbę dr. inż. Antoniego 
Golachowskiego, adiunkta w Katedrze Technologii Rolnej 
i Przechowalnictwa o udzielenie urlopu w celu redakcyjne
go opracowania rozprawy habilitacyjnej.

W sprawach organizacyjnych Wydziału:
- zaakceptowano wniosek o powołanie Biblioteki Zakła

dowej w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa,
- powołano Wydziałowe Komisje: Finansową, Katedry 

Naukowej oraz Spraw Studenckich i Nauczania.
• Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej dr 

inż. Kazimierz Michalak poinformował o organizacji zbli
żających się wyborów kierowników katedr.

• Pełnomocnik dziekana ds. praktyk dr inż. Kazimierz 
Michalak poprosił kierowników jednostek organizacyj
nych o zaplanowanie praktyk dyplomowych.

• Dziekan przypomniał osobom zatrudnionym na stano
wiskach prof. nadzw. o konieczności przygotowania doku
mentacji do dalszego awansu naukowego.

/rs/

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
dnia 24.04.1994 r. zmarł 

Śp
prof. zw. dr hab. inż. 
Bronisław Giedrojć

emerytowany profesor zwyczajny Aka
demii Rolniczej we Wrocławiu, były pro
dziekan Wydziału Rolniczego, wieloletni 
wicedyrektor Instytutu Gleboznawstwa, 
Chemii Rolniczej i Mikrobiologii, wybitny 
i zasłużony nauczyciel akademicki, nie
strudzony badacz środowiska wodnego 
gleb, wychowawca licznego grona spe
cjalistów, członek wielu komitetów na
ukowych, odznaczony odznaczeniami 
państwowymi. Odszedł Człowiek prawy i 
wielkiego serca.

Z PRAC TOWARZYSTW NAUKOWYCH



SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY
Techniczno - technologiczne aspekty 

produkcji buraka cukrowego
Pod takim hasłem odbyło się w dniu 24.03.1994 r. w gmachu 

głównym Akademii Rolniczej we Wrocławiu seminarium, zor
ganizowane przez Ośrodek ds. Wynalazczości, Wdrożeń i RZD 
oraz Instytut Mechanizacji Rolnictwa naszej Uczelni.

Na seminarium zaproszono studentów ostatnich lat Wydziału Rolniczego 
oraz zainteresowanych pracowników naukowych i władze AR; dyrektorów 
12 Ośrodków Doradztwa Rolniczego z południowo - zachodniej Polski, ich 
współpracowników i wybranych rolników; dyrektorów 23 cukrowni z 
terenu Dolnego Śląska i okolic oraz przedstawicieli wojewódzkiej admini
stracji rolnej i instytucji obsługujących rolnictwo.

Przy prawie wypełnionej sali VIR, seminarium rozpoczęło się 
wprowadzeniem do tematu, dokonanym przez prof. dr. hab. 
Eugeniusza Kolotę, Prorektora ds. Współpracy z Gospodarką 
Narodową i RZD.

Następnie zaprezentowały się 4 zaproszone firmy, które w 
większej części pokryły koszty organizacji seminarium.

Firma Hilleshóg - światowy potentat w hodowli i produkcji 
nasion buraka cukrowego - przedstawiła swój wieloletni dorobek, 
potencjał produkcyjny oraz najnowsze tendencje w hodowli i 
nasiennictwie buraka cukrowego.

Firma Ylogtman - nowoczesne maszyny rolnicze renomowa

nych firm europejskich - zaprezentowała czołowe osiągnięcia tech
niki rolniczej w zakresie przygotowania gleby, wysiewu, pielęgnacji 
i zbioru buraka cukrowego.

Firma Hydro Poland - światowy lider w produkcji wysokiej 
jakości nawozów mineralnych - pokazała zastosowanie swoich eko
logicznie bezpiecznych nawozów w różnych warunkach glebowo - 
klimatycznych.

Firma Pilmet Agromet - czołowy producent wysokiej klasy 
sprzętu do ochrony roślin - przedstawiła opryskiwacze najnowszej 
generacji o różnej wielkości i zastosowaniu.

W końcowej części seminarium, przedstawiciel Instytutu Mecha
nizacji Rolnictwa naszej AR, dr inż. Józef Cięż wygłosił referat nt. 
"Rolnicze wykorzystanie płynnego wapna defekacyjnego na przy
kładzie doświadczeń niemieckich".

W toku dyskusji referat ten wzbudził największe emocje (w sensie 
pozytywnym), gdyż zaprezentowany sposób rozlewu jeszcze ciepłego 
wapna na pola uprawne, rozwiązuje w nowatorski sposób kilka istotnych 
problemów zarówno przemysłu cukrowniczego jak i rolnictwa.

Z przeprowadzonej wśród uczestników seminarium ankietyzacji 
wynika, że tego typu spotkania są interesuj ące i wymagają kontynuo
wania, oczywiście z ciągłym doskonaleniem formy organizacyjnej i 
dobieraniem aktualnej tematyki, uwzględniającej zarówno potrzeby 
nauki jak i praktyki rolniczej.

/kg/

Plan konferencji naukowych w roku 1994
O 4-13.05.1994 r. Zakopane

XII Międzynarodowa Szkoła Biofizyki Transportu 
Membranowego

Kierownik (sekretarz) naukowy: dr Halina Kleszczyń- 
ska

Organizator: Katedra Fizyki i Biofizyki AR
50- 375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25, w 205-141
Zasięg międzynarodowy

© 27-29.06.1994 r. Wrocław
Program doskonalenia bydła w Polsce - uwarunkowa

nia, realizacja, perspektywy
Kierownik (sekretarz) naukowy: prof. dr hab. Jerzy 

Juszczak
Organizator: Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mle

ka AR
51- 631 Wrocław, ul. Kożuchowska 5b, « 485-038
Zasięg międzynarodowy

© wrzesień 1994 r. Wrocław
Problemy zapobiegania infekcjom drobnoustrojami z 

grupy HAP (Haemophilus, Actionobacillus, Pasteurel- 
la)

Kierownik (sekretarz) naukowy: dr Anna Chełmoń- 
ska-Soyta

Organizator: Zakład Prewencji i Immunologii Wete
rynaryjnej AR

50-375 Wrocław, ul. Norwida 31, ® 205-232
Zasięg międzynarodowy

O 15-16.09.1994 r. Wrocław
Środowiskowe aspekty melioracji wodnych
Kierownik (sekretarz) naukowy: dr hab. Andrzej Dra- 

biński
Organizator: Instytut Melioracji i Kształtowania Śro

dowiska AR

50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24, « 205-585, 
205-574

Zasięg ogólnopolski

© wrzesień 1994 r. Wrocław
Ekonomiczne i środowiskowe aspekty wprowadzania 

nowoczesnych urządzeń i technologii w obiektach pro
dukcji trzody chlewnej

Kierownik (sekretarz) naukowy: dr inż. Tadeusz Ku
czyński

Organizator: Instytut Budownictwa Rolniczego AR
50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24, » 205-585, 

205-584
Zasięg międzynarodowy

© wrzesień 1994 r. Wrocław
Postęp techniczny i technologiczny w wodociągach 

wiejskich
Kierownik (sekretarz) naukowy: mgr Edmund Solecki
Organizator: Instytut Budownictwa Rolniczego AR
50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24, « 205-585, 

205-584
Zasięg międzynarodowy

0 wrzesień 1994 r. Duszniki Zdrój
Modele matematyczne w hydrologii i gospodarce 

wodnej
Kierownik (sekretarz) naukowy: dr Elżbieta Musiał
Organizator: Katedra Matematyki AR
50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 53, « 205-662, 

205-615
Zasięg ogólnopolski

© wrzesień 1994 r. Wrocław
Aktualne problemy w patologii drobiu
Kierownik (sekretarz) naukowy: prof. dr hab. Michał 

Mazurkiewicz

Organizator: Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób 
Zakaźnych

50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 45, » 205-336, 
205-321

Zasięg międzynarodowy

© wrzesień 1994 r. Wrocław
Aktualne problemy w chorobach zakaźnych bydła 
Kierownik (sekretarz) naukowy: dr hab. Stanisław 

Klimentowski
Organizator: Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób 

Zakaźnych AR
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 45, « 205-336, 

205-321
Zasięg międzynarodowy

© październik 1994 r. Wrocław
Żywienie i choroby metaboliczne psów i kotów 
Kierownik (sekretarz) naukowy: prof. dr hab. Dorota 

Jamroz
Organizator: KatedraŻywienia Zwierząt i Gospodarki 

Paszowej AR
50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27, « 205-222, 

205-405
Zasięg ogólnopolski

OO 19-20.10.1994 r. Polanica Zdrój
Technologiczne i produkcyjne możliwości wykorzy

stania środowiska w poszczególnych rejonach Polski
Kierownik (sekretarz) naukowy: prof.dr hab. Stani

sław Rojek
Organizator: Katedra Rolniczych Podstaw Melioracji 

AR
50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24, ® 205-588, 

205-564
Zasięg ogólnopolski
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