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Cena 3 ooo zł.

fot. Ryszard Eliasiewicz

Ta tradycja ma już 26 lat. W maju 1968 r. (po słynnych wydarzeniach marcowych) odbył się pierwszy mecz piłki nożnej o Puchar 
Garbatego pomiędzy dwiema specjalnościami V roku studiów na Wydziale Melioracji Wodnych. Puchar ufundował Janusz Kędzierski, 
wówczas student V roku, przekazując - jak wieść niesie - rodzinną pamiątkę dla zwycięskiej drużyny. Fundator i dziesiejszy prorektor ds. 
dydaktyki prof. Marian Rojek byli kolegami z tego samego roku. Zachował się nawet transparent z tego pierwszego meczu. I mimo, że 
minęło już trochę lat, zapał do piłki nie minął, a mecze o Puchar Garbatego rozgrywane są co roku na przełomie maja i czerwca.

W tym roku również, zgodnie z 26. letnią tradycją, zmierzyły się mieszane studencko-pracownicze drużyny piłki nożnej dwóch 
specjalności kierunku Inżynierii Środowiska: Melioracji i Budownictwa Wodnego o Puchar Garbatego. Mecz rozegrany został 18 maja 
br. na Stadionie Budowlanych. Bramki drużyny Melioracji bronił nadzwyczaj skutecznie (nie dał sobie strzelić żadnego gola!!!) Prorektor 
ds. dydaktyki, prof. Marian Rojek. Drużynę wspomagał również dr hab. Józef Sasik. Drużynę Budownictwa Wodnego godnie 
reprezentował Dziekan Wydziału prof. Włodzimierz Parzonka, a także prof. Jerzy Sobota, który - choć spóźniony z powodu posiedzenia 
Kolegium Redakcyjnego - grał zarówno w ataku, jak i w obronie. Na stadionie pojawił się nawet transparent z pierwszego meczu.

Wygrali Melioranci (2:0), prowadząc już po pierwszej 20. minutowej tercji 1:0 i poprawiając wynik w trzeciej - do 2:0. Na rewanż 
dla Budowlańców czas będzie w przyszłym roku, bo - miejmy nadzieję - że zarówno zapał jak i kondycja - dopiszą.

Zwycięzcom - gratulujemy!!!



KRÓTKO
W galerii "Na Solnym"

Na zapowiadaną, już od jakiegoś czasu książkę 
Andrzeja Wiszniewskiego "Jakprzekonująco mó
wić i przemawiać" czekano z niecierpliwością a 
prezentacja, która odbyła się w galerii sztuki współ
czesnej "Na Solnym" w dniu 12 maja br., stała się 
we Wrocławiu prawdziwym wydarzeniem kultural
nym, wydawniczym ale też i towarzyskim. Wśród 
zaproszonych gości byli bowiem obecni: J.E. ks. 
Kardynał Henryk Gulbinowicz, władze miasta i wo
jewództwa, rektorzy wrocławskich uczelni, du
chowni, ludzie nauki i kultury, liczni osobiści 
przyjaciele autora. Króciutki spektakl z udziałem 
aktorów, bardzo starannie wyreżyserowany przez 
Andrzeja Makowieckiego, profesora PWST, pomy
ślany był jako hołd złożony niedościgłym mistrzom 
słowa. "Chciałbym aby w galerii zabrzmiały frag
menty przemówień, które zdobyły sobie miejsce w 
historii dla trzech zasadniczych przyczyn. Po pier
wsze należą do szczytowych osiągnięć retoryki. Po 
drugie, wygłaszali je ludzie wyjątkowi. Po trzecie są 
przykładem tego, że ludzkie słowo jest w stanie z 
niezwykłą wprost mocą wpływać na losy Świata" - 
powiedział prof. Andrzej Wiszniewski poprzedza
jąc fragmenty trzech słynnych przemówień: Win- 
stona Churchilla, Martina Lutera Kinga i Jana Pawła 
II w znakomitym wykonaniu wrocławskich akto
rów. Warto zwrócić uwagę na specjalnie przygoto
waną scenografię - mównice, na które wspinali się 
kolejni mówcy, zastępowały drabiny ozdobione fla
gami: brytyjską, amerykańską i watykańską. Słu
chacze mieli okazję - większość zapewne nie po raz 
pierwszy - podziwiać przy tym kunszt oratorski 
autora, który znakomicie wprowadzał w klimat i 
nastrój kolejnych wystąpień, przypominając równo- 
czeście tło wydarzeń, jakie im towarzyszyły, by 
zakończyć żartobliwie: "Ja swej książki nie pisałem 
z myślą o geniuszach, ale dla zwykłych ludzi, prze
rażonych myślą, że przyjdzie im publicznie wystąpić. 
Tych nieporadnych w wyrażaniu najmądrzejszych 
myśli. Tych, których dotyczy powiedzonko, że umysł 
ludzki to cudowny organ, pracujący nieustannie od 
chwili narodzin aż do zgonu, z wyjątkiem tych mo
mentów, gdy ma zabrać publicznie głos". Nieporad
nych i przerażonych pociesza jednak już na samym 
wstępie swej książki, przywołując cytat Ralpha 
Waldo Emersona " Wszyscy wielcy mówcy byli z 
początku złymi mówcami”. Po prezentacji i toaście 
ustawiła się do autora długa kolejka po podpisy i 
dedykacje na książce, którą można było nabyć w 
galerii, a każdy z zaproszonych gości otrzymał 
ponadto w podarku niewielką karteczkę, ozdobioną 
grafiką z książki, zawierającą 10 przykazań mówcy.

/mwj/
Gustaw Herling-Grudziński we Wrocławiu
Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego i doroczną 

nagrodę miesięcznika "ODRA" otrzymał w dniu swoich 
75. urodzin (20.05.94 r.) przebywający na stałe w Ne
apolu pisarz emigracyjny Gustaw Herling Grudziń
ski. Uroczystość odbyła się w sali Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Dzień wcześniej pisarz podpisywał 
książki w Księgami Dolnośląskiej i spotkał się z czytel
nikami "Innego świata" i "Dziennika pisanego nocą" w 
Auli Leopoldyńskiej. Rozmowa, która potrwała około 
dwóch godzin, toczyła się wokół motywu sprawiedli
wości, temu bowiem poświęcił autor ostatnie opowia
danie. Była to już druga wizyta pisarza w powojennej 
Polsce. Pierwsza po wojnie miała miejsce w 1991 r., 
kiedy to Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
przyznał mu doktorat honoris causa.

/mwj/

Dobiegł końca maj. Tegoroczny był przede wszystkim ma
jem kwitnących maków... tych sprzed półwiecza. "Czerwone 
maki pod Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych 
makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był 
gniew. Miną lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych 
dni...".

Pozostała i pamięć. Mimo kar i prześladowań. Przetrwała 
też, sławiąca polskich bohaterów spod Monte Cassino, zakaza
na piosenka, za której śpiewanie, czy choćby słuchanie, w tam
tych powojennych latach, groziło co najmniej więzienie. To 
wspaniałe zwycięstwo polskiego oręża, okupione krwią około 
tysiąca polskich żołnierzy poległych na wzgórzu pod ruinami 
klasztoru i tych następnych, mordowanych, torturowa- nych i 
więzionych po wojnie, po powrocie do Polski - nie pomogło 
wówczas polskiej sprawie. Być może dziś, przypominane z 
okazji rocznicowych obchodów, użyźni glebę polskich, mło
dych serc, a słowo patriotyzm - w konfrontacji z bezprzykład
nym poświęceniem i męstwem polskich żołnierzy II Korpusu 
- stanie się trochę mniej "stroświeckie" i "niemodne".

Redakcja

Przepraszamy za:
-zamieszczenie tekstu uchwały komisji w sprawie zasad rozdziału środków na 

badania własne i ich rozliczania w roku 1994, której pewne rozstrzygnięcia zostały 
zmienione; te kwestie były dyskutowane na posiedzeniu Senatu w dniu 25 marca 
br., a zasady rozdziału środków regulują rozporządzenia Rektora; zamieszczamy 
je na s. 7,

-informację, iż III Sympozjum na temat żywienia i chorób metabolicznych psów i 
kotów, organizowane przez Katedrę Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej ma 
zasięg ogólnopolski; jej zasięg jest międzynarodowy i taki był od pierwszego 
sympozjum, które odbyło się we wrześniu 1992 r.

-informację, że książka Andrzeja Wiszniewskiego "JAK PRZEKONUJĄCO 
MÓWIĆ I PRZEMAWIAĆ" jest w cenie 45 000 zł. Niestety, jak dowiedzieliśmy 
się u wydawcy, kosztuje ona 60 000 zł i w tej cenie jest do nabycia np. w księgarni 
PWN przy ul. Kuźniczej, bądź (najbliżej) Politechniki Wrocławskiej przy ul. 
Wybrzeże Wyspiańskiego 27. Ale to naprawdę nie jest cena wygórowana. 

Redakcja

P.S. "GŁOS UCZELNI" pojedzie na drugą półkulę. Nowo wybrany kie
rownik Katedry Matematyki, dr hab. Leszek Kuchar - podobnie jak wcześ
niej dr Jerzy Weber - już za Uczelnią tęskni, a pobyt za oceanem (USA) 
potrwa do końca roku. Ciekawy wieści, poprosił o przysyłanie naszego 
pisma. Redakcja tylko się z tego cieszy.

/mwj/

CYTAT MIESIĄCA
Dodawać życia do lat, a nie lat do życia

/ Selye/
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Róbmy swoje
Rozmowa z Dziekanem Wydziału Technologii Żywności

prof. Wacławem Leszczyńskim
- Wydział Technologii Żywności jest najmłodszym i najmniejszym wydziałem 
naszej Uczelni, ale już zdobył uprawnienia do nadawania stopni naukowych a 
także kategorię A w rankingu KBN. Czyja to głównie zasługa?
- Oczywiście wszystkich pracowników, którzy starają się jak najlepiej wykonywać swoje 
obowiązki, zarówno nauczycieli akademickich jak i pracowników naukowych. Jest to efekt 
ich dość intensywnej pracy, choć przyznanie Wydziałowi uprawnień do nadawania stopni 
naukowych jest - powiedziałbym - bezpośrednią zasługą poprzedniej pani dziekan, prof. 
Ireny Górskiej. Bo to przecież także kwestia odpowiedniego opracowania dokumentacji, 
wiarygodnego dla CK, a te - jak mi powiedział jeden z członków CK - były wzorowe, on 
tak przygotowanych materiałów - jak twierdzi - w życiu nie widział.
- Jest Pan dziekanem już trzecią kadencję, z przerwą na kadencję prorektorską. 
Co zmieniło się na Wydziale, poza tym o czym już mówiliśmy, w duchu przepro
wadzanych reform w szkolnictwie wyższym?

- W ostatnich latach została przeprowadzona reforma studiów poprzez wprowadzenie 
studiów dwustopniowych (pierwszy stopień inżynierski siedmiosemestralny, po którym 
część studentów będzie miała możliwość kontynuowania studiów na trzysemestralnym 
kursie magisterskim). Jeszcze za mojej poprzedniej kadencji została wprowadzona nowa 
specjalność - w owym czasie pionierska - biotechnologia żywności, programy studiów 
zostały w dużym stopniu okrojone, jeśli chodzi o liczbę godzin i równocześnie zmoder
nizowane pod kątem unowocześnienia zarówno formy, jak i treści nauczania. Musimy 
pamiętać, że kształcimy absolwentów, którzy będą pracowali w XXI wieku.
- A gdzie znajdują pracę Wasi absolwenci?
- Przede wszystkim w przemyśle spożywczym. Był on przez szereg lat niedoinwestowany 
i zaniedbany. Teraz zaczyna się rozwijać, choć przeżywa przejściowe trudności, jak cała 
nasza gospodarka. Mamy zapotrzebowanie zarówno ze strony zakładów państwowych, czy 
spółdzielczych, jak i rozwijających się niedużych zakładów prywatnych. Aktualni właści
ciele, biznesmeni to ludzie, którzy wprawdzie mają pieniądze, ale do realizacji swoich 
zamierzeń potrzebują fachowców, a tych przygotowuje nasz Wydział. A że przygotowu
jemy na właściwym poziomie, to choćby niech świadczy fakt, iż - jak słyszeliśmy na 
ostatnim posiedzeniu Senatu - Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynier
skich (FEANI) przyznała certyfikat inżyniera europejskiego m.in. absolwentom naszego 
Wydziału. Stale napływają do nas prośby z różnych miejsc Polski z zapotrzebowaniem na 
naszych absolwentów - ostatnio ze Szczecina, z Legnicy od prywatnego przedsiębiorcy z 
prośbą o dwóch, trzech biotechnologów żywności, z Wrocławia. Wszystkie moje zeszło
roczne magistrantki zostały zatrudnione i to głównie we Wrocławiu.
- Czy nie ma obaw, że atrakcyjne oferty pracy będą kusić zatrudnionych na 
Wydziale asystentów?

- Jest taka obawa. Dowodem na to jest niedola kierowników katedr naszego Wydziału, 
którym uciekają młodzi pracownicy do lepiej płatnych miejsc pracy. Z mojej katedry w 
zeszłym roku odeszły cztery osoby i - o ile wiem - najgorzej zarabiająca spośród nich dostaje 
miesięcznie pięć milionów.
- Ale Wydziałowi nie brakuje młodych asystentów. Jest ich u Was proporcjonalnie 
najwięcej ...
- Zgadza się. Tylko w sytuacji, gdy jest aż tak duża rotacja młodej kadry, powstają ogromne 
luki pokoleniowe. Podczas gdy ja kończyłem studia w latach 50., moi adiunkci w połowie 
lat 70. a asystenci w połowie lat 90. To nie jest korzystna sytuacja, choć proporcje stanowisk 
samodzielnych (profesorów i doktorów habilitowanych), adiunktów i asystentów są wła
ściwe. Poza tym jest niedobór 30 etatów, mamy bowiem 6000 nadgodzin na 20500 
realizowanych na Uczelni, a ponadto na Wydziale 15300, z tego 7700 godzin oddajemy 
innym wydziałom i Politechnice.
- Niskie pensje asystentów można rekompensować honorariami za udział w 
pracach badawczych. Wydział chyba nie może narzekać na zbyt małą ilość 
grantów...

cd. na s. 4

KROTKO
Konferecja w Poznaniu

Stanem zapaści nazwali obecną sytuację w szkolnic
twie wyższym rektorzy uczelni autonomicznych zebra
ni na Konferencji w Poznaniu w dniu 5 maja br. "Nie 
apelujemy i nie prosimy. Po prostu ostrzegamy, iż 
historyczna odpowiedzialność za stopniowe wypadanie 
Polski z kręgu krajów zdolnych świadomie, suweren
nie, wspóltwórczo i na równych prawach uczestniczyć 
w międzynarodowym podziale pracy XXI wieku spo
czywa na barkach osób biorących jednoosobowo i ko
legialnie udział w rządzeniu Polską." - czytamy w 
przyjętym przez gremium w Poznaniu stanowisku, które 
jest zarówno wnikliwą analizą i diagnozą obecnej sytu
acji, jak i próbą poszukiwania metod naprawczych. 
Wyraźne zwiększenie współczynnika scholaryzacji z 
11 % do 16%, co oznacza zwiększenie rekrutacji studen
tów z ok. 77 tys. w roku 1990 do ok. 170 tys. w roku w 
1993., przy jednoczesnym zmniejszeniu stanu zatrud
nienia i obniżeniu kosztów kształcenia, co wyraża się 
spadkiem wielkości dotacji w przeliczeniu na 1 studenta 
zok. 14,5 min w 1990 roku do 5,4 min w 1993 w cenach 
z 1990 r. dowodzi, iż wszystkie proste rezerwy zostały 
już całkowicie wyczerpane. 80% wydatków szkolnic
twa wyższego stanowią płace wraz z pochodnymi (oz
nacza to, że po odjęciu pochodnych pozostaje jedynie 
5,525 bln na płace w całym dziale edukacji narodowej). 
Z pozostałych 20% pozapłacowych dotacji budżeto
wych uczelnie muszą wydzielić część na koszty rzeczo
we dydaktyki, czego nie robią - z oczywistych 
względów - instytuty PAN, czy jednostki badawczo- 
rozwojowe.

Wysokie koszty ogólnouczelniane i wydziałowe wy
nikające z przestarzałego sprzętu, zajmowania starych, 
wymagających ciągłych remontów budynków itp. spra
wiają, iż uczelnie muszą z kwot przeznaczonych na 
dydaktykę dopłacać do kwot przyznanych przez KBN, 
nie pokrywają one bowiem tych kosztów.

Trzy strumienie finansowania: MEN, ministerstwa 
branżowe nadzorujące określone typy wyższych uczelni 
zawodowych i KBN finansujący badania, nieuwzględ
nienie parytetów poszczególnych pionów tj. szkolnic
twa wyższego, PAN i JBR, a przede wszystkim brak 
wyznaczonych przez rząd strategicznych celów w ob
szarze edukacji wyższej i nauki uznano za zasadnicze 
przyczyny wadliwego podziału środków budżetowych. 
"Podział środków już u źródła na trzy praktycznie 
niezależne strumienie jest z założnia fałszywy i szkod
liwy" - czytamy w przyjętym stanowisku. Uniemożliwia 
to - zdaniem rektorów - logiczne, rozsądne i wzajemnie 
niesprzeczne wydatkowanie tych środków. Sytuacja fa
ktycznego braku synchronizacji owych trzech źródeł 
finansowania prowadzi do wydatkowania ogromnych 
sum na badania nieprzydatne, pozorowane i wtórne a w 
konsekwencji do marnotrawstwa szczupłych funduszy 
budżetowych. "Nie dziwmy się, iż mamy liczne wakaty 
na uczelniach i coraz szerzej rozwiera się luka pokole
niowa" - stwierdzają rektorzy w dokumencie, przypo
minając, iż tabela uposażeń na pierwsze półrocze 1994 r. 
przewidziała dolną granicę uposażenia profesora zwy
czajnego na 4,2 min zł podczas, gdy średnia krajowa dla 
6 działów gospodarki w tym czasie wynosiła 4,9 min. 
"Nie jest ważne to, że przewidziano górną granicę 
"widełek" dla tego stanowiska w wysokości 8,2 min zł, 
jak i to, że żaden rektor żadnej uczelni wyższej w Polsce 
nie poniżył żadnego profesora zwyczajnego proponu
jąc mu pobory w wysokości 4,3 min zł. Ważne i sym
ptomatyczne, iż kwota taka w ogóle się pojawiła." - 
czytamy dalej w stanowisku rektorów.

Uznanie rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki za 
jeden z najważniejszych celów strategicznych pań
stwa jest - zdaniem rektorów - jedyną szansą Polski 
na to, by stać się partnerem krajów wysoko rozwi
niętych, musi zaś to pociągać za sobą zupełnie od
mienną konstrukcję przyszłorocznego budżetu oraz 
zasadnicze zmiany w samym szkolnictwie wyższym 
i nauce oraz w sposobach finansowania tych dzie
dzin.

/mwj/



KRÓTKO
Nagroda Fundacji 

na Rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznaje co 

roku indywidualna nagrodę pieniężną za wybitne 
osiągnięcia ostatnich czterech lat przed datą ich 
zgłoszenia, w dziedzinie nauk: humanistycznych i 
społecznych, przyrodniczych i medycznych, ści
słych i technicznych. Jest to stosunkowo wysoka 
nagroda (w br. 200 min zł) o znacznym prestiżu w 
środowisku naukowym. “Ustanowieniu Nagrody 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - czytamy w 
Regulaminie - przyświeca myśl o potrzebie wyróż
nienia i popierania takich dokonań polskich uczo
nych, które spełniają standardy nauki światowej 
i wnoszą zauważalny wkład w życie duchowe i 
postęp cywilizacyjny dzisiejszej Polski". Nagrodę 
przyznaje Rada Fundacji i określa corocznie, w po
rozumieniu z Zarządem, jej wysokość. Kandydatów 
do nagrody mogą zgłaszać: stowarzyszenia nauko
we o zasięgu krajowym, członkowie Komisji Komi
tetu Badań Naukowych pochodzący z wyboru, 
komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk uchwa
łą zebrania plenarnego Komitetu lub Sekcji, zapro
szeni przez Radę Fundacji wybitni przedstawiciele 
nauki lub we własnym imieniu grupa dziesięciu 
samodzielnych pracowników naukowych. Termin 
składania wniosków upływa 31 maja każdego roku. 
Dokumentacja wniosku o nagrodę powinna zawie
rać: wypełniony formularz wniosku z kopią publi
kacji, szczegółowy opis osiągnięcia naukowego 
zgłaszanego do nagrody, ewentualne opinie użyt
kowników wdrożonych osiągnięć naukowych i inne 
dokumenty istotne w ocenie zasadności wniosku. 
Do 15 października poznamy nazwiska tegorocz
nych laureatów.

/mwj/

Porozumienie w sprawie sieci
Rektorzy wyższych uczelni i kierownicy placówek 

naukowo-badawczych podpisali 4 maja br. porozu
mienie w sprawie uczestnictwa w budowie i przy
szłego korzystania z Wrocławskiej Akademickiej 
Sieci Komputerowej oraz z komputerów dużej mocy 
obliczeniowej. Wrocławska Akademicka Sieć Kom
puterowa (WASK) jest siecią miejską, stosującą po
łączenia światłowodowe. Sieci WASK należy 
zapewnić połączenie z krajową Naukową i Akade
micką Siecią Komputerową (NASK), a także z inny
mi sieciami o zasięgu europejskim i światowym. 
Inwestycja jest finansowana ze środków KBN. Syg
natariusze porozumienia zobowiązali się do współ
pracy w zakresie budowy i eksploatacji WASK oraz 
KDMO (komputera dużej mocy obliczeniowej), pro
wadzenia skoordynowanej polityki inwestycyjnej 
dotyczącej WASK i jej zasobów, udostępnienia po
mieszczeń (wydzielonych miejsc) do instalowania 
sprzętu sieciowego, jak również udostępnienia użyt
kownikom sieci własnych baz danych na uzgodnio
nych zasadach. Osoby reprezentujące sygnatariuszy 
porozumienia tworzą Radę Założycielską, która po
woła Środowiskowy Zespół Koordynacyjny oraz 
wyznaczy Jednostkę Wiodącą. Od czasu wejścia w 
życie porozumienia do chwili przekazania WASK i 
jej zasobów właścicielowi, Jednostką Wiodącą, peł
niącą rolę inwestora, jest Politechnika Wrocławska, 

/mwj/

Róbmy swoje
dok. ze s. 3

- Narzeka. Mieliśmy dotychczas tzw. "stare" granty, w których było zastrzeżenie, że nie 
można wypłacać honorariów, ewentualnie mogą być bardzo nikłe. Z nowej serii mamy 
chwilowo tylko jeden grant. To jest wszystko kropla w morzu, mamy bowiem, licząc z 
pracownikami technicznymi, około 100 osób na Wydziale. Jesteśmy przede wszystkim 
zawaleni dydaktyką. Na przykład w mojej katedrze pracownicy techniczni odmówili 
propozycji udziału w zleceniach dla przemysłu, bo są tak obciążeni przygotowaniem 
ćwiczeń. Każdy z naszych pracowników ma średnio 100 nadgodzin tj. 50% pensum. 
Podobnie przeciążeni są pracownicy techniczni, którzy podczas ćwiczeń laboratoryjnych 
muszą być stale w pogotowiu, by - powiedzmy - zmienić odczynniki. Nasze zajęcia są i 
kosztowne i pracochłonne. Doprawdy nie wiem dlaczego zostały tak nisko wycenione w 
tzw. współczynniku kosztochłonności.
- Jaka jest Pańska propozycja, by uzdrowić tę sytuację?

- Na pewno nie jest możliwe zwiększenie grup ćwiczeniowych. Chemii nie można nauczyć 
na sali. Powinniśmy mieć dostęp do jakiejś hali maszyn technologicznych, choćby możli
wość ćwiczeń z urządzeniami technologicznymi. Pracujemy na minimum możliwości. Do 
tego dochodzą trudności lokalowe i sprzętowe. Mamy np. specjalistę, jedynego w Polsce 
w tej dziedzinie, dr. hab. Jana Oszmiańskiego, który z powodu braku podstawowych 
urządzeń w swojej katedrze, a mianowicie chromatografu cieczowego, prace swoje prowa
dzi we Francji, gdzie przebywa już od roku po raz kolejny zresztą. W zeszłym roku z trudem
- i to dzięki staraniom pana Rektora - udało się załatwić dla niego mieszkanie i nie odszedł 
z Uczelni. A Instytut PAN-owski w Olsztynie oferował mu i mieszkanie i wyższe zarobki.

- Z trudnościami borykają się wszyscy a listę potrzeb i braków można by ciągnąć 
długo. Nie możemy jednak zapominać o osiągnięciach, jak choćby o tym, że tak 
młody i mały stosunkowo Wydział ma już kategorię A w rankingu KBN ...
- Zaczyna owocować to, na co pracowaliśmy przez te kilkanaście lat. Rozwija się samo
dzielna kadra. W tym roku mieliśmy już dwie habilitacje, prawdopodobnie w jesieni będzie 
następna, za rok znowu kolejna. Średnia wieku adiunkta jest poniżej 40. lat, co jest dosyć 
dobrym wskaźnikiem. Większość adiunktów na naszym Wydziale robiła doktoraty w latach 
80. niektórzy nawet w 90. Tych z końca lat 70. jest już tylko kilkoro.
- Co poczytuje sobie Pan za swój osobisty sukces w tej i poprzednich kadencjach?

- Gdybym był złośliwy to powiedziałbym, że za swój osobisty sukces poczytuję sobie to, 
iż ten Wydział w ogóle istnieje, ponieważ nas chcieli w 1982 r. rozwiązać.
- Czym Pan zachęci młodych i zdolnych absolwentów, kuszonych atrakcyjnymi 
finansowo ofertami pracy, aby jednak zostali i podjęli pracę na Wydziale?

- Żeby w tych warunkach, przy tych pieniądzach jakie proponuje się asystentom, zostać w 
Uczelni i podjąć pracę naukową trzeba być naprawdę zamiłowanym, zwłaszcza gdy ma się 
rodzinę. Staramy się zainteresować studentów przez pracę w kołach naukowych. Nasze 
Koło ma dość dobre notowania, ale niezależnie od oficjalnych punktów czy wskaźników, 
staramy się wciągnąć studentów w problematykę naukową. Oni wykonują konkretne 
badania. Organizujemy obozy naukowe w zakładach przemysłowych, gdzie studenci 
realizują pracę badawczą. Liczymy na to, że jak już połkną tego bakcyla, zarażą się pasją 
naukową to zostaną w Uczelni. Choć różnie to bywa.
- Wydział Technologii nie zrezygnował, jak inne (poza Weterynarią), z egzami
nów wstępnych i mimo to nie ma kłopotów z naborem ...

- Rezygnacja z egzaminów jest bardzo kosztowna dla Uczelni. W zeszłym roku, gdy nie 
było egzaminów wstępnych, 64 studentów (tj. 40%) odpadło po pierwszym semetrze. Od 
tego roku, niezależnie od liczby kandydatów, egzaminy wstępne przeprowadzamy, a 
ewentualne niedobory uzupełniamy tymi kandydatami, którzy zdawali na medycynę lub 
na biotechnologię na Uniwersytetecie i z braku miejsc tam się nie dostali. To są na ogół 
dobrzy studenci. W tym roku po pierwszym semestrze odpadło tylko 18 studentów I roku, 
tj. 10%.
- Pana osobista dewiza?

- Róbmy swoje. 

Rozmawiały:
Małgorzata Wanke-Jakubowska 
i Maria Wanke-Jerie



Zestawienie
przychodowi wydatków w 1994r.

I. Przychody w min zł

1. Dzialalnośćdydaktyczno-wychowawcza - 143.218

a) dotacja MEN - 130.668

b) wpływy własne - 12.550
- opłaty za studia - 4.000
- opłaty administracyjne - 500

- opłaty za wynajem pomieszczeń - 700
- opłaty za czynsz w Hotelach Asystenta - 1.400

- przychody finansowe - 5.700

- przychody z tyt. usług transportowych, 250
laboratoryjnych na zewnątrz

2. Działalność badawcza - 60.561
a) działalność statutowa KBN - 21.561

- dotacja 1994 r. - 19.900

- niewykorzystane środki z działalności 2Q2
statutowej z 1993 r.

- niewykorzystane środki z badań włas- . . „
nych 1993 r. - '45y

b) badania własne - dotacja - 12.000
c) granty - 20.000
d) umowna działalność badawcza - 7.000

II. Wydatki

1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza - 158.068
a) część dotacji MEN będąca w dyspozycji wydziałów 

przeznaczona na wydatki określone w uchwale 
Senatu nr 7/94, w sprawie zasad finansowania
jednostek naukowo-dydaktycznych ■ 85.888

b) koszty ogólnouczelniane - 10.000

c) remonty - 10.000
d) Biblioteka Główna - 4.400

e) Laboratorium Uczelniane - 1.200
f) działalność socjalno-wychowawcza studentów - 600

g) amortyzacja aparatury ogólnouczelnianej - 280
.. 70% wpływów z opłat za studia do dyspozycji
h) wydziałów - 2.800

2. Działalność badawcza - 59.921
a) działalność statutowa finansowana z KBN - 21.561

- finansowanie badań wg uchwały Senatu nr 7/94 - 16.581
- pokrycie kosztów ogólnych - 4.980

b) badania własne - 12.000
- finansowanie wydatków związanych z realizacją
prac doktorskich, habilitacyjnych, grantów wewn. - 10.430
- narzut kosztów - 1.570

c) granty - 20.000
realizacja prac badawczych określonych w
umowach z KBN - 16.800
narzut kosztów ogólnych - 3.200

d) umowna działalność badawcza - 6.360
- realizacja badań wynikająca z umów - 5.360

- narzut kosztów ogólnych - 1.000

III. Zestawienie przychodów i wydatków działalności dydaktycznej

1. Przychody wg pkt 1.1 - 143.218

2. Koszty ogólne obciążające działalność: - 14.850
- statutową KBN 4.980
- badania własne 1.570

- granty 3.300
- badawczą zleconą 1.000
- domy studenckie 4.000

przychody ogółem: - 158.068
3. Wydatki wg pkt II. 1 - 158.068

Z SENATU
Porządek obrad przeniesionego na 3 czerwca br. majowego posiedzenia 

Senatu, został uzupełniony o punkt dotyczący wniosku o powołanie kierowni
ków jednostek międzywydziałowych.

• Działalność Uczelnianego Laboratorium Analitycznego zreferował Prore
ktor ds. nauki prof. Stanisław Krzywiecki. Z zestawienia (zamieścimy je w 
następnym numerze) widać, iż Laboratorium jest w stanie zapracować na etaty 
i odczynniki, niestety nie jest możliwe, aby pokryło koszty amortyzacji bardzo 
drogiej aparatury. "Chcielibyśmy, żeby Laboratorium uzyskało standard mię
dzynarodowy i pierwszy krok w tym kierunku już został poczyniony" - powie
dział prof. Stanisław Krzywiecki. W dyskusji zwracano uwagę na wysokie ceny 
jednostkowe analiz wykonywanych w Laboratorium, co - w konsekwencji - 
powoduje małą liczbę zleceń. Potrzebę zwiększenia liczby usług zewnętrznych 
oraz obniżenie cen jednostkowych analiz dla jednostek uczelnianych podnosiło 
większość dyskutantów. "Ceny zostały skalkulowane poniżej cen podobnych 
badań w innych laboratoriach" - odpowiedział prof. Stanisław Krzywiecki i 
znamienne jest, że Uniwersytet i Politechnika zlecają analizy naszemu Labo
ratorium. "Miejmy nadzieję, że dopłata z budżetu Uczelni z roku na rok będzie 
coraz mniejsza" - podsumował dyskusję J.M. Rektor.

• Ocenę działalności jednostek naukowo-dydaktycznych oraz rozwoju kadry 
naukowej przedstawili dziekani wydziałów, akcentując pewne elementy tej oceny 
i uzupełniając jedynie bardzo obszerne materiały dostarczone senatorom. Przy 
założeniu, że w latach 1994-2000 na emeryturę odejdzie 34 profesorów, a przewi
dywana struktura zatrudnienia zostanie zrealizowana w 58%, istnieje szansa 
utrzymania stanu kadry profesorskiej na poziomie grudnia 1993 r. Uczelnia 
utrzyma zatem w pełni wszelkie uprawnienia akademickie, w tym do nadawania 
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach. 
J.M. Rektor zwrócił uwagę na lukę pokoleniową, na brak tej kadry asystentów i 
adiunktów, która mogłaby zastąpić profesorów, którzy odejdą na emeryturę po 
roku 2000. Powszechnie obserwowane w innych uczelniach zjawisko braku 
kandydatów na asystentów, nie występuje u nas, jest jednak ogromna rotacja 
asystentów (odchodzą po dwóch, trzech latach). J.M. Rektor zaapelował do 
dziekanów o stworzenie presji moralnej wobec profesorów bez tytułu, aby wystę
powali z wnioskami o nadanie tytułu. Prorektor prof. Stanisław Krzywiecki 
zwrócił uwagę na konieczność partnerskiej współpracy profesorów z młodymi 
pracownikami celem ich naukowej aktywizacji. Takim instrumentem powinna 
stać się również okresowa ocena nauczycieli akademickich.

Doktoranci będą częściowo wyręczać asystentów w zakresie dydaktyki (na 
Uniwersytecie w wymiarze 150 godzin rocznie), taki model wymusza algorytm 
finansowania uczelni - zauważono w toku dyskusji. Pytano o zasady mianowania 
doktorów habilitowanych na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Prof. Wie
sław Poznański wyjaśnił, że Komisja ds. kadry naukowej przestawi je na najbliż
szym posiedzeniu Senatu. Nie może się to odbywać automatycznie, musi być 
związane z naukowym dorobkiem. Konieczne jest opracowanie kryteriów oceny 
adiunktów, a także motywacji finansowej dla adiunktów do robienia habilitacji.

• Kandydatami na kierowników jednostek międzywydziałowych zgłoszony
mi przez zespoły pracowników byli dotychczasowi kierownicy: dr Danuta 
Urbańska (Studium Pedagogiczne), mgr Jolanta Król (Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych) i mgr Olgierd Furmanek (Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu). Senat w głosowaniu tajnym zaakceptował wszystkie 
kandydatury.

• J.M. Rektor poinformował o podwyżce wynagrodzeń, na którą Ministerstwo 
przeznaczyło dodatkową kwotę 6 267 min zł, czyli średnio na 1 pracownika 
przypada 617 tys. zł., 47% tej kwoty przeznaczono na podwyżki dla pracowni
ków nie będących nauczycielami akademickimi (tabele płac i nowe taryfikatory 
zamieścimy w następnym numerze).

• Prorektor ds. dydaktyki prof. Marian Rojek uzupełnił podziękowania złożone 
Władzom Uczelni za dokonane zmiany, które zaszły w Wydawnictwie, przekaza
ne na poprzednim posiedzeniu Senatu, wyrażając uznanie dyrektorowi admini
stracyjnemu mgr. Marianowi Rybarczykowi i prof. Jerzemu Sobocie.

/mwj/

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 maja 
1994 r. zmarł dr nauk weterynaryjnych 

ś  p
JANUSZ RADEK

adiunkt Katedry Anatomii i Histologii Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu, nauczyciel wielu pokoleń studentów.



KROTKO
Zjazd Krajowej Sekcji Nauki 

NSZZ "Solidarność"
W dniach 15-16 kwietnia 1994 r. odbył się w Poznaniu 

doroczny Zjazd Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidar
ność". KSN skupia organizacje zakładowe "S" szkól 
wyższych, instytutów PAN i instytutów resortowych.

Gośćmi Zjazdu byli m.in. Minister Edukacji Narodo
wej Aleksander Łuczak i przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ "S" Marian Krzaklewski. Minister Łu
czak w swoim wystąpieniu życzył zebranym owocnych 
obrad i poinformował o wysiłkach obecnego rządu, 
mających na celu poprawę sytuacji szkolnictwa wyższe
go i nauki. Brak czasu nie pozwolił Ministrowi na 
odpowiadanie na padające z sali pytania, a zastępujący 
go urzędnik stwierdził, że odpowiedzi na większość 
pytań nie leżą w zakresie jego kompetencji. Głównymi 
tematami obrad były: sytuacja nauki w Polsce oraz 
sytuacja Krajowej Sekcji Nauki w Związku. Spraw tych 
dotyczą najważniejsze uchwały Zjazdu.

W uchwale dotyczącej oceny sytuacji i podstawowych 
postulatów Sekcji zwraca się uwagę m.in. na pogłębiający 
się kryzys w sferze nauki, edukacji i zdrowia oraz nega
tywne skutki tego stanu dla funkcjonowania i rozwoju 
Państwa. Uchwała formułuje szereg postulatów, których 
realizacja zmieniłaby ten stan (m.in. przeznaczenie 6-8% 
produktu krajowego brutto na edukację i 2% na badania 
naukowe, przebudowę systemu edukacji, opracowanie za
sad polityki Państwa w obszarze badań naukowych, zre
formowanie systemu ubezpieczeń, rent i emerytur).

Uchwała w sprawie reform w NSZZ "Solidarność" 
postuluje przeprowadzenie reformy Związku w celu 
dostosowaniajego struktury oraz zasad funkcjonowania 
do potrzeb profesjonalnego związku zawodowego, w 
którym działalność związkowa musi uzyskać zdecydo
wany prymat nad działalnością polityczną. Zgodnie z 
tym postulatem należałoby odejść od struktury regional
nej w kierunku struktury branżowo-zawodowej. Zmia
ny dotyczyć muszą również podziału składek 
związkowych - większe środki musząbyć przeznaczone 
na działaność struktur branżowych.

/bż/

Akcja "BURZA" na Wołyniu
Chwilę wspomnień zaproponował 12 maja br. prof. 

Antoni Siewiński stałym uczestnikom "Spotkań z histo
rią" kierując do nich pytanie: Jak zapamiętałeś ostatnie 
12 godzin niepodległej Rzeczypospolitej? i dodał, iż 
jemu osobiście owe ostatnie 12 godzin łączą się z Wo
łyniem. Tam właśnie, jako trzynastoletni chłopiec prze
żył pierwsze spotkanie obcych wojsk. Coraz liczniejsze 
grono gromadzą organizowane przez Koło Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, działające przy 
naszej Uczelni "Spotkania z historią". Obecne, już XIII, 
przeniesiono z tradycyjnego lokum, jakim był Klub 
Pracowniczy, do sali IR, gdzie prawie wszystkie miejsca 
były zajęte (zapewne niezadługo przyjdzie szukać wię
kszej sali), a prof. Antoni Siewiński z wyraźnym ukon
tentowaniem przywitał grupę młodych ludzi, wśród 
których dostrzegł również studentów. Przybyli, wraz 
innymi, posłuchać wspomnień o tworzeniu 27 Wołyń
skiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i o akcji "Burza” 
na Wołyniu i Lubelszczyźnie w retrospekcji trzech jej 
żołnierzy: Eugeniusza Rachwalskiego, Feliksa Kostec
kiego i Włodzimierza Turę wieża. W klimat tamtych dni 
1944 roku, "gdy huragan przetaczał się przez Europę, 
ludzie w Polsce pełni byli trwogi i napięcia a dowódz
two AK podjęło decyzję o Akcji "Burza"" wprowadził 
zebranych prof. Antoni Siewiński. Wspomnienia ilu
strowane mapami i to zarówno tymi wyświetlanymi na 
ekranie, jak i tymi, które każdy uczestnik miał przed 
sobą (zawsze te spotkania przygotowywane są ze sta
rannością i pietyzmem), bogato naszkicowane tło wy
darzeń, epizody z osobistych przeżyć uczestników walk 
z pewnością uzupełniły historyczną wiedzę zarówno 
najstarszych, jak i najmłodszych uczestników XIII spot
kania. Kończąc je prof. Antoni Siewiński podziękował 
J.M. Rektorowi za "gościnę" i obecność, która stała się 
już tych spotkań tradycją.

/mwj/

Podział środków na wydziały oraz określenie limitu 
wynagrodzeń

L.p. Wydział Współczynnik 
wg algorytmu [%]

Dotacja MEN 
w mln zł

Limit wynagrodzeń 
w mlln zł

Działalność 
statutowa KBN w 
min zł

1 Melioracji i Inżynierii 
Środowiska 24,25 20.828 11.990 3.950

2 Rolniczy 31,71 27.236 15.826 5.530

3 Medycyny Weterynaryjnej 18,62 15.989 9.292 5.110
4 Technologii Żywności 11,81 10.141 5.520 1.840

5 Zootechnika 13,62 11.694 7.061 3.470
Razem: 100 85.888 49.689 19.900

Zarządzenie nr 17/94
Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19.04.1994 r. w sprawie fi

nansowania badań własnych nie objętych grantami wewnętrznymi
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 § 22 ust.l Statutu AR zarządza się co następuje:

§1
Środki finansowe przeznaczone na realizację badań własnych nie objętych grantami wewnętrznymi 

stanowią 75 % środków przyznawanych przez KBN na ten typ działalności badawczej.

§2
Decyzją Prorektora ds. Nauki środki przeznaczone na realizację badań własnych dzieli się pomiędzy 

wydziały proporcjonalnie do liczby asystentów i adiunktów zatrudnionych na wydziale wg stanu na dzień 
31 grudnia poprzedniego roku.

§3
Środki, o których mowa w § 2 należy przeznaczyć przede wszystkim na finansowanie prac doktorskich i 

habilitacyjnych, w dalszej kolejności na inne prace własne.

§4
1. Wniosek o finansowanie prac badawczych własnych nie objętych grantami wewnętrznymi składa 

kierownik jednostki naukowo - dydaktycznej.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) nazwisko i imię doktoranta (habilitanta) wykonawcy tematu,
b) temat pracy doktorskiej (habilitacyjnej) innej własnej,
c) stan zaawansowania pracy,
d) termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia pracy,
e) wysokość planowanej kwoty,
f) plan zakupu aparatury,
g) opinię promotora w przypadku pracy doktorskiej.
3. Termin składania wniosków o sfinansowanie prac promocyjnych i innych własnych nie objętych 

grantami wewnętrznymi upływa 30 kwietnia roku, w którym mają być przyznane środki finansowe.
Wnioski należy składać w Dziekanacie odpowiedniego Wydziału.
4. Wnioski o sfinansowanie prac promocyjnych oceniane są przez członków Wydziałowych Komisji ds. 

Badań Naukowych.
5. Decyzje o przyznaniu środków na sfinansowanie prac promocyjnych podejmuje Dziekan Wydziału na 

wniosek członków Wydziałowych Komisji ds. Badań Naukowych.
§5

Środki finansowe przyznane na realizację badań własnych nie mogą być wydatkowane na:
- honoraria,
- działalność dydaktyczną oraz kształcenie kadry,
- podróże zagraniczne.
2. Wydatki na aparaturę naukowo - badawczą nie mogą obejmować wydatków na:
- zakup sprzętu biurowego, kserokopiarek, sprzętu audiowizualnego,
- budowę lokalnych sieci informatycznych i ich wyposażenie.
3. Wszelkie zakupy aparatury muszą uzyskać akceptację Prorektora ds. Nauki.
4. Ze środków przyznanych na realizację prac doktorskich, habilitacyjnych i innych badań własnych nie 

objętych grantami wewnętrznymi pokrywane są wyłącznie koszty bezpośrednie obejmujące:
- wynagrodzenia bezosobowe,
- materiały bezpośrednie,
- aparaturę specjalną z uwzględnieniem pkt. 2,
- usługi obce,
- podróże krajowe (koszt podróży nie może przekroczyć 50 % kosztów ogółem).

§6
1. Warunkiem rozliczenia pracy promocyjnej lub innej własnej jest:
- rozliczenie finansowe realizowanej pracy do końca roku kalendarzowego,
- złożenie sprawozdania końcowego do 31 stycznia następnego roku (zał. nr 1).
2. Złożone sprawozdania są oceniane przez Wydziałowe Komisje ds. Badań.
3. Niezłożenie sprawozdania z realizacji projektu lub negatywna ocena Komisji wyklucza uczestniczenie 

danej osoby (zespołu) w konkursie badań własnych w roku następnym.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Zarządzenie nr 18/94
Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19.04.1994 r. w sprawie 

grantów wewnętrznych
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 § 22 ust. 1 Statutu AR zarządza się co następuje:

§1
Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych własnych tzw. granty 

wewnętrzne stanowią 25 % środków finansowych przyznanych w danym roku przez Komitet 
Badań Naukowych na realizację badań własnych.

§2
1. Termin składania wniosków o sfinansowanie projektów badawczych własnych upływa 30 

kwietnia roku, w którym mają być przyznawane środki finansowe.
2. Wnioski powinny zawierać:
a) nazwisko i imię kierownika projektu,
b) miejsce pracy (Katedra/Instytut),
c) temat projektu badawczego,
d) okres realizacji,
e) opis projektu badawczego (główne hipotezy badawcze, metody i środki badawcze, oczeki

wane wyniki),
f) kosztorys projektu,
g) wykaz imienny wykonawców projektu,
h) plan zakupu aparatury,
i) opinię kierownika jednostki organizacyjnej.
3. Jedna osoba nie może kierować więcej niż jednym projektem.
4. Projekt nie może być finansowany z działalności statutowej lub grantu KBN.
5. Wnioski o sfinansowanie projektów badawczych oceniane są przez członków Wydziałowej 

Komisji ds. Badań.
6. Kryterium oceny stanowią:
a) oryginalność, nowatorstwo i poprawność sformułowania problemu (ocena 0-2 pkt.),
b) przygotowanie realizatorów do przeprowadzenia badań (ocena 0-2 pkt.),
c) szanse osiągnięcia wartościowych wyników (ocena 0-2 pkt.),
d) przydatność dla praktyki (ocena 0-2 pkt.),
e) wkład projektu w kształtowanie specjalizacji naukowej AR (ocena 0-2 pkt.).
7. Maksymalna liczba punktów oceny projektu wynosi 10.
8. Projekty, które uzyskały największą liczbę punktów (nie mniej niż 5), oceniane są przez 

członków Senackiej Komisji ds. Badań.
9. Decyzję o przyznaniu środków na finansowanie projektów badawczych podejmuje Prorektor 

ds. Nauki na wniosek członków Senackiej Komisji ds. Badań.

§3
Środki finansowe przyznane na realizację projektu badawczego nie mogą być wydatkowane na:
- honoraria,
- działalność dydaktyczną oraz kształcenie kadr,
- podróże zagraniczne.
2. Wydatki na aparaturę naukowo - badawczą nie mogą obejmować wydatków na:
- zakup sprzętu biurowego, kserokopiarek, sprzętu audiowizualnego,
- budowę lokalnych sieci komputerowych i ich wyposażenie.
3. Wszelkie zakupy aparatury muszą uzyskać akceptację Prorektora ds. Nauki.
4. Ze środków przyznanych na realizację projektu badawczego pokrywane są wyłącznie koszty 

bezpośrednie obejmujące:
- wynagrodzenie bezosobowe,
- materiały bezpośrednie,
- aparaturę specjalną z uwzględnieniem pkt. 2,
- usługi obce,
- podróże krajowe (koszt podróży nie może przekroczyć 50 % kosztów ogółem).

§4
1. Warunkiem rozliczenia projektu badawczego jest:
- rozliczenie finansowe realizowanego projektu do końca roku kalendarzowego,
- złożenie sprawozdania końcowego do 31 stycznia następnego roku (zał. nr 1).
2. Złożone sprawozdania są oceniane przez Wydziałowe Komisje ds. Badań Naukowych.
3. Niezłożenie sprawozdania z realizacji pracy lub negatywna ocena Komisji, wyklucza 

finansowanie tematu w roku następnym.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej

(10.05.1994 r.)
Na posiedzeniu Rady Wydziału podjęto uchwalę:
• dotyczącą powołania Komisji do opracowania wniosku 

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu nauko
wego profesora dr. hab. Stanisławowi Klimentowskiemu,

• dotyczącą powołania Komisji do rozstrzygnięcia kon
kursu o zatrudnienie na etacie profesora zwyczajnego w 
Katedrze Rozrodu i Klinice Położniczej.

• Dokonano wyboru kierowników Katedr na kadencję 
1994 - 1997 r.

• Podjęto uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 
nauk weterynaryjnych lek. wet. Piotrowi Kołodziejowi.

• Podjęto uchwałę dotyczącą wszczęcia przewodu doktor
skiego lek. wet. Pawłowi Jonkiszowi. Zatwierdzono temat 
i tytuł pracy doktorskiej oraz powołano promotora.

• Pozytywnie zaopiniowano prośbę lek. wet. Jarosława 
Cierpisza o przyznanie stypendium doktorskiego.

• Pozytywnie zaopiniowano wnioski Wydziałowej Komi
sji dotyczące przyznania odznaczeń Uczelnianych.

/wg/

Posiedzenie Rady Wydziału 
Zootechnicznego (23.05.94 r.)

W pierwszej części posiedzenia Rada Wydziału w 
sprawach dydaktycznych zatwierdziła:

• organizację studenckich praktyk zawodowych,
• wyniki kwalifikacji studentów III roku studiów na kurs 

magisterski,
• organizację letniej sesji egzaminacyjnej,
• wydzielenie 1 dnia w tygodniu na zajęcia terenowe na 

IV roku studiów,
• zakwalifikowanie do grupy zajęć specjalistycznych wy

branych ćwiczeń z przedmiotu hodowla i chów trzody 
chlewnej,

• wprowadzenie przedmiotu ''historia wsi i rolnictwa 
polskiego” (prowadzący mgr Piotr Moroz) do grupy elekty- 
wów humanistycznych.

• RW przyjęła:
- wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Ro

bertowi Bańkowskiemu, asystentowi w Katedrze Hodowli 
Owiec i Zwierząt Futerkowych i powołała na promotora 
pracy dr hab. Bożenę Patkowską-Sokołę,

- informację Dziekana prof. dr hab. Andrzeja Filistowi- 
cza dotyczącą finansów i zasad podziału środków na jedno
stki organizacyjne Wydziału.

- protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji Rozwoju 
Kadry Naukowej (przedstawiony przez przewodniczącego 
prof. dr. hab Jarzcgo Juszczaka) jak również poparła wnio
sek zgłoszony na posiedzenie Senatu następującej treści;

"Podstawą okresowej oceny asystentów i adiunktów 
w dziedzinie ich działalności naukowej jest uzyskanie w 
terminie do 8 lat od chwili zatrudnienia na stanowisku 
asystenta stopnia naukowego doktora i do 9 lat stopnia 
doktora habilitowanego od chwili zatrudnienia na sta
nowisku adiunkta. Nie spełnienie tych warunków po
woduje automatycznie negatywną ocenę działalności 
naukowej. Zasada ta zacznie obowiązywać po 3 latach 
od przyjęcia przez Senat".

• RW zatwierdziła:
- wniosek Dziekana o wyróżnienie "Medalem za zasługi 

dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" dla prof. dr. hab. 
Jerzego Juszczaka, prof. dr. hab. Antoniego Kaczmar
ka, prof. dr. hab. Bolesława Nowickiego, prof. dr. hab. 
Jerzego Presia.

• RW powołała:
- kierowników katedr Wydziału Zootechnicznego na no

wą kadencję.
W drugiej części posiedzenia RW nadała tytuł doktora 

nauk rolniczych w zakresie zootechniki mgr Ewie 
Walkowicz dotychczasowemu asystentowi w Zakła
dzie Hodowli Koni.

/bps/



DYDAKTYKA
TEZY DO DYSKUSJI

skrót materiałów przygotowanych na posiedzenie Senatu

Najważniejsze wnioski
• Po "gruntownych" zmianach planów i pro

gramów studiów ilość przedmiotów na stu
diach magisterskich bądź minimalnie zmalała 
(geodezja, weterynaria), bądź nawet wzrosła 
(najwięcej na inżynierii środowiska i zootech
nice).

• Łączna ilość godzin w trakcie studiów ma
gisterskich generalnie uległa zmniejszeniu; 
najmniej na kierunku technika rolnicza i leśna 
(ok.350 godz.), najwięcej na kierunku geode
zja i kartografia (ponad 1000 godzin). Nie są 
to dane w pełni porównywalne; różnie trakto
wane są na poszczególnych kierunkach godzi
ny z wf, ćwiczeń terenowych i praktyk 
wakacyjnych.

Problemy do rozważenia
• Czy jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi 

na podstawowe pytanie: jakiego absolwenta 
mamy kształcić - z przygotowaniem ogólnym, 
dobrą podbudową teoretyczną i umiejętnością 
korzystania z permanentnych form dokształca
nia, czy "wąskiego specjalistę", którego wie
dza może być nieprzydatna już w momencie 
ukończenia studiów? W moim przekonaniu 
odpowiedź na to pytanie implikuje dalsze po
czynania.

• Czy możemy obecnie (na podstawie najle
pszego nawet rozeznania sytuacji aktualnej) 
przewidzieć zapotrzebowanie "rynku pracy" 
za pięć lat (opuszczenie uczelni przez rozpo
czynających teraz studia) w sytuacji tak szyb
kich przemian społeczno - ekonomiczno - 
gospodarczych ? Jak określić sylwetkę i profil 
absolwenta ? Czy uczelnie stać na pełne roze
znanie tego problemu ? Czy cała odpowie
dzialność za podjęcie nie trafionej decyzji (w 
sensie perspektywy zatrudnienia) przy wybo
rze kierunku studiów ma spaść na absolwenta 
szkoły średniej ?

• Czy prowadzić dalszą korektę planów stu
diów ? Może to wymusić ewentualne przyjęcie 
minimów programowych. Przeciw kolejnym 
zmianom planów przemawiają i tak ogromny 
chaos i bałagan (na niektórych kierunkach ile 
lat, tyle wersji planu) i brak wystarczającego 
okresu, aby sprawdzić funkcjonowanie obe
cnej wersji. Za minimum - moim zdaniem - 
przemawia konieczność oszczędności w wa
runkach drastycznego zmniejszenia dotacji na 
działalność dydaktyczną i zwiększenie liczby 
studentów (prosty zabieg rozpoczęcia lektora
tów z języków obcych w semestrze II już może

przynieść wymierne efekty).
• Czy istnieją przesłanki i warunki do ewen

tualnej zmiany systemu rekrutacji (przywróce
nie jakiejś formy egzaminu) i zmniejszenie 
limitu przyjęć ? Za - bardzo duży odpad i 
odsiew na I semestrze; przeciw - "uwarunko
wania zewnętrzne". Jeśli pozostałe uczelnie 
rolnicze utrzymują przyjęcia bez egzaminów 
możemy stracić kandydatów.

Syntetyczna ocena warunków 
bytowych
• Ilość miejsc w DS w zasadzie wystarczają

ca. W najbardziej "gorących" miesiącach 
(październik - listopad) możliwość kwatero
wania w hotelach przy ul. Kwiskiej.

Standard zamieszkania - powyżej przeciętnego.
• Możliwości opieki zdrowotnej - zadowala

jące.
• Niepokojąco mała ilość skierowań pobiera

nych do stołówek studenckich (i to wyłącznie 
na obiady). Pytanie - czy władze uczelni mogą 
(powinny) coś w tej sprawie zmienić ?

Syntetyczna ocena działalności 
naukowej, kulturalnej, turystycznej 
i sportowej studentów
• Studenckie Kola Naukowe: bardzo dobra 

działalność. W minionych trzech latach kolej
ne koła wznawiają działalność, rośnie liczba 
obozów i wyjazdów naukowych, udział w sej
mikach. Najwyższa ocena w skali środowiska 
wrocławskiego.

• Międzynarodowe Stowarzyszenie Studen
tów Rolnictwa (IAAS): ocena bardzo wysoka.

• Międzynarodowe Stowarzyszenie Studen
tów Weterynarii (IVSA): niedawno reaktywo
wano działalność, trudno ocenić.

• Akademickie Studio Radiowe "Nad Odrą": 
wyraźny wzrost aktywności w ostatnim roku.

• Studencka Agencja Fotograficzna: prakty
cznie brak działalności.

• Akademicki Klub Turystyczny im. Orłowi
cza: bardzo aktywna i widoczna w skali środo
wiska działalność. Po raz kolejny organizuje 
Ogólnopolską Giełdę Studenckiej Piosenki 
Turystycznej w Szklarskiej Porębie.

• Akademicki Związek Sportowy: w sposób 
widoczny i z wymiernymi efektami działa se
kcja karate. Pozostałe sekcje (w liczbie 9) - 
istnieją.

• Klub Studencki "Katakumby" (wiodący dla 
uczelni): ocena bardzo wysoka. Dzięki organi
zacji cotygodniowych giełd elektronicznych

nie tylko zarabia na siebie, ale w poważnym 
stopniu dofinansowuje inne imprezy studenc
kie (jeden z głównych sponsorów tegorocz
nych Juwenaliów). W pozostałych klubach - 
marazm.

• Rady Mieszkańców: niewielkie ożywienie po 
wyborach nowych członków jesieni ą 1993 r.

• Konwent Uczelniany Samorządu Studenc
kiego: ocena bardzo wysoka. Aktywne i ciągłe 
współdziałanie i konsultacje dotyczące zmian 
odpłatności za miejsce w DS-ach, zmianach 
regulaminu studiów, zasad udzielania pomocy 
materialnej, regulaminu mieszkańców DS, re
formie systemu stypendialnego.

• Szczegółowe informacje na temat tego za
kresu aktywności studentów zawiera "Spra
wozdanie Rektora" (str. 17 - 21) oraz 
informacja przekazana na posiedzenie Senatu 
AR w dniu 28.01.1994 r.

Reforma systemu 
przyznawania świadczeń 
pomocy materialnej
• Za jej wprowadzeniem przemawiają dwie 

przesłanki: bardzo duża liczba studentów nie 
kończących I semestru oraz lawinowo rosnąca 
ilość "budzących uzasadnione zatrzeżenia" 
(określenie najdelikatniejsze) zaświadczeń o 
wysokości dochodów w rodzinach studentów.

• W uzgodnieniu z Samorządem Studenckim 
przyjęto jako zasadę obliczania dochodu przy 
ubieganiu się o miejsce w DS (od nowego roku 
akademickiego) potwierdzone w Urzędzie 
Skarbowym zeznanie podatkowe (PIT).

• Rezygnacja z przydzielania stypendium so
cjalnego studentom I semestru (od 1 
października 1994 r.) oraz rozszerzenie tego 
systemu na cały okres studiów (w najbliższej 
przyszłości). Rozmowy z Samorządem Stu
denckim na ten temat są bardzo zaawansowa
ne.

• Stypendium socjalne byłoby przyznawane 
"z urzędu" sierotom, półsierotom i wychowan
kom Domów Dziecka oraz w indywidualnie 
uzasadnionych wypadkach na podstawie po
dania zainteresowanego rozpatrywanego 
przez prorektora ds. dydaktyki po wcześniej
szym zaopiniowaniu przez samorząd, opieku
na roku i prodziekana.

• Jako rekompensatę za "utratę" stypendium 
socjalnego należy podnieść wysokość stypen
dium za wyniki w nauce, rozważyć możliwość 
nieznacznego obniżenia dolnej granicy śred
niej ocen uprawniającej do jego otrzymania 
oraz rozszerzenie uprawnień na studentów tak
że II semestru (dotychczas stypendium to przy
sługiwało po zaliczeniu I roku studiów).

Przedstawione powyżej informacje, sygnali
zowane problemy oraz propozycje zmian, nie 
wyczerpują oczywiście wszystkich aspektów 
zagadnienia. Uzupełnieniem tych materiałów 
będzie przygotowane zupełnie niezależnie - 
stanowisko Senackiej Komisji Spraw Studenc
kich i Nauczania.

Prorektor ds. Dydaktyki 
dr hab. Marian Rojek, prof. nadzw.



Kierunki rozwoju Uczelni w zakresie dydaktyki
Główny nurt prac komisji senackiej w ubie

głej i obecnej kadencji związany jest z dosto
sowaniem organizacji procesu dydaktycznego 
do zasadniczych przemian, charakteryzują
cych okres zwiększenia samorządności szkół 
wyższych. Odejście od systemu finansowania 
centralnego z ujednoliconym, w ramach każ
dego z wyodrębnionych kierunków progra
mem studiów, następuje w warunkach bardzo 
złożonych. Z jednej strony struktura i poziom 
kształcenia akademickiego powinny odpowia
dać strukturom zachodnim, z drugiej - poziom 
finansowania dydaktyki ogranicza możliwości 
modernizacji pracowni, klinik, ośrodków 
kształcenia praktycznego, nie mówiąc o uczel
nianym zapleczu socjalno - kulturalnym. Po
trzeby rynku pracy są zmienne i trudne do 
rozpoznania.

Rozszerzenie uprawnień Senatu i rad wy
działowych otwierają jednak możliwości prze
kształceń tych elementów organizacji 
dydaktyki, które w warunkach zewnętrznej 
oceny "jakości" kształcenia przesądzają o pod
wyższeniu poziomu finansowania centralne
go. Wymienić tu można decyzje dotyczące 
ogólnej liczby kierunków studiów w Uczelni, 
a także - poziomu rekrutacji i zakresu ograni
czenia przyjęć na studia magisterskie. W da
nych warunkach kadrowych od liczebności i 
kwalifikacji kadry naukowej zależy bowiem 
zakres uprawnień rad wydziałowych, a liczba 
studentów przypadająca na jednego nauczy
ciela akademickiego jest ważnym wyznaczni
kiem poziomu kształcenia.

Dążenie do unowocześnienia procesu dyda
ktycznego znalazło swój wyraz w ukierunko
waniu prac Senatu, rad wydziałowych, komisji 
programowych i Samorządu Studenckiego. W 
komisji senackiej opracowana została nowa 
wersja regulaminu studiów. Uwzględniono 
możliwości szerszej indywidualizacji progra
mów studiów, rozszerzenie ich zakresu przez 
wybór przedmiotów realizowanych także na

innych wydziałach, a nawet uczelniach, elasty
czniej potraktowano organizację toku studiów. 
Wyartykułowane zostały szerokie uprawnie
nia rad wydziałowych począwszy od określe
nia systemu rekrutacji, kwalifikacji typu 
egzaminów, ustalenia trybu zaliczania seme
strów i lat przez studiujących, aż do wyboru 
formy egzaminów dyplomowych w dostoso
waniu do specyfiki kierunków studiów.

Opracowano zasady pracy ze studentami 
szczególnie uzdolnionymi, przygotowano li
czne opinie i wnioski dotyczące liczebności 
grup, systemu rekrutacji i rozdziału pomocy 
materialnej, premiowania dobrych wyników w 
nauce, wymiany zagranicznej, ruchu kultural
nego, organizacji kształcenia praktycznego i 
dydaktycznego.

Jako szczególnie ważne ocenić można prace 
komisji dotyczące konstrukcji planów stu
diów, a także - międzywydziałowe uzgodnie
nia programowe. Wymienić tu można 
przygotowanie ostatecznej redakcji projektu 
planu studiów nowokreowanego kierunku 
"Ochrona Środowiska".

Jako najpilniejsze zadanie w zakresie organi
zacji dydaktyki komisja traktuje praktyczne 
aspekty przekształcenia studiów jednolitych w 
dwustopniowe. Rozwiązania wymaga przede 
wszystkim tryb kwalifikacji kandydatów na 
studia magisterskie i organizacja egzaminu dy
plomowego dla tej grupy studentów.

Spośród szeroko zakrojonych prac Komisji - 
można wymienić opracowanie systemu pun
któw kredytowych i - systemu oceny poziomu 
kształcenia.

Jest oczywiste, że samo przyporządkowanie 
przedmiotom punktów kredytowych nie wpły
nie na zmianę sposobu kształcenia, warunkuje 
ją bowiem możliwość finansowania różnorod
nych form specjalizacji, praktyk itp., jednak 
odpowiednia przebudowa struktury planów 
(nawet w ramach ograniczonych środków fi
nansowych) może się przyczynić do wykształ

cenia grup ab
solwentów o 
różnorodnie łą

czonych umiejętnościach, co jest atrybutem 
nowoczesności kształcenia. Wprowadzenie 
systemu punktów kredytowych w dużym sto
pniu uprości też wymianę studentów między 
wydziałami i uczelniami krajowymi i zagra
nicznymi.

Obecnie nie rozstrzygnięta kwestia minimów 
programowych pozostawia otwartą sprawę 
ustalenia, przy konstruowaniu planów, relacji 
bloku przedmiotów obowiązkowych i wybie
ranych. Aby dostosować system do wzorów 
zachodnich należałoby zachować odpowied
nie poziomy udziału bloków przedmiotów 
(społeczne i inne: 5-12%, podstawowe ogól
ne 15 - 30 %, kierunkowe 20 - 30 %, zawodowe 
40 - 50 %). Ważne też staje się ustalenie relacji 
udziału przedmiotów ogólnych w kształceniu 
na poziomie inżynierskim i magisterskim. W 
najnowszych programach studiów realizowa
nych na Uczelni znalazły już odbicie tendencje 
do możliwego (na danym kierunku) zróżnico
wania bloków programowych w postaci spe
cjalności, specjalizacji lub choćby elektywów.

Wprowadzenie systemu punktów kredyto
wych umożliwi jeszcze wyraźniejszą niż 
przedstawiona poniżej w tabeli indywidualiza
cję programów studiów.

Podobnie jak system punktów kredytowych 
ocena poziomu kształcenia przyjmowana jest 
na ogół krytycznie. O takim stanowisku prze
sądza jednak raczej sama trudność określenia 
obiektywnych kryteriów niż - jej potrzeba. W 
opinii członków senackiej komisji każda ocena 
ma aspekt mobilizujący, a duży zasób dotych
czasowych doświadczeń różnych prób oceny 
dydaktyki w Uczelni pozwala mieć nadzieję na 
uniknięcie wyraźnych nieprawidłowości w 
przygotowywanej obecnie.

Przewodnicząca
Senackiej Komisji
spraw studenckich i nauczania

prof. dr hab. inż. E. Krzywicka -Blum

L.p. Kierunek studiów
Specjalność Specjalizacja

stopień sem. liczba el.(%) stopień sem. liczba el. (%)

1 Budownictwo rolnicze II 8-10 1 6(7)

2 Geodezja i kartografia II 8-10 2 15

3 Inżynieria środowiska I 5-7 2 II 8-10 2+3 50

4 Medycyna weterynaryjna magisterskie studia jednolite

5 Ochrona środowiska 11 8-10

6 Rolnictwo II 8-10 10 30

7 Technika rolna i leśna II 8-10 2

8
Technologia żywności

i żywienie człowieka
I 5-7 2 II 8-10 5+2



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 
Rolniczego (10.05.1994 r.)

• Chwilą ciszy członkowie Rady Wydziału uczcili 
pamięć zmarłego 24 kwietnia 1994 r., emerytowa
nego profesora zwyczajnego z Instytutu Glebo
znawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego prof. 
dr. hab. Bronisława Giedrojcia.

• Dziekan, prof. dr hab. Józef Szlachta w imieniu 
Rady Wydziału pogratulował prof. dr. hab. Jerze
mu Fabiszewskiemu, który w kadencji 1994 - 97 
wybrany został członkiem Komitetu Badań Nauko
wych 94-97 w Zespole P-4 Nauk Biologicznych, 
Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska.

• Przystępując do realizacji porządku obrad, Dzie
kan udzielił głosu dr. hab. prof. nadzw. Francisz
kowi Gospodarczykowi, który jako przewod
niczący Wydziałowej Komisji Wyborczej, złożył 
sprawozdanie z przebiegu wyborów kandydatów na 
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyj
nych Wydziału Rolniczego. Następnie Rada Wy
działu w głosowaniu tajnym wyraziła swoją opinię 
na temat kandydatur wyłonionych przez poszczegól
ne jednostki. Kandydatami Rady Wydziału zostali 
następujący dyrektorzy i kierownicy:

1. Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
- prof. dr hab. Teodor Nietupski
2. Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolni

czego
- prof. dr hab. Tadeusz Chodak
3. Instytut Mechanizacji Rolnictwa

- prof. dr hab. Jan Bogdanowicz
4. Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

- prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski
5. Katedra Chemii Rolniczej
- dr inż. Zofia Spiak
6. Katedra Fitopatologii

- dr hab. prof. nadzw. Maria Dorenda
7. Katedra Fizyki i Biofizyki

- prof. dr hab. Stanisław Przestalski
8. Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa

- dr hab. Danuta Drozd
9. Katedra Mikrobiologii Rolniczej

- dr hab. prof. nadzw. Stanisław Pietr
10. Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin
- prof. dr hab. Roman Krężel
11. Katedra Ogrodnictwa
- prof. dr hab. Eugeniusz Kołota
12. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
- prof. dr hab. Zofia Jasińska
13. Katedra Uprawy Łąk i Pastwisk
- prof. dr hab. Zygmunt Mikołajczak
14. Katedra Nauk Humanistycznych
- dr Krystyna Skurjat
W Katedrze Entomologii Rolniczej nie powołano 

kierownika. Żadna z dwóch kandydatur tj. prof. dr 
hab. Maria Goos i prof. dr hab. Michał Hurej nie 
uzyskała odpowiedniej liczby głosów. Postanowio
no przedstawić sprawę do rozstrzygnięcia Panu Re
ktorowi.

• Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnio
ski o utworzenie stanowisk profesora zwyczajnego 
w Katedrze Fizyki i Biofizyki, w Katedrze Ogrod
nictwa, w Katedrze Uprawy Łąk i Pastwisk.

W sprawach osobowych Rada poparła prośbę dr. 
inż. Stanisława Peronia o przedłużenie stypendium 
habilitacyjnego oraz prośbę mgr. inż. Grzegorza 
Kulczyckiego i mgr inż. Urszuli Piszcz o przedłu
żenie stypendiów doktorskich.

• W sprawach dydaktycznych dokonano zmiany w 
programie studiów dotyczącej przedmiotu ekologia. 
Zatwierdzono plan studiów magisterskich dla kie
runku - Rolnictwo.

/g d-s/
_____________________________________

Ochrona prawna 
programów komputerowych 

w świetle nowego prawa autorskiego
W dniu 4 lutego 1994 r. Sejm uchwalił Ustawę o Prawie Autorskim i Prawach 

Pokrewnych, która wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
Jedną z istotnych "nowości" w nowym prawie autorskim są przepisy dotyczące ochrony 

programów komputerowych. Ustawa w zasadniczy sposób zmienia pozycję producentów i 
twórców programów komputerowych, które do tej pory w praktyce nie korzystały z ochrony 
prawnej i były przedmiotem masowego przywłaszczenia.

W świetle przepisów nowej ustawy, programy komputerowe podlegają takiej ochronie 
jak utwory literackie, o ile prawo autorskie nie stanowi inaczej. Przepisy dotyczące 
programów komputerowych są wzorowane na dyrektywie EWG w sprawie ochrony sof
tware. Daje ona uprawnionemu wyłączne prawo korzystania i wprowadzania do obrotu 
programów, w tym także dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej. Wyłączne 
prawo do programu komputerowego obejmuje także trwale lub czasowe zwielokrotnienia 
programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i dokonane w jakiejkolwiek 
formie. Prawo to obejmuje także m.in. tłumaczenia, przystosowanie lub dokonywanie 
jakichkolwiek zmian w programie komputerowym. Ustawa wprowadza również szczególne 
uprawnienia, nieznane dawnemu prawu autorskiemu, w postaci publicznego rozpowszech
niania, w tym najmu lub dzierżawy programu lub jego kopii. Prawa majątkowe do 
programu komputerowego rozciągają się więc nie tylko na prawo do kopiowania 
software.

Użytkownicy programów mogą zapoznać się z przysługującymi im uprawnieniami 
sięgając do treści udzielanych im licencji, które towarzyszą masowo sprzedawanym pro
gramom komputerowym przez autoryzowanych dealerów lub producentów programów.

Warto również zapoznać się z przepisami rozdziału VII ustawy o prawie autorskim, w 
której zawarte są także ograniczenia wyłącznego prawa do programu wprowadzone w 
interesie użytkowników i producentów software. Tak np. ochrona przyznana programom 
nie obejmuje idei i zasad, na których oparty jest program komputerowy. Zezwolenia osoby 
uprawnionej nie wymagają również takie czynności jak sporządzenie jednej kopii zapaso
wej, obserwowanie lub testowanie programu w celu poznania jego idei i zasad przez osobę 
uprawnioną do korzystania z programu.

Nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie lub pomocnictwo sprawcy naruszenia praw 
autorskich do programu podlega surowym sankcjom cywilnym i karnym. Piractwo kompu
terowe powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą, obowiązek wydania korzyści, a w 
wypadku, gdy działanie osoby nieuprawnionej jest zawinione, obowiązek zapłaty potrójnej 
wysokości stosownego wynagrodzenia. Radykalnie zaostrzono procedury egzekwowania 
praw autorskich. Na wniosek poszkodowanego sąd ma obowiązek rozpatrzenia w ciągu 
trzech dni, żądania o zabezpieczenie dowodów, zobowiązania strony do udzielania infor
macji o naruszaniu prawa autorskiego i wydania dowodów. Sąd może także wydać inne 
stosowne zarządzenie tymczasowe w celu zabezpieczenia interesu poszkodowanego. San
kcje karne przewidują m.in. grzywny i ograniczenia wolności do lat trzech, a w wypadku, 
gdy sprawca uczynił z działalności pirackiej źródło dochodu lub kieruje taką działal
nością, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

Należy zwrócić uwagę, że zaostrzone sankcje cywilne i karne dotyczą nie tylko 
wytwórców pirackich kopii software i ich pomocników, lecz również nieuprawnionych 
dystrybutorów, a także osób, które nabywają i korzystają z programów komputerowych 
pochodzących od osób nieuprawnionych. Sankcje te dotknąć mogą również osoby sprawu
jące funkcje kierownicze w podmiotach gospodarczych i innych instytucjach, w których 
dochodzi do zabronionych przez ustawę naruszeń majątkowych praw autorskich do progra
mów.
Już z chwilą ogłoszenia ustawy przestaje obowiązywać "amnestia" dla posiada

czy programów, którzy nabyli je bez zgody osób uprawnionych przed wejściem w 
życie nowego prawa autorskiego. Po ogłoszeniu ustawy osoby te mogą nadal korzy
stać z posiadanych programów jedynie w dotychczasowym zakresie. Tak więc np. 
kopiowanie "starych" programów staje się nielegalne z dniem ogłoszenia ustawy.

Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński 
Doradca Prawny BSA



DZIAŁ KADR I SPRAW 
SOCJALNYCH INFORMUJE...
... w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
W dniu 11 maja 1994 roku J.M.Rektor i przewodniczący związków zawodowych działających w Uczelni podpisali 

"Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu". Regulamin 
zawiera zasady gospodarowania środkami funduszu socjalnego oraz środkami funduszu mieszkaniowego. Fundusz 
Świadczeń Socjalnych jest przeznaczony dla osób najbardziej potrzebujących i ich rodzin, nie jest funduszem 
roszczeniowym. Nie może otrzymać żadnych świadczeń z tego funduszu osoba, która się o nie nie ubiegała tzn. nie 
złożyła przewidzianych regulaminem wniosków i wymaganych dokumentów.

Ustalone na rok 1994, podane w informacjach wysokości dopłat do wypoczynku pracowników: 3.400.000,-zł 
oraz do wypoczynku dzieci: 850.000,-zł są kwotami maksymalnymi, o jakie mogą się ubiegać pracownicy. 
Wnioskowana wysokość powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Wypłaty z funduszu są opodatkowane. W roku 1994 wysokość podatku wynosi 21% . Wyjątek od tej zasady 
stanowią wypłaty zapomóg losowych oraz dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dzieci urodzonych w 
latach 1976-1986 (po przedstawieniu dokumentów o uczestniczeniu w koloniach,obozach, zimowiskach i wczasach 
zorganizowanych).

Sposób obliczania wykorzystania funduszu socjalnego
Przykład:
1. Planowany fundusz socjalny (w min zł) przypadający na jednego zatrudnionego na pełnym etacie (z) stanowi 

w każdym roku 100 pkt. Równoważnik punktowy 1 min zł w danym roku dla zatrudnionego na pełnym etacie 
otrzymujemy dzieląc wielkość 100 przez z.

2. Równoważnik punktowy dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin otrzymuje się dzieląc równoważnik 
dla pełnozatrudnionych przez wymiar etatu (dla zatrudnionych na 1/2 etatu należy podzielić przez 1/2).

3. Aby otrzymać wysokość wykorzystania funduszu socjalnego na dany rok należy pomnożyć otrzymaną sumę 
dofinansowania (dopłaty do wypoczynku pracownika plus 1/2 dopłaty do wypoczynku dzieci) przez równoważnik 
punktowy.

Wnioski o pożyczki z funduszu mieszkaniowego można składać w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych łącznie z 
dokumentami wymaganymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Terminy składania 
wniosków o pożyczki są następujące:

- na budownictwo, adaptacje pomieszczeń, kupno mieszkań: do 25 maja,
- na uzupełnienie wkładu - na bieżąco, pożyczki na kaucje i remonty: do 10 marca, do 10 czerwca, do 10 

września i do 10 grudnia. Wysokość pożyczek udzielanych z funduszu mieszkaniowego w roku 1994:
1. Budownictwo (ze środków własnych) - nie więcej niż 150 min zł.
2. Uzupełnienie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni - do wysokości pełnego wymaganego wkładu, nie więcej 

jednak niż 150 min zł.
3. Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne - nie więcej niż 60 min zł.
4. Kupno mieszkania na wolnym rynku - nie więcej niż 100 min zł.
5. Wykup domu lub lokalu mieszkalnego na własność - nie więcej niż 35 min zł.
6. Kaucja, opłaty wymagane przy uzyskaniu mieszkania - nie więcej niż 15 min zł.
7. Remont domu 15 min zł.
8. Remont mieszkania 8 min zł.

Zasady obliczania odsetek pożyczek mieszkaniowych

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenia Rady Wydziału 

Technologii Żywności 
(26.04.94 r. i 13.05.94 r.)

■ Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 26.04.94 r. 
odbyły się kolokwia habilitacyjne dr inż. Eweliny Dziuby, 
adiunkta w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnic
twa i dr Danuty Witkowskiej, adiunkta w Katedrze Bio
technologii i Mikrobiologii Żywności. Wszystkie 
glosowania przewidziane ustawą byłyjednomyślne, podjęto 
więc uchwałę o nadaniu obu adiunktom stopnia naukowego 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dys
cyplinie technologii żywności i żywienia. Jednocześnie Ra
da Wydziału poparła wnioski recenzentów o wyróżnienie 
obu rozpraw habilitacyjnych nagrodami.

• Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 13.05.94 r. prof. 
dr hab. Irena Górska - przewodnicząca Wydziałowej Ko
misji do postępowania o nadanie dr. hab. prof. nadzw. 
Tadeuszowi Trziszce tytułu naukowego profesora, w opar
ciu o protokół opracowany na podstawie pozytywnych opi
nii recenzentów, postawiła wniosek o nadanie dr. hab. T. 
Trziszce tytułu profesora. Jednomyślnie podjęto uchwalę 
popierającą wniosek i zobowiązano władze dziekańskie do 
przekazania sprawy Centralnej Komisji.

• Pozytywnie zaopiniowano wniosek dr. inż. Z. Gila o prze
dłużenie stypendium habilitacyjnego - o ile będą na to środki.

• Pozytywniezaopiniowano wniosek Wydziałowej Komi
sji Konkursowej o zatrudnienie mgr inż. Małgorzaty Po- 
laszczyk, absolwentki Wydziału Podstawowych 
Problemów Techniki, kierunku Biotechnologia, Politechni
ki Wrocławskiej na stanowisko asystenta w Katedrze Pod
staw Chemii.

• Dziekan przedstawił perspektywy rozwoju kadry nauko
wej na Wydziale, podkreślając, że w 1994 r. odbyły się dwa 
kolokwia habilitacyjne, a do końca maja będzie złożona do 
druku jeszcze jedna rozprawa habilitacyjna dr Jadwigi 
Dmochowskiej-Gładysz, adiunkta w Katedrze Podstaw 
Chemii. Równocześnie Dziekan zwróci! uwagę na duże 
obciążenia dydaktyczne, które opóźniają prace badawcze 
wszystkich nauczycieli akademickich, a szczególnie adiun
któw, ze względu na dużą rotację asystentów znajdujących 
lepiej płatną pracę w przemyśle.

Średnio na jednego adiunkta Wydziału przypada 308 go
dzin zajęć.

• Dziekan poinformował, że na posiedzeniu Senatu w dniu 
6 maja podano informację, że Europejska Federacja Naro
dowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANT) przyznała 
certyfikat inżyniera europejskiego m.in. absolwentom na
szego Wydziału.

• Dziekan poinformował, że równocześnie z posiedze
niem Rady Wydziału odbywa się zebranie Senackiej Komi
sji Finansowej, która dokonuje ostatecznego podziału 
środków przyznanych Wydziałom. W posiedzeniu z ramie
nia naszego Wydziału uczestniczy członek Senatu dr Ja
dwiga Dmochowska-Gładysz. Jest szansa poprawienia 
podziału środków tak, żeby Wydziałowi na place brakowało 
nie 1.840 min zł., a 1.240 min zl. czyli 12 % funduszu plac.

• W sprawach organizacyjnych dokonano wyboru kierow
ników poszczególnych Katedr, zostaną nimi:

w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych - prof. 
dr hab. inż. Zbigniew Duda;

w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa - 
prof. dr hab. inż. Wacław Leszczyński;

w Katedrze Technologii Zbóż - dr hab. Hanna Subda 
prof. nadzw.;

w KatedrzeTechnologii Przetwórstwa Owoców i Warzyw 
- dr inż. Kazimierz Michalak;

w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności - dr 
hab. Maria Wojtatowicz;

w Katedrze Podstaw Chemii - prof. dr hab. Antoni 
Siewiński.

/rs/

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
14.05.1994 r. zmarła

ś  p
MGR BRONISŁAWA MAGIEROWSKA
wspaniały, szlachetny i oddany ludzkim 

sprawom Człowiek wielkiego serca.

...w sprawie wypoczynku w Taszowie
Poza sezonem kolonijnym i wczasowym dostępny jest Ośrodek w Taszowie.Można się tam wybrać z najbliższą 

rodziną, gronem przyjaciół (również współpracownicy z Uczelni mogą zarezerwować miejsca w Dziale Kadr i 
Spraw Socjalnych, zamówić w Dziale Transportu autokar i nie tylko odpoczywać w Taszowie, ale także prowadzić 
tam np. zebrania naukowe).

Od 17 maja 1994 roku obowiązują następujące ceny noclegów dla 1 osoby:
- dla pracowników AR i ich rodzin - pierwszy nocleg: 50.000.- zł, następne noclegi: 35.000.- zł,
- dla osób spoza Uczelni - każdy nocleg: 50.000,- zł.

... jeszcze raz o urlopach wypoczynkowych
Niektórzy pracownicy twierdzą, że nie mogą zaplanować urlopu, bo nie wiedząjeszcze, co będą robić w wakacje. 

Istotą planów jest to, że sporządza się je wcześniej, a w ciągu roku mogą być korygowane. Zgodnie z obowiązują
cymi przepisami plany muszą być sporządzone i przekazane do Działu Kadr i Spraw Socjalnych. Ponieważ są 
jeszcze jednostki, które nie przekazały planów urlopów, przypomina się, że termin upłynął 30 kwietnia. Oprócz dat 
poszczególnych urlopów należy w planie umieścić rubrykę z podsumowaną liczbą dni, która ma być zgodna z 
podaną wcześniej przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych. Urlopy wypoczynkowe wszystkich pracowników liczy się 
w dniach roboczych (łącznie z sobotami, które przypadają w trakcie urlopu, bez niedziel i świąt zaznaczonych w 
kalendarzach czerwonym kolorem), nie można urlopu zaczynać ani kończyć w sobotę.

Lista rankingowa jest do wglądu w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych.
Anna Dzięcioł-Solecka



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 

Melioracji i Inżynierii
Środowiska (10.05.94)

* W części poświęconej dydaktyce rozpatrzono 
trzy sprawy:

- zatwierdzono proponowane składy trzech kie
runkowych komisji rekrutacyjnych dla studiów sta
cjonarnych i zaocznych,

- podjęto uchwałę o zawieszeniu wakacyjnych 
praktyk produkcyjnych (trudności finansowe i orga
nizacyjne) na III r. inżynierii środowiska, III r. bu
downictwa rolniczego oraz IV r. geodezji i 
kartografii,

- przeprowadzono dyskusję nad poszukiwaniem 
nowych sposobów finansowania ćwiczeń tereno
wych i praktyk zawodowych.

* Jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie ogól
nych kierunków działania Wydziału w latach 1994- 
1996, uwzględniając dwie poprawki zgłoszone z 
sali.

* W głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowa
no wszystkie kandydatury na kierowników jedno
stek organizacyjnych. Wobec braku zgłoszeń 
nowych kandydatów wybory przeprowadzono spo
śród osób, które wcześniej uzyskały poparcie rad 
naukowych poszczególnych jednostek. Wyniki wy
borów są następujące:

- Kat. Agro- i Hydrometeorologii: dr hab. prof. AR 
Marian Rojek,

- Kat. Geodezji i Fotogrametrii: prof. dr hab. Ewa 
Krzywicka-Blum,

- Kat. Matematyki: dr Leszek Kuchar,
- Kat. Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich: 

prof. dr hab. Zofia Więckowicz,
- Kat. Rolniczych Podstaw Melioracji: prof. dr hab. 

Stanisław Rojek,
- Inst. Budownictwa Rolniczego: prof. dr hab. Zdzi

sław Pogodziński,
- Inst. Inżynierii Środowiska: dr hab. prof. AR Sta

nisław Czaban,
- Inst. Melioracji i Kształtowania Środowiska: prof. 

dr hab. Stanisław Kostrzewa.
* Dziekan poinformował o odpowiedzi Centralnej 

Komisji na pismo w sprawie przewodu habilitacyj
nego dr inż. Edwarda Hutnika. Komisja nie wy
raziła zgody na prowadzenie postępowania przez 
Radę Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska 
(nawet przy proponowanym rozszerzeniu jej skła
du). Uznano, że przewód należy wszcząć w jedno
stce posiadającej uprawnienia z zakresu inżynierii 
rolniczej.

* Po długiej dyskusji postanowiono nie poddawać pod 
głosowanie wniosku o powołanie promotora i wszczę
cie przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Tukien- 
dorfa (WSP Opole) uznając sprawę za przedwczesną. 
Wyrażano obawy o kompetencje Rady przy propono
wanej tematyce pracy.

* W imieniu Komisji powołanej na poprzednim po
siedzeniu Rady Wydziału (a następnie rozszerzonej) dr 
hab. Andrzej Drabiński przedstawił główne punkty 
nowej wersji regulaminu studiów doktoranckich w dys
cyplinie kształtowanie środowiska. Większością gło
sów przyjęto proponowaną wersję, uwzględniając jedną 
zgłoszoną w dyskusji porawkę.

* Wyraźnie dłużej trwało uzgadnianie ostatecznego 
wykazu przedmiotów obligatoryjnych na I i II seme
strze w/w studium. Ostatecznie przyjęto wersję znacz
nie różniącą się od pierwotnej.

* Zatwierdzono skład wydziałowej komisji ds. badań 
naukowych. Jej przewodniczącym został prof. dr hab. 
Włodzimierz Parzonka, a członkami kierownicy 
wszystkich jednostek organizacyjnych.

/mr/

STUDENCI O STUDENCKICH SPRAWACH
Był Rajd Zootechnika

W dniach 6-8 maja 1994 r. odbył się kolejny Rajd 
Zootechnika. W tym roku punktem docelowym Raj
du były Michałowice w Karkonoszach. Po dotarciu 
do Piechowic cała grupa uczestników ruszyła szla
kiem do miejsca noclegu. Po zakwaterowaniu wszy
scy wyruszyli po chrust na wieczorne ognisko, 
natomiast organizatorzy niecierpliwie wyglądali 
przybycia zaproszonych gości. Wieczorne ognisko 
przyczyniło się do zawiązania nowych znajomościi 
wytworzenia specyficznej atmosfery rajdowej, co 
dało efekt następnego dnia na trasie pieszej wędrów
ki po okolicznych górach. W góry wyruszyły dwie 
grupy: pierwsza podjęła się dotarcia do schroniska 
pod Łabskim Szczytem, jednak w końcowym efe
kcie dotarła przez Łabski Szczyt na Śnieżne Kotły i 
dotarła z powrotem do Michałowic; dotarła do 
Szklarskiej Poręby i także powróciła do Michało
wic. Po trudach zdobywania górskich szlaków na 
wszystkich czekał odpoczynek przy blasku ognia, 
kuflu piwa, pieczonej kiełbasce oraz wspólnej zaba
wie. Odbyły się takie konkurencje jak konkurs picia

Odbył się XI Sejmik Stu
denckich Kół Naukowych w 
dniu 18 maja br. W holu i na I 
piętrze Gmachu Głównego li
czne plasze informowały o bo
gatym jego programie. Rów
nież żywimy nadzieję, że orga
nizatorzy zechcą choć parę 
słów napisać. Czekajmy więc 
na teksty do następnego nume
ru, a tymczasem migawka z 
sali obrad.

piwa na czas, w którym bardzo dobrze zaprezen
towały się nasze Władze, naśladowanie zwierząt, 
odśpiewanie hymnu tegorocznego Rajdu itd. itp. 
Rajd zasczycił swoją obecnością Pan Prorektor ds. 
dydaktyki prof. Marian Rojek. Poza tym gościliśmy 
także Pana Dziekana Wydziału Zootechnicznego 
prof. Andrzeja Filistowicza, Panią Prodziekan dr 
hab. Bożenę Patkowską-Sokołę oraz wielu wykła
dowców i pracowników naszego Wydziału. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku taka impreza też 
zaistnieje w rozkładzie roku akademickiego studen
tów i pracowników naszego Wydziału, a może i nie 
tylko.

Specjalne podziękowania kierujemy do Pani dr 
hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoły, Magdaleny Za
toń, Krzysztofa Flaka zwanego popularnie Harna
siem oraz Andrzeja Mirka czyli Generała za 
zorganizowanie tej imprezy i stworzenie wspaniałej 
atmosfery podczas jej trwania.

Magdalena Zatoń

Bogaty program 
Juwenaliów’94 za
mieściliśmy w po
przednim numerze 
"GŁOSU". Dziś tyl
ko migawka ze stu- 
deckiego święta - 
"Żacy pod pomni
kiem Fredry". Spo
strzegawczy Czytel
nicy zapewne dojrzą 
koszulki z nadru
kiem naszej Uczelni. 
Pogoda ponoć nie 
dopisała, ale na foto
grafii jest słonecz
nie, a i miny (może 
piwo było takie do
skonałe) są roze
śmiane i radosne. 
Mamy nadzieję, że 
bardziej szczegóło
wo o tegorocznych 
Juwenaliach napi- 
szemy w następnym 
numerze.



z przymrużeniem oka ...

ANEGDOTY
z 50. letnią brodą (c.d.)

W stołówce na 
Karłowicach

Pierwsze miesiące wrocławskiego byto
wania nie były łatwe, jak wiadomo. Pomocą 
były stołówki, ale korzystanie z nich mogło 
nastręczać nowe problemy, na przykład kie
dy się szło na kolację wieczorem przez

ciemne i niezbyt wówczas bezpieczne ulicz
ki Karłowic do stołówki przy ul. Kasprowi
cza. Pierwszy dziekan Wydziału Humanis
tycznego, a późniejszy prorektor Uniwersy
tetu - prof. Jerzy Kowalski - udzielał takiej 
rady:

- Trzeba wziąć ze sobą gazetę.
- ?!
- Jak rozbiorą, będzie się przynajmniej 

czym osłonić.

Sen o generale
Prof. Edward Marczewski, matematyk, 

rektor Uniwersytetu Wr. w latach 1953-57,

miał dziwny sen. Śnił mu się generał de 
Gaulle, całkiem nagi, tylko w swym chara
kterystycznym kepi i z Wielką Wstęgą Legii 
Honorowej na szyi. Na drugi dzień spotyka 
Wacława Sierpińskiego, światowej sławy 
matematyka, pierwszego doktora honoris 
causa wrocławskiego Uniwersytetu i opo
wiada mu ten sen. Na to Sierpiński nieco 
karcącym tonem:

- Ależ panie kolego, Wielką Wstęgę nosi 
się przez pierś, a nie na szyi.

/Universitatis historia secreta, "Życie Uniwersyteckie" - 
jednodniówka, 1985 r./

Kącik
dobrej
książki
"Życie jest procesem. Wszyscy jesteśmy dziełami w trakcie powsta

wania - zielonymi pomidorami dojrzewającymi na parapecie życia - 
czytamy we wstępie do drugiego tomu MAŁEGO PORADNIKA 
ŻYCIA. Oba tomy w języku polskim ukazały się nakładem Wydaw
nictwa "Media Rodzina of Poznań, Inc". Po opublikowaniu oryginału 
"Life’s Little Instruction Book" w 1991 r., książka znalazła się na 
pierwszym miejscu listy bestsellerów "New York Timesa". Pomysł 
zrodził się jako prezent dla syna autora H. Jacksona Browna, Jr, kiedy 
ten pakował swoje stereo, maszynę do pisania, granatową marynarkę 
i inne niezbędne rzeczy w nowym, studenckim życiu. Ale tych 1028 
wskazań, rad, spostrzeżeń i przypomnień zawartych w dwóch tomi
kach PORADNIKA przyda się chyba każdemu. Bo zawsze jest czas, 
aby w swoim życiu coś naprawić, coś zmienić. Wszak "wciąż dojrze
wamy na parapecie życia".

A oto wybór kilku:
1. Powiedz coś miłego trzem osobom dziennie.
2. Miej psa.
20. Bądź wyrozumiały dla siebie i innych.
68. Bądź odważny. A jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś. Nikt nie 

zauważy różnicy.
415. Okazuj radość z powodu sukcesów innych.
426. Kiedy odnosisz sukces, wymieniaj współautorów.
428. Dawaj z siebie więcej niż od ciebie oczekują.
509. Żeń się tylko z miłości.
510. Dziękuj Bogu za to, co masz.
928. Uczestnicz w samorządzie lokalnym. Jak ktoś powiedział: "Po

lityka to sprawa zbyt poważna, żeby ją pozostawiać politykom".
980. Podchodź do miłości i gotowania z bezgranicznym oddaniem.
Dalszy wybór w kolejnym numerze.

Media Rodzina of Poznań, Inc. Poznań 1994, cena 28 000 zł -1 tom i 29 000 zł - II tom.

17 przykazań doktoranta
Motto: Uczonym możesz nie być, ale doktorantem być powinieneś'.

(z folkloru naukowego)
A. PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY
1. Nie pisz dużo. Rozprawa nie "Wojna i Pokój", a ty nie jesteś Lwem 

Tołstojem. Gruba rozprawa działa na recenzentów jak czerwona płachta na 
byka.

2. Nie pisz krótko. Świadczy to albo o dużym talencie, albo o ograniczonym 
umyśle. Ani jednego, ani drugiego recenzenci tobie nie wybaczą.

3. Tytuł rozprawy - to samo co kapelusz dla kobiety w wieku balzakowskim.
4. Miej umiar w doborze literatury "za" i "przeciw". Jeżeli w rozprawie jest 

dużo materiału "przeciw", nasuwa się wątpliwość w prawidłowości twojego 
poglądu. Jeżeli przytaczane są tylko dane "za" - niezrozumiałym jest na czym 
polega twoja zasługa.

5. Nie daj odczuć, iż twoim zdaniem klasycy nauk nie byli wcale od ciebie 
lepsi.

6. Nie chwal się. Nie myśl, że wszyscy wokół to dumie, a ty jeden jesteś mądry. 
Unikaj zwrotów osobowych. Zamieniaj nachalne "ja uważam", skromnym "pra
wdopodobnie można by przyjąć".

7. Sprawdzaj jakość rozprawy na domownikach i kolegach. Normalna rozpra
wa powinna u słuchaczy spowodować niewymuszone ziewanie i następnie 
drzemkę. Rozdziały powodujące objawy wesołości, albo uczucie gniotącego 
niepokoju koniecznie trzeba przepracować. Nie ciesz się, jeżeli bezstronny 
słuchacz twierdzi, iż wszystko zrozumiał; jest to pewny znak, że nie będziesz 
zrozumiany przez audytorium naukowe.

z rosyjskiego przełożył 
Andrzej Świątkiewicz

Ciąg dalszy o wyborze recenzentów i obronie rozprawy w następnym numerze.
Opracowali nudzący się członkowie rady naukowej w czasie obrony dysertacji; powielili

"Panowie krytycy, pomyliliście się!"
Krytycy, publicyści muzyczni, muzykolodzy jak i znane osobistości życia 

publicznego i politycznego, wypowiadali w swoich recenzjach humorystycznie 
odbierane dzisiaj opinie o dziełach genialnych mistrzów kompozycji.

Oto kilka wybranych tytułów recenzji zebranych w zbiorze "Panowie krytycy, 
pomyliliście się!" autorstwa Jmre Ormay. Wyd. Deutscher Verlag fur Musik, 
Lipsk 1969.

O muzyce Jana Sebastiana Bacha (1685-1750)
- Bach walczy w swoich utworach ze zdrowym rozsądkiem.
- Niechby Bach nauczył się sztuki przemawiania poprzez muzykę.
- Muzyka Bacha to skrzeczenie, jęki i hałas.

przygotował Donat Dejas
Opinie o innych kompozytorach w następnych numerach



Nowości Wydawnictwa
Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Jan Kutera

Gospodarka
gnojowicą

W książce znajdą Państwo rozdziały poświęcone:
- podstawowym informacjom o gnojowicy, 

gospodarce gnojowicą na fermie, 
przygotowaniu gnojowicy do wykorzystania w rolnic
twie,

- wyborowi terenu oraz doprowadzeniu i rozprowadza
niu gnojowicy dla ich nawożenia, 
wykorzystaniu gnojowicy w rolnictwie,

- warunkach ochrony środowiska w rolniczym wyko
rzystaniu gnojowicy,

- ekonomicznym aspektom rolniczego wykorzystania 
gnojowicy.

Jest to szczegółowe opracowanie 

monograficzne kilku centralnych i re
sortowych programów poznawczych, 
wyprzedzających i utylitarnych, zre
alizowanych w ostatnim dwudziesto
leciu oraz wielu praktycznych ocen 
problemu gnojowicowego. Autor, ja
ko koordynator programów badań 
krajowych, przedstawił także dorobek 
w problemie gnojowicowym instytu
tów resortowych IMUZ, IUNG, IB- 
MER i Akademii Rolniczych w 
Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu, 
wzbogacony licznymi rozwiązaniami 
z literatury zagranicznej i naszych 
specjalistycznych biur projektowych.

Zasada, że gnojowica jest cennym 
nawozem naturalnym, a nie ściekiem 
i może być z korzyścią zagospodaro
wana w produkcji roślinnej wg poda
nych technologii uwzględniających 
wymogi ochrony środowiska, jest re
alizowana w pracy z pełną konse
kwencją.

Książka polecana jest do wykorzysta
nia w realizacji programów dydaktycz
nych, głównie w akademiach 
rolniczych oraz w procesach programo
wania i projektowania obiektów i urzą
dzeń rolniczego wykorzystania 
gnojowicy, a także do nadzoru w zakre
sie ochrony środowiska.

Książka formatu B5 licząca 370 stron, zawiera 30,2 arkuszy wydawniczych, 
181 tabel i 134 rysunków oraz spis wykorzystanych 313 pozycji literatury.

Ustawa o wynalazczości - c.d.
Art. 1 ustawy z dnia 19.10.1972 r. (jednolity tekst 

znowelizowanej ustawy ogłoszony jest w Dz.U. nr 
26 z 1993 r., poz. 117) stanowi, że: "ustawa normuje 
stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytko
wych i projektów racjonalizatorskich", określa
nych też, zarówno w tej ustawie, innych normach 
prawnych oraz publikacjach dotyczących wynalaz
czości, "projektami wynalazczymi".

Definicje poszczególnych projektów wynalaz
czych określają artykuły: 10, 77 i 83 tejże ustawy.

Art. 10. Wynalazkiem podlegającym opatentowa
niu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicz
nym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu 
techniki i mogące nadawać się do stosowania.

Art. 77. Wzorem użytkowym podlegającym ochro
nie jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze 
technicznym dotyczącym kształtu, budowy lub zesta
wienia przedmiotu o trwalej postaci.

Art. 83. Za projekt racjonalizatorski może być 
uznane przez podmiot gospodarczy rozwiązanie, 
zgłoszone przez twórcę, nadające się do zastosowania.

Właściwym i jedynym organem państwowym do 
udzielania patentów na wynalazki i wydawania 
dokumentów patentowych (art. 15 ust. 1) oraz udzie
lania praw ochronnych na wzory użytkowe i wy
dawania świadectw ochronnych (art. 78), jest Urząd 
Patentowy RP. Natomiast sprawy związane z pro
jektami racjonalizatorskimi prowadzone są przez 
te podmioty gospodarcze, w których zostały one 
zgłoszone, za wyjątkiem ewentualnych spraw rosz
czeniowych o wysokość wynagrodzenia za korzysta
nie z projektu racjonalizatorskiego, które są 
rozstrzygane w sądach wojewódzkich (art. 110).

Istotną informacją dla czytelników "GŁOSU" bę
dzie to, na co Urząd Patentowy RP nie udziela pa
tentów (art. 12) oraz praw ochronnych (art. 12 w 
związku z art. 82).

Nie udziela się patentów lub praw ochronnych na:
1. nowe odmiany roślin i ras zwierząt oraz biolo

giczne sposoby hodwli roślin lub zwierząt,

2. sposoby leczenia cho
rób w dziedzinie medy
cyny i weterynarii oraz

ochrony roślin,
3. wynalazki lub wzory użytkowe, z których ko

rzystanie byłoby sprzeczne z obowiązującym pra
wem lub porządkiem publicznym; nie dotyczy to 
przypadków, gdy prawo ogranicza tylko sprzedaż 
wytworu opatentowanego lub wytworzonego opa
tentowanym sposobem,

4. programy do maszyn cyfrowych,
5. produkty przemian jądrowych,
6. naukowe zasady i odkrycia.
Na "przedmioty ochrony" wymienione w poz. 1,2, 

4, 5 i 6 prawa ochronne nie mogłyby być udzielone, 
nawet gdyby nie były wyłączone spod ochrony, gdyż 
nie mogą one być "wzorami użytkowymi" (vide art. 
77). W tym przypadku wyłączenie to może mieć 
zastosowanie jedynie do wzorów użytkowych mie
szczących się pod poz. 3.

Przez uzyskanie patentu (art. 16 ust. 1) lub prawa 
ochronnego (art. 80 ust. 1) nabywa się prawo wyłą
cznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytko
wego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym 
obszarze Państwa.

Patent trwa 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku 
w Urzędzie Patentowym. Właściwie precyzyjniej
szym zapisem byłoby określenie: "może trwać do 
20-stu lat", gdyż ważność patentu utrzymuje się 
przez wnoszenie okresowych opłat określanych, aktu
alizowanymi co pewien czas, rozporządzeniami Rady 
Ministrów. Obecnie I okres ochrony wynosi 5 lat, 
licząc - jak już wspomniano wyżej - od daty zgłoszenia 
wynalazku w UP RP, a nie od daty wydania decyzji; 
II i III - obejmują kolejne 3-letnie okresy, IV, V, VI 
i VII - obejmują kolejne 2-łetnie okresy, VIII okres 
obejmuje ostatni, 20-sty rok ochrony. Natomiast pra
wo ochronne trwa 5 lat, również od daty zgłoszenia 
wzoru użytkowego w UP RP. Na wniosek uprawnio
nego z prawa ochronnego, może ono być przedłużo
ne jeszcze tylko o 5 lat, z tym że ta 5-latka dzieli się 
na II okres - obejmujący 6-, 7-, 8-my rok ochrony 
oraz III - obejmujący 9- i 10-ty rok ochrony.

Uprawniony z prawa wyłącznego (patentu, prawa 
ochronnego) może uzyskać patent dodatkowy lub 
prawo ochronne dodatkowe dla ulepszeń lub uzu
pełnień - odpowiednio: tego wynalazku lub tego 
wzoru użytkowego, jeżeli te ulepszenia lub uzupeł
nienia posiadają cechy - odpowiednio: wynalazku 
lub wzoru użytkowego, a nie mogą być stosowane 
samoistnie. Można również uzyskać patent dodatko
wy lub prawo ochronne dodatkowe do już otrzyma
nego patentu dodatkowego lub prawa ochronnego 
dodatkowego.

A teraz jeszcze kilka informacji o tym kiedy prawa 
wyłączne (patenty, prawa ochronne) nie są naruszane. 
Z treści wspomnianych wcześniej art. 16 ust. 1 i art. 80 
ust. 1 wynika, że kto korzysta z cudzego wynalazku lub 
wzoru użytkowego w sposób niezarobkowy lub nieza
wodowy, ten nie narusza praw wyłącznych. Można więc 
korzystać z cudzych praw wyłącznych dla celów osobis
tych. Ale nie tylko, bowiem ustawodawca wymieni! 
jeszcze kilka innych przypadków, które są wymienione 
w art. 16 ust. 5-8 oraz art. 82, w związku z art. 16 ust. 
5, 6 i 8.

Nie narusza się prawa wyłącznego:
• przez korzystanie z wynalazku lub wzoru użytkowe

go dotyczącego środków komunikacji, ich części i urzą
dzeń, które znajdują się na obszarze Państwa 
przejściowo oraz przedmiotów, które znajdują się na 
tym obszarze w komunikacji tranzytowej,

• przez korzystanie z wynalazku lub wzoru użytkowe
go dla celów państwowych, w niezbędnym wymiarze i 
bez znacznego uszczerbku dla uzasadnionego interesu 
gospodarczego uprawnionego z patentu lub prawa 
ochronnego, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub 
usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Pań
stwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i po
rządku publicznego,

• na wynalazek dotyczący środków farmaceutycznych 
przez wykonanie leku w aptece na podstawie indywidu
alnej recepty lekarskiej,

• przez stosowanie wynalazku lub wzoru użytkowego 
dla celów badawczych.

Ta ostatnia informacja winna być właściwie 
"wykorzystywana" przez kadrę badawczą naszej 
Uczelni.

c.d.n.

/sm/



Wspomnienie o Profesorze
Bronisławie Giedrojciu

przemówienie Dziekana Wydziału Rolniczego
prof. Józefa Szlachty podczas uroczystości pogrzebowych

Jeszcze tak niedawno Wydział Rolniczy 
dziękował Profesorowi Bronisławowi Gie- 
drojciowi za wieloletnią, owocną pracę, trud 
wychowawczy pokoleń studentów oraz życzył 
aby zdrowie i siły pozwoliły Mu tę pracę 
kontynuować po przejściu na emeryturę. W 
Instytucie Gleboznawstwa zjawiał się często, 
niemal codziennie, służąc wiedzą i doświad
czeniem. Dziś zebraliśmy się by pożegnać ś.p. 
Bronisława Giedrojcia. Dla większości z nas 
był on nieodżałowanym Kolegą, Przyj acielem, 
Współpracownikiem, Wychowawcą. Stajemy 
przed Jego mogiłą pogrążeni w smutku, ale 
jednocześnie w chwili zadumy pragniemy od
dać Mu należną cześć, tym bardziej, gdyż pra
wie cały okres Swojej zawodowej pracy 
spędził wśród nas, pracując dla dobra naszej 
Uczelni.

Bronisław Giedrojć urodził się w 1922 roku 
w Opiciu w byłym woj. nowogródzkim. W 
połowie 1944 r. zostaje zmobilizowany i wraz 
z II Armią Wojska Polskiego przechodzi cały 
szlak bojowy, biorąc również udział w Opera
cji Berlińskiej. W czasie walk zostaje ciężko

ranny. Po wojnie w 1947 r. zostaje zatrudniony 
w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w Żarach 
na Dolnym Śląsku. W roku 1951 kończy Gi
mnazjum i Liceum Rolnicze i rozpoczyna pra
cę na stanowisku agronoma w zespole 
gospodarstw rolniczych w powiecie Kościań
skim, gdzie kieruje organizacją produkcji ro
ślinnej i zwierzęcej. W roku 1951 podejmuje 
studia rolnicze na Wydziale Rolnym Uniwer
sytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Rol
niczej we Wrocławiu, uzyskując w 1954 roku 
tytuł inżyniera rolnictwa a w 1956 r. tytuł 
magistra inżyniera rolnictwa. Od 1 sierpnia 
1955 r. zostaje zatrudniony jako młodszy asy
stent w Katedrze Gleboznawstwa. Oprócz za
jęć dydaktycznych rozpoczyna badania nad 
dynamiką wody w glebie pod kierunkiem prof. 
Jana Tomaszewskiego. W 1963 r. uzyskuje 
stopień doktora nauk rolniczych nadany Mu 
przez Radę Wydziału Rolniczego WSR we 
Wrocławiu. Stopień dr. hab. nadała Mu Rada 
Wydziału naszej Uczelni w 1969 r. Tytuł profe
sora nadzwyczajnego nauk rolniczych uzyskuje 
w 1982 r., a profesora zwyczajnego w 1990 r.

Dorobek naukowy Prof. Bronisława Giedroj
cia obejmuje ponad 100 publikacji, w tym 
wielokrotnie wznawiany skrypt "Glebozna- 
stwo melioracyjne". Prace Prof. Bronisława 
Giedrojcia koncentrowały się na badaniach 
właściwości wodnych gleb i przemianach sub
stancji organicznej w glebach lekkich. W byłej 
Katedrze Gleboznaswtwa zorganizował pra
cownię Fizyki Gleb i przystosował aparaturę 
do badania siły wiązania wody w glebie. Pod
jęte badania w tym zakresie były pierwzymi w 
Polsce. Wiele prac poświęcił również zagad
nieniom rekultywacji gleb. Prof. Bronisław 
Giedrojć jest wychowacą licznej grupy glebo
znawców. Pod jego kierunkiem pracę magi
sterską wykonało ponad 50 studentów. Był 
również promotorem 4 zakończonych przewo
dów doktorskich. Był wieloletnim kierownikiem 
Katedry Gleboznastwa, Chemii Rolniczej i Mi
krobiologii. Za swą sumienną, wieloletnią pracę 
został wyróżniony licznymi odznaczeniami pań
stwowymi i regionalnymi. Był członkiem wielu 
Towarzystw Naukowych.

Odszedł od nas Człowiek prawy, skromny, 
życzliwy ludziom, zasłużony nauczyciel aka
demicki o dużym doświadczeniu i dorobku 
naukowym. Niech Mu ziemia dolnośląska bę
dąca przedmiotem Jego badań naukowych, a 
którą tak bardzo ukochał - lekką będzie.

Cześć Jego Pamięci!

SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY
ID Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego 
Akademii Rolniczych - 
- wielki finał we Wrocławiu
23. kwietnia 1994 r. spotkali się w naszej 

Uczelni uczestnicy III-ciej Ogólnopolskiej Olim
piady Języka Niemieckiego AR. Siedem Uczelni 
przysłało finalistów etapów uczelnianych, którzy 
przybyli wraz z opiekunami - gościliśmy niemal
że 40 osób.

Stronę merytoryczną finału przygotowała pani 
Dorothea Levy-Hillerich z Goethe Institut w 
Warszawie. Kandydaci mieli do przebrnięcia 
dwa etapy: pisemny i ustny. Część pisemna trwa
ła 3 godziny i zdali ją wszyscy uczestnicy. Do 
przeprowadzenia etapu ustnego powołano 4 Ko
misje. Po przesłuchaniach 19 osób uzyskało wy
starczającą ilość punktów, aby otrzymać Z Da F 
- Zertifikat Deutsch als Fremdsprache - dokument 
poświadczający znajomość języka niemieckiego 
i honorowany przez wszystkie kraje Wspólnoty 
Europejskiej. Było zatem o co walczyć.

Z przyjemnością i satysfakcją chcemy odnoto
wać fakt, że w grupie tej znaleźli się wszyscy nasi 
finaliści: Małgorzata Witczak, Marta Skrzyne
cka, Adam Suchański i Krzysztof Nadler.

Uroczyste wręczenie Certyfikatów, których 
fundatorami byli Rektorzy poszczególnych 
Uczelni oraz nagród indywidualnych odbyło się 
w obecności zaproszonych gości: pana Prorekto
ra ds. Dydaktyki, Dziekanów oraz koleżanek z 
innych zespołów językowych.

Widok uradowanych i szczęśliwych twarzy 
zwycięzców był dla nas największą nagrodą.

Olimpiady językowe mają w Uczelniach Rol
niczych wieloletnią tradycję. Tegoroczna Olim
piada była już trzecią z kolei przygotowywaną u 
nas i przez nasz zespól na przestrzeni ostatnich 
10-ciu lat oraz trzecią imprezą przeprowadzoną 
w br. akademickim. Praca naszego zespołu zna
lazła uznanie w oczach pana Prorektora prof. dr. 
hab. Mariana Rojka. W przygotowaniu wszy
stkich imprez uczestniczył cały zespół germani
stów: kol. kol. Urszula Ambroziak - główny 
scenograf, Henryka Drzymała - nasz zaopatrze
niowiec, Andrzeja Gołębiowska - dbająca o za
kwaterowanie gości, Jolanta Król - sprawująca 
pieczę nad wszystkim i wszystkimi, Mira Miko
łajczyk - główny sekretarz Olimpiady, Bożena 
Polak - pomoc we wszystkim, Józef Ragiel - 
obsługa merytoryczna i techniczna Olimpiady, 
Maria Sielska - Wąs - piecza nad gośćmi, Irena 
Troć - pomoc przy aprowizacji, Danuta Wein- 
mann - przewodnicząca Komitetu Organizacyj
nego wszystkich Olimpiad. Żadna z naszych 
imprez nie mogłaby się obejść bez pełnego zaan
gażowania i współpracy naszej sekretarki pani 
Franciszki Kurowskiej.

Całemu Zespołowi serdecznie dziękuję za 
ogromny wkład pracy i osobiste zaangażowanie.

Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego
mgr Dorota Piwowar

"CENTRUM SZKOLENIA
I ATESTACJI OPRYSKIWACZY"
W dniach 19 - 22.04.1994 r. w Instytucie Mecha

nizacji Rolnictwa AR odbył się kurs optymalizacji 
obsługi opryskiwaczy i stosowania pestycydów.

Tym samym została zainaugurowana działalność 
"Centrum Szkolenia i Atestacji Opryskiwaczy" 
utworzonego na bazie dwustronnych porozumień o 
współpracy między Wojewódzką Stacją Kwaran
tanny i Ochrony Roślin," Agromet-Pilmet" Fabryka 
Maszyn Rolniczych, a Instytutem Mechanizacji 
Rolnictwa AR we Wrocławiu.

W szkoleniu uczestniczyło 30 osób z 10 woje
wództw południowo - zachodniej Polski, głównie pra
cowników WSKiOR oraz WODR. Podczas kursu 
zajęcia prowadzili pracownicy Instytutu Mechanizacji 
Rolnictwa, WSKiOR Wrocław oraz zaproszeni spe
cjaliści z Fabryki Maszyn Rolniczych "Agromet-Pil
met" (inż. Stefański), IOR Sośnicowice (mgr inż. 
S.Stobiecki) i IOR Poznań (dr J.Bartkowski).

W najbliższej przyszłości planuje się przeprowa
dzić jeszcze kilka takich szkoleń wychodząc naprze
ciw zapotrzebowaniu praktyki rolniczej na 
doradców i instruktorów z zakresu użytkowania 
aparatury do ochrony roślin i stosowania pestycy
dów. Zapotrzebowanie na taką działalność wiąże się 
bezpośrednio z planowanym wejściem w życie usta
wy o ochronie roślin regulującej obrót i stosowanie 
środków ochrony roślin w naszym kraju.

Koordynatorem działalności Centrum szkoleniowe
go z ramienia IMR AR jest dr inż. Antoni Szewczyk.

/as/
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O technologii żywności na przełomie 

tysiącleci
Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych, kierowana przez prof. Zbigniewa

Dudę była organizatorem dwudniowego seminarium z udziałem prof. Waldemara 
Ternesa. kierownika Katedry Technologii Żywności z Fach-Hochschule Lippe w 
Lemgo (Niemcy), który wygłosił wykład zatytułowany "Przewidywany rozwój 
nauki i technologii żywności pod koniec XX i w początkach XXI wieku - spojrzenie 
i założenia futurologiczne". Istotne fragmenty wykładu w języku angielskim były 
tłumaczone na język polski. Po dyskusji i spotkaniu gościa z dziekanem Wydziału 
Technologii Żywności prof. Wacławem Leszczyńskim odbyła się pierwsza część 
Seminarium na temat wybranych informacji o współczesnych metodach stosowa
nych w mikrobiologii żywności. Nazajutrz, po spotkaniu z prorektorem ds. nauki i 
współpracy z zagranicą, prof. Stanisławem Krzywieckim, odbyła się druga część 
Seminarium poświęcona nowoczesnym technikom używanym do oceny jakości 
żywności. Gość z Niemiec miał również okazję odwiedzić niektóre katedry Wydzia
łu Technologii Żywności.

/mwj/

O efektywności produkcji trzody chlewnej
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Hodowlanego naszej Uczelni była, 

wspólnie z Opolską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną oraz Przemysłową Fermą 
Tuczu Trzody Chlewnej w Zalesiu, organizatorem Seminarium Naukowego 
na temat weterynaryjnych i zootechnicznych możliwości poprawy efektywno
ści produkcji trzody chlewnej, które odbyło się w dniu 26.04.1994 r. w 
Domaszowicach k/Namysłowa. Wśród referentów nie zabrakło pracowników 
naszej Uczelni: o wybranych zagadnieniach żywienia świń mówił prof. Wie
sław Poznański, na temat środowiskowych przyczyn schorzeń świń referat 
wygłosił prof. Roman Kołacz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczą
cego Komitetu Organizacyjnego a o zastosowaniach immunomodulatora LE- 
VAMIZOL i naturalnych biostymulatorów w profilaktyce syndromu 
charłactwa u prosiąt mówił dr hab. Marcin Świtała. Referaty wygłosili 
również obecni na Seminarium goście z zagranicy: dr Jan Baars z Holandii 
oraz doc. dr Josef Dworzak z Czech. Oprócz pracowników nauki w Semina
rium wzięło również udział około 130 osób, lekarzy weterynarii, zootechni
ków, farmerów, przedstawicieli związków hodowców i producentów trzody 
chlewnej, ośrodków doradztwa rolniczego itd. Odbyła się także prezentacja 
sprzętu zootechnicznego i wyposażenia technologicznego dla obiektów inwe
ntarskich ("POLNET" z Poznania), preparatów biotechnologicznych ("BIO- 
GEN" z Opola) oraz nowych farmaceutyków weterynaryjnych (INTERVET 
oraz SmithKline BEECHAM).

/mwj/
DIOKSYNY - ŹRÓDŁA I ZAGROŻENIA

W dniu 21 kwietnia 1994 roku na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowi
ska AR we Wrocławiu odbyło się seminarium ekologiczne na temat źródeł 
dioksyn i ich wpływu na organizm ludzki i zwierzęcy. Zostało ono zorganizo
wane przez Koło Polskiego Klubu Ekologicznego działającego na naszej 
Uczelni oraz Instytut Melioracji i Kształtowania Środowiska AR we Wrocła
wiu. W seminarium wzięło udział ponad 60 osób, w tym pracownicy i studenci 
Uczelni, zaproszeni goście oraz przedstawiciele lokalnych środków przekazu.

Referat w czasie seminarium wygłosił dr hab. inż. Władysław Buniak 
pracownik Katedry Rolniczych Podstaw Melioracji AR we Wrocławiu. Dio- 
ksyny polichlorowane węglowodory pierścieniowe zaliczane są do najsilniej
szych trucizn. Jeden z izomerów 2.3.7.8.TCDD (tetrachlorodibenzodioksyna) 
jest kilkasetkrotnie bardziej toksyczny od gazu bojowego sarin, 500 razy 
bardziej od currary i 10 000 razy bardziej od cyjanku potasu. Dioksyny nie 
występują w stanie naturalnym w przyrodzie. Powstają jako produkt uboczny 
podczas procesów technologicznych, gdzie stosuje się 2.4.5 trójchlorofenol, 
pentachlorofenol lub kwas 2.4.5 trójchlorofenoksyoctowy. Ich źródłem może 
być niskotemperaturowe spalanie tworzyw sztucznych w których występuje 
chlor. Źródłem emisji dioksyn do środowiska sąnastępujące zakłady: spalarnie 
odpadów komunalnych, przemysłowych i szpitalnych, huty metali koloro
wych, energetyka cieplna, transport samochodowy oraz pożary lasów. Najbar
dziej niebezpieczne są awarie niektórych zakładów chemicznych. Skutki

"Technologia surimi z surowców 
zwierzęcych"-I Seminarium w Poznaniu

W dniach 28-29 kwietnia br. odbyto się w Poznaniu I Seminarium Krajowe poświę
cone technologii surimi z surowców zwierzęcych. W Seminarium wzięli udział i 
wygłosili referaty goście zagraniczni: I. Richardson z Uniwersytetu w Bristolu w 
Wielkiej Brytanii, J. Culioli, S. Joandel, C. Boyer i A. Ouali z INRA-Theix we Francji 
oraz T.G.Uijttenboogaart i F.J. Schreurs z Spelderholt w Holandii. W ramach Sesji 
B, poświęconej żelowaniu, teksturze i barwie miofibryli, referat na temat "Charaktery
styki termodynamicznej i zdolności żelowania białek miofibrylarnych izolowanych z 
MDOM w zależności od pH" wygłosił A. Popiel z naszej Uczelni. Sesję C współpro- 
wadził prof. Zbigniew Duda, a swoje wyniki w zakresie technologicznej charaktery
styki izolatu białek miofibryli podczas przechowywania zamrażalniczego, wspólnie z 
Holendrami prezentował dr hab. Tadeusz Trziszka. Sesja D w całości poświęcona 
była wynikom, prowadzonych w ramach grantu celowego, badań przez dr. hab. 
Tadeusza Trziszkę i dr. Wiesława Kopcia na temat przemysłowego procesu frakcjo
nowania MOM i jego uwarunkowań ekonomicznych.

/mwj/

Euro-Workshop w Lochau
W dniach 28-29 kwietnia br. odbyła się w Lochau dwudniowa konferencja 

poświęcona ocenie i perspektywom studiów podyplomowych w ramach CET 
(Continuing Education and Training) w zakresie inżynierii zasobów wodnych. 
Powołano zespół koordynatorów programów TEMPUS, ERASMUS, COM- 
METT-UETP itp., w skład którego wszedł, jedyny z Polski uczestnik konferencji, 
prof. Jerzy Kowalski. Zadaniem tego zespołu jest przedyskutowanie warun
ków, jakie te studia winny spełniać, aby były afiliowane przy Radzie Europy, a 
zatem, aby certyfikaty ukończenia tych studiów były uznawane przez Wspólnotę 
Europejską. W Europie prowadzi się te studia zarówno na uniwersytetach, jak i w 
innych ośrodkach szkoleniowych. Niektóre mają już ponad trzydziestoletnie 
doświadczenie w tym zakresie. Od 1987 roku są prowadzone w ramach takich 
programów jak ERASMUS, COMETT, TEMPUS itp. Podczas konferencji wyra
żano zdumienie i słowa uznania, że studia podyplomowe prowadzone w naszej 
Uczelni w ramach programu TEMPUS od zaledwie trzech, są na tak wysokim 
poziomie. Jako ciekawostkę można się było dowiedzieć na konferencji, ile kosztu
je wykształcenie jednego absolwenta w Niemczech, a mianowicie: chemika - 
205.000 DM, fizyka - 182.000 DM, matematyka -150.000 DM, biologa -140.000 
DM, historyka - 134.000 DM. Dla porównania średni koszt wykształcenia absol
wenta Akademii Rolniczej we Wrocławiu (w przeliczeniu na marki niemieckie) 
wynosi 19.785 DM.
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awarii zakładów chemicznych w Seveso w 1976 r. są porównywalne do tego, co 
wydarzyło się w Czarnobylu. W wyniku katastrofy do atmosfery przedostało się 
kilka kilogramów 2.3.7.8.TCDD. Przyległe tereny o powierzchni kilku tysięcy 
hektarów zostały skażone do tego stopnia, że do dziś nie nadają się do zamiesz
kania ani rolniczego użytkowania. Budynki z tego terenu musiano rozebrać, a gruz 
zdeponować w odpowiednich miejscach. Nie pomogło mycie, malowanie a nawet 
położenie nowych tynków. W Seveso na dużym obszarze zdjęto wierzchnią 
warstwę gleby a na znacznej jej części rozkład 2.3.7.8.TCDD przyspieszano przez 
naświetlanie gleby promieniami ultrafioletowymi. Musiano zabić 35 tysięcy 
zwierząt żyjących na tym terenie i mimo, że od katastrofy upłynęło prawie 20 lat 
nadal około 35 tysięcy mieszkańców z tego terenu znajduje się pod stałą kontrolą 
medyczną. Nie jest znana śmiertelna dawka 2.3.7.8.TCDD dla człowieka. U osób, 
które uległy zatruciu ww. związkami występują następujące choroby: wysypka 
zapaleniowo - alergiczna skóry, zapalenie wątroby i trzustki, zmniejszenie odpo
rności immunologicznej i podatność na nowotwory. Stwierdza się ponadto zwię
kszenie ilości wad wrodzonych u niemowląt. W przypadku kobiet, które uległy 
zatruciu dioksynami obserwuje się zwiększenie liczby poronień w 4 pierwszych 
miesiącach ciąży oraz zaburzenia cyklu miesiączkowania. Półokres zaniku dio- 
ksyn u człowieka trwa kilka lat. Wykluczając zatrucie dioksynami w wyniku 
awarii około 95 % ładunku dioksyn, które dostąją się do organizmu ludzkiego 
pochodzi z żywności, głównie mleka, mięsa, ryb i tłuszczu.
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