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KRÓTKO
Kursy dła inżynierów 

z Indonezji
W okresie od 24 kwietnia do 28 maja br. odbywał 

się w Akademii Rolniczej we Wrocławiu specjalny 
kurs zawodowy, zorganizowany przez Katedrę Geo
dezji i Fotogrametrii dla grupy indonezyjskich inży
nierów, zatrudnionych w P.T. "Puri Fadjar 
Mandiri (Brama do inżynierii) Engineering Bu
siness Consultans" - Jakarta.

Program kursu obejmował systemy informacji 
przestrzennej w geodezji, kartografii, fotogrametrii, 
tworzenie i wykorzystanie baz danych, planowanie 
i wyrównywanie obserwacji, modelowanie i grafi
czną prezentację danych. Oprócz wykładów, zajęć 
seminaryjnych i warsztatów, w ramach których 
uczestnicy "trenowali" użycie: scanerów, plotterów, 
digitizerów, stecometru oraz korzystanie z różnego 
typu programów- także autorskich- goście z Indone
zji mieli okazję poznać technikę satelitarną Global 
Positioning System, w pełnym cyklu - od kampanii 
pomiarowej w KWB "TURÓW", przez przetworze
nie danych - po interpretację wyników.

Ważny element kształcenia stanowi poznanie za
sad organizacji służby geodezyjno-kartograficznej 
w zakresie gromadzenia i udostępniania danych 
oraz samej organizacji wykonawstwa.

Uczestnicy kursu mieli okazję dokładnie zwiedzić 
przedsiębiorstwo OPGK we Wrocławiu oraz zapo
znać się z obsługą geodezyjną szeregu ważnych 
obiektów inżynierskich i przyrody nieożywionej 
(zapory, kopalnie, parki narodowe i krajoznawcze).

W dniach wolnych od zajęć programowych indo
nezyjscy inżynierowie zwiedzili Kraków, Wieliczkę i 
Oświęcim, a we Wrocławiu - Panoramę Racławicką, 
muzea i zabytki historyczno-kulturalne.

Egzotyczne jest dla nich środowisko przyrodni
cze, polski klimat (grad!), kuchnia (niestety, domi
nująca wieprzowina!)i kultura.

W ich ogromnym kraju, bardzo wysokiemu stand
ardowi wyposażenia technicznego służb projekto
wych (opartego głównie o informatyczno-pomia- 
rowy sprzęt japoński, australijski lub południowo
afrykański) nie w pełni odpowiada poziom optyma
lizacji doboru metod i będących w dyspozycji 
technik.

W tych warunkach doświadczenia zdobyte w Pol
sce zostaną w dużym zakresie wykorzystane zgod
nie z nazwą tej podstawowej dla całej Indonezji 
firmy konsultingowej.

Okazuje się więc, że odpowiednio przygotowane 
oferty uczelni polskich mogą być konkurencyjne w 
stosunku do australijskich, mimo wielokrotnie wy
ższego kosztu dojazdu.

/ekb/

Z głębokim żalem zawiadamia
my, że w dniu 6 czerwca br. zmarła 
śmiercią tragiczną

Ś fr p
JADWIGA PAWLARCZYK

pracownica Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu

Dobiegł końca rok akademicki, a w ostatnim, przedwakacyjnym nume
rze informacji tak wiele, że zabrakło miejsca na tradycyjny wywiad. Plano
waną rozmowę z J.M. Rektorem - mamy nadzieję, że obszerniejszą - 
zamieścimy w wydaniu inaugurującym nowy rok akademicki.

Zbliża się okres urlopowy, przed nami jeszcze tylko rekrutacja. Dla 
studentów rozpoczęły się już upragnione wakacje. Tym wszystkim, którzy 
egzaminy mają za sobą, życzymy realizacji wakacyjnych planów. Tym, 
którzy egzaminy przełożyli na wrzesień, sukcesów w jesiennej sesji i - 
pomimo to - udanych wakacji.

Rozpoczyna też wakacje redakcja GŁOS-u. Nie oznacza to jednak, że 
zaprzestaniemy zbierania bieżących materiałów o tym wszystkim, co w 
Uczelni i środowisku się dzieje. Prosimy zatem o kontakt, a za przekazane 
materiały, sygnały o wydarzeniach, a zwłaszcza o odbytych konferencjach - 
serdecznie dziękujemy.

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy samych słonecznych, urlopo
wych dni, nawet wtedy, gdy chmury na niebie i pada deszcz.

Redakcja

I KONFERENCJA ŚRODOWISKOWA 
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE BADAŃ NAUKOWYCH 

WROCŁAW 16-17 grudnia 1994 r.
ORGANIZA TOR KONFERENCJI:

WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
pod auspicjami:

KOLEGIUM REKTORÓW UCZELNI WROCŁAWSKICH 
i

ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Konferencja sponsorowana przez:

KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH
oraz

POLITECHNIKĘ WROCŁAWSKĄ - JEDNOSTKĘ WIODĄCĄ BUDOWY 
WROCŁAWSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

TEMATYKA KONFERENCJI:
Komputerowe wspomaganie badań naukowych w zakresie nauk:
♦ humanistycznych,
♦ ekonomicznych,
♦rolniczych,
♦biologicznych,
♦ matematyczno-fizycznych,
♦chemicznych,
♦geologicznych,
♦technicznych.

Formularze zgłoszenia udziału w Konferencji można otrzymać w Dziale Współpracy 
z Zagranicą (p. 280).

CYTAT MIESIĄCA
W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne 

działanie
/A. France/



Prof. Jerzy Kowalski przewodniczącym 
Konferencji Rektorów Akademii Rolniczych

W dniach 16-17 czerwca br. obradowała w Krakowie Konferencja Rektorów Aka
demii Rolniczych, w której uczestniczyli: Minister Edukacji Narodowej prof. Ale
ksander Łuczak, wiceminister MEN Kazimierz Przybysz, podsekretarz stanu w 
KBN Małgorzata Kozłowska, a z ramienia Rady Głównej prof. Zofia Radomska. 
Tematem obrad były m.in. problemy rolniczych zakładów doświadczalnych, integracji 
badań naukowych oraz sprawy kształcenia studentów, w tym zasad tworzenia specjal
ności, praktyk studenckich i programów studiów. Nie podjęto żadnych wiążących 
decyzji, a w wielu sprawach nie było nawet jasnego stanowiska. Problemem jest - 
również w naszej Uczelni - niewielka liczba kandydatów na studia rolnicze i zoote
chniczne.

Obowiązki przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademii Rolniczych powie
rzono w tej kadencji prof. Jerzemu Kowalskiemu. Następne posiedzenie odbędzie 
się jesienią we Wrocławiu.

/mwj/

Współpraca z zagranicą
Współpraca naukowa Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej z Instytutem Fizjologii 

Żywienia Uniwersytetu w Monachium - Freising rozwija się pomyślnie od ponad 6 lat.
W dniach od 23 do 25 maja przebywał z wizytą w Katedrze prof. dr dr h.c. mult. Manfred 

Kirchgessner wieloletni kierownik Instytutu Fizjologii Żywienia Technicznego Uniwersytetu w Mo
nachium - Weihenstephan, wielokrotny doktor honoris causa i honorowy profesor uniwersytetów w 
Monachium, Giessen, Berlinie, Chile, Beijing i Nanchang w Chinach, a ostatnio uniwersytetu w Halle, 
laureat wielu prestiżowych wyróżnień naukowych, członek prezydium międzynarodowej Akademii 
Leopoldinum z siedzibą w Halle.

Prof. M. Kirchgessner wypromował 125 doktorantów, 19 jego wychowanków i doktorantów zostało 
profesorami w uczelniach uniwersyteckich Niemiec i innych krajów. Prof. M. Kirchgessner jest autorem 
ponad 1100 oryginalnych prac naukowych współpracując zponad 20 różnymi zespołami badawczymi 
z zakresu biochemii, fizjologii żywienia zwierząt i człowieka oraz praktycznego żywienia zwierząt.

Jest tytanem pracy, stworzył od podstaw jeden z najsilniejszych, znakomicie wyposażonych w 
aparaturę i możliwości badawcze ośrodków naukowych tej specjalności. Prof. M. Kirchgessner jest 
uznanym światowym autorytetem w zakresie fizjologii żywienia zarówno w gronie specjalistów świata 
medycznego jak i produkcji zwierzęcej.

W zakresie zainteresowań profesora od wielu lat dominuje problematyka sterowania metabolizmem 
organizmu nie tylko w celu poznania mechanizmu przemian składników pokarmowych i poprawy 
produkcyjności zwierząt, ale również w celu zmniejszenia emisji niewykorzystanych składników 
pokarmowych, ograniczenia uciążliwości produkcji zwierzęcej dla środowiska.

Wybranym zagadnieniom z zakresu tego problemu poświęcony był wykład gościnny prof. dr. 
Manfreda Kirchgessnera, który odbył się w dniu 24 maja br.

Szeroko rozumiany problem ochrony środowiska i możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu 
żywienia zwierząt dla praktycznych działań sprawiły, że na sali wykładowej spotkali się członkowie 
kilku organizacji naukowych - Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa 
Zootechnicznego, Klubu Ekologicznego działającego przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Serdecznie dziękuję Pani prof. dr Zofii Jasińskiej, prof. dr. hab. Henrykowi Geringerowi i dr. 
Władysławowi Buniakowi za zaangażowanie się w organizację spotkania naukowego specjalistów z 
różnych dziedzin wiedzy. Chcialabym pozostać z nadzieją, że w przyszłości poszerzą się możliwości 
interdyscyplinarnych dyskusji i wielokrotnie spotykać się będą członkowie naszych towarzystw i 
organizacji naukowych.

prof. dr hab. Dorota Jamroz

Prof. dr hab. Dorota Jamroz - wiceprzewodniczącą
Prezydium Międzynarodowego Towarzystwa "Gesellschaft 

fur Ernahrungsphysiologie"
Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fizjologii Żywienia z siedzibą we Frankfurcie nad Menem 

skupia samodzielnych pracowników naukowych z zakresu fizjologii i żywienia z wielu krajów Europy. 
Początkowo była to organizacja naukowa krajów niemieckojęzycznych, obecnie jej członkami są specjaliści 
z Francji, Belgii, Holandii i krajów skandynawskich. Przyjęcie nowego członka do tego towarzystwa 
naukowego odbywa się na wniosek członka prezydium, a dorobek naukowy kandydata opiniowany jest 
przez dwóch członków Towarzystwa.

Prof. D. Jamroz przyjęta została do Towarzystwa Fizjologii Żywienia w 1989 r. i jest obecnie jedynym 
przedstawicielem z Polski. Uczestnicząc w dorocznych sympozjach naukowych w Getyndze wielokrotnie 
prezentowała wyniki badań wykonanych w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR 
Wrocław.

Na ostatnim walnym zebraniu członków Towarzystwa została w wyniku tajnych wyborów wybrana do 
prezydium, a w toku obrad prezydium - na wiceprzewodniczącą Prezydium Towarzystwa Fizjologii 
Żywienia. Nowa funkcja umożliwi prof. D. Jamroz wprowadzenie nowych członków towarzystwa z grona 
polskich specjalistów z zakresu żywienia zwierząt.

/af/

KRÓTKO
Prawda dla człowieka czy

człowiek dla prawdy
25 maja 1994 r. w sali Zarządu Głównego NOT 

w Warszawie odbyło się kolejne (już 33.) posiedze
nie Forum Dialogu i Uniwersalizmu. Z upoważ
nienia J.M. Rektora naszą Uczelnię reprezentował 
prorektor ds. dydaktyki, dr hab. prof. nadzw. Ma
rian Rojek. Spotkanie prowadził prof. Janusz Ku
czyński (Uniw. Warsz.), przewodniczący Inter
national Society for Universalism, redaktor naczel
ny dwumiesięcznika "Dialogus and Humanism".

Referat wprowadzający pt. "Uniwersytet - zwła
szcza katolicki - w państwie demokratycznym" wy
głosił prorektor KUL, ks. prof. Andrzej Szostek. 
Jako paneliści.z koreferatami wystąpili kolejno: 
prof. Jan Mozrzymas (Uniw. Wrocł.), prof. Iwo 
Polio (Pol. Lub.) oraz ks. prof. Jan Balbus (kla
sztor w Paradyżu, wykładowca Papieskiego Insty
tutu Teologicznego w Legnicy). W dyskusji po 
tych wystąpieniach glos zabrało jeszcze pięciu 
mówców.

Zarówno wystąpienia koreferentów, jak i pozosta
łych dyskutantów znacznie poszerzyły spektrum 
omawianych zagadnień - w stosunku do proponowa
nego tematu - i skupiły się wokół problemu : "pra
wda dla człowieka, czy człowiek dla prawdy". 
Przyznaję, iż nie pamiętam kiedy ostatnio miałem 
możność uczestniczyć w tak błyskotliwej, prowa
dzonej z ogromną swadą i erudycją szlachetnej szer
mierce na słowa, racje i argumenty. Trzy godziny 
spotkania minęło prawie niepostrzeżenie. Szkoda, 
że Warszawa jest jednak tak odległa od Wrocławia, 
a tego typu seminaria nie odbywają się także w 
naszym mieście.

/mr/

O ochronie programów 
komputerowych

W dniu 9 czerwca br. w sali Jana Czekanowskie- 
go Instytutu Antropologii Uniwersyteteu Wrocła
wskiego odbyło się seminarium poświęcone 
prawnej ochronie oprogramowania komputerowego 
oraz przedstawieniu rozwoju oprogramowania fir
my Microsoft.

Organizatorami w/w spotkania byli: Instytut In
formatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Mikro- 
kom-Soft Sp. z o.o.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawi
ciel Ministerstwa Edukacji Narodowej - Jerzy Dałck, 
wiceprezydent Wrocławia - Krzysztof Turkowski, pra
cownicy uczelni wrocławskich, przedstawiciele znanych 
firm komputerowych, prasy, radia i telewizji.

W czasie seminarium podpisano umowę licencyj
ną pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim - reprezen
towanym przez JM Rektora prof. Wojciecha Wrzesiń
skiego a Microsoft Warszawa - reprezentowanym przez 
p. Waldemara Sielskiego.

W/w umowa umożliwi m.in. tworzenie tzw. pracowni 
patronackich, które będą bezpłatnie wyposażane w naj
nowsze oprogramowanie firmy Microsoft.

W drugiej części spotkania drMałgorzata Byrska 
z Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i 
Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiel
lońskiego wygłosiła referat nt. "Program komputerowy 
i jego autor w prawie autorskim".

Wszystkim zainteresowanym przypominam, że 
nowa ustawa o prawie autorskim weszła w życie 23 
maja 1994r.!

/bs/



KRÓTKO
Z prac Rady Głównej

Przy Radzie Giównej powstał Zespół ds. Etyki. W 
jego skład wchodzą: ks. prof. Jacek Salij, prof. Zofia 
Radomska, dr Ewa Mróz (AM Wrocław), dr Ludo
mir Jankowski (PWr) i prof. L. Tyszkiewicz, autor 
opracowania na tematy etyki zawodowej i przewodni
czący Komisji Dyscyplinarnej przy RG. (Sądząc z wy
ników statystycznych, środowisko wrocławskie jest 
bardzo etyczne.) Przygotowuje się apel do środowiska 
w sprawie problemów etycznych znanych i u nas; cho
dzi tu zwłaszcza o poważne traktowanie obowiązków 
zawodowych.

Plenarne posiedzenie RG odbyło się tym razem na 
Politechnice Warszawskiej. Gospodarzem spotkania 
był prof. Marek Dietrich, rektor PW. Wyraził on opi
nię Konferencji Rektorów i szerokich kręgów akade
mickich, że RG powinna być reprezentantem 
środowiska, swego rodzaju parlamentem, który zaini
cjuje akcję przemodelowania systemu kształcenia wy
ższego, rozwiąże kwestie pozornej darmowości 
kształcenia i destrukcji systemu szkolnictwa wyższego 
wynikającej z niedofinansowania. Trzeba jednak pa
miętać, że RG ma jedynie status ciała doradczego, w 
związku z czym jej opinie są często ignorowane.

Prof. Jerzy Osiowski poinformował o działalności 
Prezydium RG w okresie od 20 kwietnia do 8 czerwca: 
wiceprzewodnicząca, dr A. Jankowska uczestniczyła 
w posiedzeniu resortowej komisji sejmowej poświęco
nej problematyce kształcenia zawodowego, prof. J. 
Osiowski - w posiedzeniu poświęconym wynikom kon
troli NIK w PAN, prof. Z. Radomska brała udział w 
posiedzeniu PAN. Prof. A. Morawiecki (czł. Prezy
dium) uczestniczył w "II Forum Szkolnictwa Wyższe
go", które odbyło się w SGH w Warszawie.

RG wydała pozytywną opinię o projekcie umowy 
między rządami Republiki Austrii i Rzeczypospolitej 
Polskiej o ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym. 
Wstrzymano się natomiast z podjęciem ostatecznej opi
nii projektu ustawy o włączeniu Wyższej Szkoły Peda
gogicznej w Słupsku do Uniwersytetu Gdańskiego. 
Choć stwierdzono potrzebę radykalnych działań, w 
ostatecznej decyzji zostaną wzięte pod uwagę: stanowi
sko Senatu Uniwersytetu Gdańskiego i możliwość wy
wiązania się przez MEN z zobowiązań wobec 
aktualnych studentów WSP.

Zaakceptowano ostro sformułowane stanowisko RG 
w sprawie rozporządzenia MEN nt. wynagradzania 
nauczycieli akademickich i zmieniającego rozporzą
dzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagra
dzania pracowników szkół wyższych nie będących 
nauczycielami akademickimi. Rada widzi potrzebę ra
dykalnych działań. Uważa się też, że nadszedł już mo
ment rozpoczęcia starań o odpowiednie ukształtowanie 
budżetu na rok 1995. Uznano, że starania należy podjąć 
zawczasu, przed rozpoczęciem "pierwszych przymia
rek" przez rząd.

Podniesiono sprawę przekraczania przez poszczególne 
uczelnie limitu profesorów nietytulamych. Dopuszczalna 
wielkość może przekraczać liczbę profesorów tytularnych 
o 20% (tj. współczynnik 1,2). PWr ma przyzwoity poziom 
1,0, UWr - 1.0, AR - 0,4. Niski wskaźnik niektórych 
uczelni wynika z ich świadomej polityki (np. 0,3 na UJ) 
albo z hierarchicznej, zachowawczej struktury kadry na
ukowej. Należy rozwiązać problem, jak reagować w przy
padkach ewidentnych przekroczeń limitu. Rekordziści 
osiągają współczynnik 9!

Zaopiniowano pozytywnie projekt dotacji Min. Kultury 
Fiz. i Turystyki dla Akademii WF. Komisja Ekonomiczna 
skrytykowała i zaproponowała zmianę systemu, w myśl 
którego 90% funduszy jest przyznawane wg realizacji z 
poprzedniego roku. Sprzyja to rozrzutności. Negatywnie 
zaopiniowano wniosek WSP w Olsztynie o prawo do 
nadawania stopnia doktora historii.

Na posiedzeniu omawiano narastający problem uczel
ni niepaństwowych. W wielu środowiskach ocenia się, 
że w praktyce stosowane są wobec nich łagodniejsze 
rygory niż wobec szkół państwowych. Dążeniem RG 
jest ujednolicenie kryteriów, choć trudno oceniać 
uczelnię, która jest dopiero w projekcie.

/Maria Kiszą -"Pryzmat" nr 33/

List otwarty do J.M. Rektora 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu 
prof. dr. hab. Jerzego Kowalskiego

Zwracamy się z prośbą do Pana Rektora o zmianę regulacji uposażeń pracowników nauko
wo-dydaktycznych zatrudnionych na etacie asystenta-stażysty i asystenta w naszej Uczelni.
Jako asystenci jesteśmy jedyną grupą zawodową, której ostatnie podwyżki wyniosły około 2,5-7% 

płacy zasadniczej obowiązującej przed dokonaną podwyżką, co stanowi co najwyżej 210 tys. zł brutto 
(średnia podwyżka płac na Uczelni wyniosła 617 tysięcy złotych). Na przy kład profesorowie otrzymali 
podwyżkę w wysokości od 17-28% brutto, adiunkci około 15%, pracownicy techniczni około 14%. 
Zaznaczamy, że podobna dysproporcja płac miała miejsce w kwietniu 1991 roku (list otwarty do J.M. 
Rektora AR z dnia 18.04.91 roku). Sposób realizacji podwyżki płac świaczy o stosunku osób 
decydujących o podwyżkach do Nas - również pracowników tej Uczelni. Uważamy, że w obecnej 
sytuacji ekonomicznej, szczególnie ludzi pracujących w sferze budżetowej, taka dysproporcjapłacowa 
jest co najmniej krzywdząca - tym bardziej, że jej efektem jest dalsze zubożenie młodych pracowników 
naukowych. Rozumiemy fakt zróżnicowania płacowego w zależności od stanowiska i posiadanego 
stopnia naukowego i w pełni go popieramy, uważamy jednak, że podwyżka procentowa, podobna dla 
wszystkich grup zawodowych pozwoliłaby na zachowanie dotychczasowych proporcji, a nie powię
kszenie różnic kosztem i tak najgorzej zarabiającej grupy pracowniczej. Jak już nadmieniliśmy, w 
piśmie z dnia 18.04.1991 roku w dalszym ciągu narażeni jesteśmy na dyskryminację i traktowanie nas 
jako pracowników "drugiej" kategorii.

Niepokojącym jest fakt, że podobna sytuacja miała już miejsce w 1991 r., co niestety nie zmieniło 
sposobu postępowania przy obecnej regulacji płac.

W związku z tym prosimy J.M. Pana Rektora o poważne i szybkie ustosunkowanie się do treści 
naszego listu i zmianę krzywdzących nas decyzji.

asystenci Akademii Rolniczej

Załączniki:
1. podpisy protestujących /81 podpisów/,
2. kopia listu z dn. 18.04.91 r.

DtiwiadomokŁ
1. Związek Nauczycielstwa Polskiego,
2. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

Odpowiedź J.M. Rektora 
na list otwarty Asystentów AR

Szanowni Asystenci,
Bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na Wasz list, gdyż zdaję sobie sprawę, że moja odpowiedź 

Was nie usatysfakcjonuje. W kwestii podstawowej zgadzam się z Wami, że wynagrodzenia nie 
tylko asystentów ale wszystkich nauczycieli akademickich są istotnie bardzo niskie. Natomiast 
nie mogę przyjąć zarzutu, że dokonana podwyżka płac świadczy o dyskryminacji, czy niedoce
nianiu trudnego położenia materialnego asystentów. Mógłbym przytoczyć szereg moich wystą
pień oficjalnych, w których zwracałem uwagę na zagrożenie uczelni wyższych spowodowane 
odpływem kadr oraz brakiem wartościowych kandydatów na stanowisko asystenta przy obo
wiązującym systemie wynagrodzeń.

Rozumiejąc bardzo trudną sytuację młodych pracowników ustalono na AR we Wrocławiu 
wynagrodzenia minimalne asystentów obowiązujące od stycznia br. na poziomie o ponad 50% 
wyższym od przewidzianego taryfikatorem. Skutkiem tego było jednak nadmierne spłaszczenie 
płac, które uległyby dalszemu zrównaniu gdyby przy ostatniej podwyżce zastosować jednakową 
dla wszystkich stanowisk podwyżkę. Mam nadzieję, że analizując zamieszczoną w "Głosie 
Uczelni" tabelę miesięcznych wynagrodzeń dostrzeżone zostaną zasady, którymi kierowałem 
się przy ustalaniu wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. Gdyby zrealizować postulat 
PT Asystentów, aby ich wynagrodzenie podnieść o 200 tys. zł., to co najmniej o taką samą 
wysokość należałoby podnieść wynagrodzenia adiunktów, adiunktów habilitowanych, profeso
rów nadzwyczajnych aby zachować jakieś minimalne relacje między wynagrodzeniami. Ozna
cza to, że wynagrodzenia należałoby podnieść około 600 nauczycielom, co w skali roku 
aznaczałoby dodatkowy fundusz płac w wysokości ok. 840 min. zł., a wraz z pochodnymi od 
płac dodatkowe środki na sumę około 1,4 mld. zł. Chcialbym zwrócić uwagę na fakt, że już 
przy obecnym poziomie płac, Uczelnia przekracza limit funduszu płaco ok. 2,0 mld. zł., a dalsze 
arzekroczenie nie wchodzi w rachubę. ,

Życzę wszystkim Asystentom, aby jak najszybciej zdobywali stopnie i tytuły naukowe.

Z wyrazami szacunku 
prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski



Prof. Stanisław Przestalski 
członkiem korespondentem

Polskiej Akademii Umiejętności
Na posiedzeniu ogólnym PAU w Warszawie w dniu 25.06.94 r. przyjęto
prof. Stanisława Przestalskiego w poczet członków korespondentów PAU. Gratulujemy.^

Dyplomy dla absolwentów Zootechniki
"Dziś po raz czterdziesty Wrocław jest świadkiem kolejnej uroczystości absolu- 

torynej naszego Wydziału, promocji następnego zastępu magistrów, specjalistów 
z zakresu zootechniki" - powiedział w swym obszernym wystąpieniu dziekan 
Wydziału Zootechnicznego prof. Andrzej Filistowicz w Auli Leopoldyńskiej 25 
czerwca br. Tradycyjnie uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów na 
Wydziale Zootechnicznym jest okazją do retrospekcji i podsumowań, zwłaszcza, 
że to okrągła - bo czterdziesta - rocznica.

Dziekan wspomniał pierwsze powojenne łata, a także pionierów Uczelni i 
Wydziału. Skoncentrował się jednak na osiągnięciach ostatniego okresu: studenci 
kształcą się w zakresie kilku kierunków i specjalności, wprowadzono daleko idące 
zmiany w planie studiów i w programach nauczania, uruchomiono dwusemestral
ne studia podyplomowe, a od 1 grudnia "ruszą" (pierwsze w Uczelni) czteroletnie, 
stacjonarne studia doktoranckie.Pracownicy naukowi Wydziału aktywnością mo
gą zaimponować. Dziekan długo wyliczał nazwy różnorodnych komisji central
nych przy MEN, KBN, CK, Radzie Głównej i wielu innych, w których biorą 
czynny udział. Mimo różnorakich trudności, utrzymywana jest współpraca z 
przedsiębiorstwami i instytucjami rolniczymi makroregionu, no i przede wszy
stkim szerokie kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą (tu znowu 
długa lista miast ze Wschodu i zZachodu Europy). Udało się też - co dziś przecież 
niełatwe - rozpocząć budowę nowych obiektów, bardzo ważne to dla, borykające
go się z kłopotami lokalowymi, Wydziału. Podziękowania dla "seniora budowy", 
prof. Stanisława Krzywieckiego, a także dla Rektora prof. Jerzego Kowalskie
go, którego zaangażowanie i inicjatywa umożliwiła zdobycie środków na rozpo
częcie II etapu budowy, uzupełniły kwiaty wręczone przez parę absolwentów.

Oprawa takich uroczystości jest zazwyczaj bardzo odświętna - piękna Aula, 
akademickie stroje członków Rady Wydziału, poczet sztandarowy, tradycyjne 
pieśni w wykonaniu chóru "Szumiący Jesion" i obecność gości. Przybyli z ramienia 
Władz Uczelni: JM Rektor prof. Jerzy Kowalski, prorektor ds. dydaktyki prof. 
Marian Rojek, prorektor ds. nauki prof. Stanisław Krzywiecki (uczestniczył w 
podwójnej roli, też jako członek RW Zootechnicznego), dziekan prof. Witold 
Golnik oraz prodziekani: dr Renata Stempniewicz i prof. Jan Kaczmarek. 
Obecni byli również, serdecznie powitani przez Dziekana, dyrektorzy instytucji i 
przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem, a także - bardzo licznie - rodziny 
tegorocznych absolwentów (rodzice, rodzeństwo, żony, mężowie, dzieci).

Wieloletnią tradycją uroczystości absolutoryjnych jest promocja doktorska. W 
tej zaszczytnej ceremonii wzięli udział: dr Andrzej Zachwieja (promotor prof. 
Stanisław Jasek), dr Ewa Walkowicz (promotor prof. Zygmunt Sobczak) oraz 
dr Maciej Adamski (promotor prof. Aleksander Dobicki) a ślubowanie od 
promowanych doktorów przyjął prof. Tadeusz Szulc.

Wręczenie ozdobnych dyplomów ukończenia studiów 59 absolwentom też 
poprzedziło ślubowanie. Przyjmowała je i dyplomy wręczała prodziekan Wydzia
łu dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła. Najlepsi i najaktywniejsi otrzymali listy 
gratulacyjne dziekana i nagrody książkowe. Niespodzianką dla wszystkich było 
wystąpienie prorektora prof. Mariana Rojka. Ufundował on specjalną nagrodę 
dla ... tego spośród absolwentów (znanego jako Harnaś), który na początku roku 
akademickiego mu "podpadł" i dostał naganę, a potem swą aktywnością dla życia 
studenckiego zasłużył na wyróżnienie. "Na pamiątkę sukcesu wychowawczego - 
od upomnienia do wyróżnienia" - tak brzmiała dedykacja. Uroczystość zakończył, 
jak zwykle ostatni otwarty wykład, połączony ze wskazaniami i życzeniami dla 
młodych adeptów zootechniki, ubarwiony licznymi mottami i cytatami. Swoje 
wystąpienie prof. Zbigniew Dobrzański zakończył słowami pisarza de Costera 
"Żyj zawsze z podniesioną głową w słońcu wolności".

/mwj/

Przepraszamy
Wydział Zootechniczny za pominięcie kierunku Zootechnika w wykazie 

specjalności i specjalizacji zamieszczonych na s.9 GŁOSU UCZELNI nr 22.
Dopełniając redakcyjnego obowiązku, zamieszczamy uzupełnienie. Na kierun

ku Zootechnika są 2 specjalności stopnia i w semestrze 7 a w semestrach 8-10 
specjalizacje stopnia II uwzględniające indywidualne ścieżki programowe i 50% 
elektywów.

Redakcja

Z SENATU
Porządek obrad ostatniego przed wakacjami posiedzenia Senatu przeniesio

nego z tradycyjnego ostatniego piątku miesiąca, na czwartek 30 czerwca br., 
uzupełniono o punkty dotyczące powołania Katedry Hodowli Koni w miejsce 
istniejącego Zakładu, zmiany w planie budżetu na 1994 r. oraz zgody Senatu 
na powołanie Chóru Akademickiego AR "Szumiący Jesion”.

• Przewodniczący Komisji Kadry Naukowej, prof. Wiesław Poznański przedsta
wił, przygotowane przez Komisję, zasady mianowania doktorów łiabilitowanych na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Mianowanie następuje w drodze konkursu otwartego ogłoszonego przez dziekana, 
za zgodą rektora. Zasadniczą sprawą jest uzasadnienie potrzeby utworzenia stanowi
ska prof. nadzw. w danej jednostce. W dyskusji zwracano uwagę na konieczność 
przeprowadzenia ponownego postępowania kwalifikacyjnego i konkursowego po 
upływie pięciu lat od pierwszego mianowania. Mianowanie na czas nieokreślony 
przy drugim postępowaniu kwalifikacyjnym może nastąpić tylko w przypadku 
wystąpienia z wnioskiem o tytuł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor 
może zawrzeć umowę, za zgodą Senatu, o zatrudnienie na stanowisku profesora 
kontraktowego, bez spełnienia tego warunku. Oba te wnioski przyjęto większością 
głosów. Jednogłośnie zaaprobowano zasady mianowania na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego, z uwzględnieniem poprawek redakcyjnych zgłoszonych przez 
prof. Włodzimierza Parzonkę.

• Plan finansowo-rzeczowy zakupów inwestycyjnych aparatury (kwoty powyżej 
10 min zł) w dwóch wersjach przygotowanych przez Komisję Badań Naukowych 
zreferował Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Stanisław Krzywiecki. 
Prorektor ds. dydaktyki prof. Marian Rojek odczytał pismo z Ośrodka Zastosowań 
Informatyki i Katedry Matematyki w sprawie zwiększenia nakładów (do ok. 1.200 
min zł) na wyposażenie pracowni studenckich w sprzęt komputerowy. JM Rektor 
zwrócił uwagę, że na cele dydaktyczne planuje się 600 min zł (aparatura i urządzenia 
audiowizualne), a Prorektor prof. Stanisław Krzywiecki przypomniał, że niedawno 
pracownia na Biskupinie została wyposażona w 6 komputerów nowej generacji. 
Formę pisma skierowanego przez jednostki, w których nie ma członków Senatu, do 
Prorektora ds. dydaktyki, a dotyczącego materiałów na posiedzenie Senatu, jeszcze 
przed jego odbyciem, uznano za "mało elagancką", wyrażając zdziwienie, że istnieje 
"drugi obieg informacji". Dyskusja była ożywiona, kwestionowano i uzasadniano 
celowość poszczególnych pozycji w przedstawionym projekcie. Prorektor prof. 
Stanisław Krzywiecki zwrócił uwagę na możliwość oszczędności w katedrach (np. 
na bardzo - nierzadko - drogich wyjazdach), właśnie na cele aparaturowe. Przy 3 
głosach wstrzymujących zatwierdzono wersję pierwszą projektu z poprawkami 
zmieniającymi priorytety zakupów.

•Wniosek Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej o mianowanie dr. hab. Jana 
Kuryszko na stanowisko prof. nadzw. Senat przyjął bez sprzeciwu.

• Uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących ze 
sprzedaży mienia ruchomego w RZD Magnice w kwocie 2,5 mld zl na dofinanso
wanie pozostałych Rolniczych Zakładów Doświadczalnych przyjęto bez sprzeciwu. 
Uwagę dotyczącą stale rosnących kosztów, jakie ponosi Uczelnia na dofinansowanie 
RZD, skomentował JM Rektor, przypominając decyzje Senatu w sprawie sprzedaży 
RZD Magnice i zespołu parkowego w Pawłowicach.

• Senat jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy 
Długołęka prawa wieczystego użytkowania nieruchomości rolnych o łącznej powie
rzchni 44.16 ha (0,84 ha w obrębie Łosice) RZD Szczodre.

• Wniosek RW Zootechnicznego o wyrażenie zgody na powołanie Katedry Ho
dowli Koni, został odłożony i nie poddany pod głosowanie.

• Senat jednogłośnie wyraził zgodę na objęcie stałym patronatem Chóru Akade
mickiego "Szumiący Jesion" jako Chóru Akademickiego Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu "Szumiący Jesion".

• JM Rektor zaproponował, aby przeznaczyć ze środków własnych kwotę 3 mld zł 
(zwiększenie wydatków na bieżący rok) na rozpoczęcie inwestycji dla Wydziału 
Zootechnicznego. Poinformował równocześnie, że otrzymaliśmy decyzję z Minister
stwa o ujęciu tej inwestycji w planie centralnym na rok przyszły, pod warunkiem jej 
rozpoczęcia w roku bieżącym. Zaproponowaną korektę budżetu Senat przyjął jed
nogłośnie.

• Projekt uchwały Senatu w sprawie zmian w regulaminie przyznawania nagród 
Rektora AR przedstawił, w zastępstwie dr. Jerzego Webera, przewodniczącego 
Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń, Prorektor prof. Stanisław Krzywiecki. 
Po dyskusji Senat jednogłośnie przyjął projekt wraz z poprawką (fundusz nagród dla 
jednostek międzywydziałowych ma wynosić 1% funduszu płac).

• W ramach wolnych wniosków JM Rektor poinformował:
- o skierowanym do niego liście otwartym asystentów oraz przedstawił tezy swojej 

odpowiedzi,
- o problemach opieki zdrowotnej dla szkół wyższych,
- o zaawansowaniu prac związanych z przyłączeniem Uczelni do sieci komputerowej,
- że podjęte są starania o sfinansowanie przez Fundację MELONA budowy 

środowiskowej biblioteki elektronicznej,
- że prof. Stanisław Przestalski został członkiem korespondentem Polskiej Aka

demii Umiejętności,
a prof. Zbigniew Duda o zakończeniu prac kwalifikacyjnych projektów badaw

czych przez zespoły Komisji Europejskiej.

/mwj/



KRÓTKO
75. lecie AGH w Krakowie

W kwietniu 1919 r. w Colegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dekretem 
Naczelnika Rzeczpospolitej Polskiej, Mar
szałka Józefa Piłsudskiego powołana zosta
ła Akademia Górniczo-Hutnicza w 
Krakowie. Należy podziwiać ludzi tego 
okresu, którzy w cztery miesiące po odzy
skaniu niepodległości widzieli potrzebę 
kształcenia własnej, dobrze przygotowanej 
kadry. W ciągu zaledwie kilku lat, społecz
nym wysiłkiem powstały obiekty Akade
mii. Dziś krakowska Uczelnia święci swój 
jubileusz 75. lecia. Z tej okazji 17 czerwca 
br. zjechali się na uroczyste obchody goście 
z Polski i z zagranicy; obecny był minister 
Edukacji Narodowej prof. Aleksander Łu
czak. Środowisko wrocławskie reprezen
towali rektorzy: prof. Jerzy Kowalski i 
prof. Andrzej Wiszniewski.

"Życzę Akademii Górniczo-Hutni
czej, w dniu jej Jubileuszu, by ci, którzy 
dziś decydują o losach kraju, mieli tyle 
zrozumienia dla roli nauki, tyle mądro
ści i wyobraźni, ile jej mieli ich poprze
dnicy z pierwszych lat odzyskanej 
państwowości, ile jej mieli założyciele 
Waszej Akademii" - napisał w liście gratu
lacyjnym, odczytanym podczas uroczysto
ści, prezydent RP Lech Wałęsa.

Oby te życzenia trafiły do tych co dziś 
decydują o losach kraju.

/mwj/

Z głębokim żalem zawia
damiamy, że 16 czerwca 1994 r. 
zmarł w wieku 78 lat

Ś p 
prof. dr

TADEUSZ JANIAK

emerytowany profesor 
nadzwyczajny, były kierow
nik Katedry i Kliniki Chorób 
Wewnętrznych Wydziału Me
dycyny Weterynaryjnej.

W Zmarłym Uczelnia stra
ciła zasłużonego nauczyciela 
akademickiego, wychowaw
cę kilku pokoleń lekarzy we
terynarii i wielkiego Przyja
ciela studentów.

Nowe tabele płac
Na mocy rozporządzenia MEN i pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.05.1994 r. 

zwiększony został limit wynagrodzeń osobowych o 6.267 min zł do łącznej kwoty 78.452 min 
zł, z tego na pomoc materialną dla studentówo o 202 min zł do łącznej kwoty 2.392 min zł.

Aktualnie udział w funduszu płac wynosi:
♦dla nauczycieli akademickich - 53% - dla 648 osób,
♦dla pozostałych pracowników - 47% - dla 793 osób.

Od 1 czerwca br. obowiązują nowe taryfikatory płac i nowe stawki w naszej Uczelni (tabele 
poniżej).

Miesięczne skutki czerwcowej podwyżki wynoszą odpowiednio:
*dla 648 nauczycieli akademickich: 455,6 min zł
*dla 793 nienauczycieli: 407 min zł, co daje średni wzrost płac 13,7% w obu 

grupach (dla nauczycieli bez godzin ponadwymiarowych; uwzględniając nadgo
dziny - 14,3%).

Wzrastają też dodatki za pracę w szkodliwych warunkach (50.000 zł, 80.000 zł i 110.000 zł). 

Ministerialne stawki miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli akademickich

L.p. STANOWISKO Stawka miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego w zł

i Profesor zwyczajny 5 000 000 - 9 800 000

2 Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy 4 600 00() - 8 600 000

3 Profesor nadzw. posiadający stopień naukowy dr. hab., profesor kontraktowy 4 100 000 - 7 600 000

4 Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 3 100 000 - 5 500 000

5 Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora 3 100 000 - 5 500 000

5 Asystent 2 500 000 - 4 600 000

6 Starszy wykładowca ze stopniem naukowym 3 100000 - 5 500 000

7 Starszy wykładowca bez stopnia naukowego 2 600 000 - 4 800 (XX)

8 Wykładowca 2 500 000 - 4 600 000

9 Lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotów obronnych 2 500 000 - 4 600 000

L.p. STANOWISKO Stawka miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego w zł

1
Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista 
dyplomowany

3 000 000 - 6 400 000

2 Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 2 700 000 - 5 800 000

3
Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji 
naukowej

2 400 000 - 4 500 000

4
Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji 
naukowej

2 300 000 - 4 100 000

Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli akademickich w AR od 1.06.94 r.

STANOWISKO
Kwoty w tys. zł w zależności od stażu pracy

(w latach) na danym stanowisku

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Profesor zwyczajny 7515 7515 7515 8 020 8 020 8 020 8 520 8 520 8 520 8 520

2 Profesor nadzwyczajny 6515 6515 6515 7 015 7015 7 015 7015 7015 7 015 7015

3 Profesor nadzwyczajny w AR 5815 5815 5815 6315 6315 6315 6315 6315 6315 6315
4 Docent 5010 5010 5 010 5 515 5515 5515 5 515 5515 5515 5 515

5 Starszy kustosz 
dyplomowany

5010 5 010 5 010 5 215 5215 5215 5515 5515 5515 5515

6 Adiunkt 4 100 4 100 4 100 4 600 4 600 4 600 4 800 4 800 4 800 4 800

7 Starszy wykładowca 
ze stopniem dr.

4 110 4 110 4 110 4610 4 610 4610 4 810 4 810 4810 4 810

8 Kustosz dyplomowany 4 110 4 110 4 110 4310 4310 4 310 4510 4510 4810 4810

9 Starszy wykładowca 
bez stopnia dr.

3 750 3 750 3 750 4 000 4000 4 000 4000 4 000 4000 4 000

10 Adiunkt biblioteczny 3510 3510 3510 3710 3 710 3710 4 010 4 010 4010 4010

11 Wykładowca 3210 3210 3 210 3 410 3 410 3 410 3 610 3 610 3 610 3610

12 Asystent 3 200 3 200 3 400 3 400 3 550 3 550 3 700 3 700 3 800 3 800

13 Asystent biblioteczny 2 810 2810 2 810 3010 3 010 3010 3 310 3310 3510 3 510
14 Lektor 3 200 3 200 3 400 3 400 3 550 3 550 3 700 3 700 3 800 3 800

15 Instruktor 3 200 3 200 3 400 3 400 3 550 3 550 3 700 3 700 3 800 3 800

16 Adiunkt ze stop. dr. 5 010 5010 5 010 5515 5515 5515 5515 5515 5515 5515



Nowe stawki
dodatków funkcyjnych 
nauczycieli akademickich

1. Dziekan Wydziału Melioracji i Inży
nierii Środowiska 2.750.000,-

2. Dziekan Wydziału Rolniczego
2.750.000,-

3. Dziekan Wydziału Medycyny Wete
rynaryjnej 2.500.000,-

4. Dziekan Wydziału Zootechnicznego
2.500.000,-

5. Dziekan Wydziału Technologii
2.250.000,-

6. Prodziekani 1.430.000,-
7. Dyrektor Biblioteki Głównej

2.250.000,-
8. Kierownik Studium Praktycznej Na

uki Języków Obcych 1.050.000,-
9. Kierownik Studium WF i Sportu

1.050.000,-
10. Dyrektorzy i z-cy dyrektorów insty

tutów, kierownicy katedr i samodzielnych 
zakładów w zależności od kategorii:

(3) 1.435.000,-
(4) 1.200.000,-
(5) 1.100.000,-
(6) 1.050.000,- (1) 250.000,-
(7) 960.000,- (m) 230.000,-
(8) 830.000,- (n) 320.000,-
(9) 700.000,- (o) 640.000,-
(10) 650.000,- (p) 280.000,-
(11) 600.000,- (t) 330.000,-
(12) 520.000,-
(13) 470.000,-

i nienauczycieli
1.315.000,-
2. 375.000,-
3. 500.000,-
4. 750.000,-
5. 875.000,-
6. 1.250.000,-
7. 2.500.000,-
8.3.800.000,-

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników 
nie będących nauczycielami akademickimi

Kategoria zaszeregowania Miesięczne stawki w tys. zł w AR Miesięczne stawki w tys. zł wg tabeli MEN

I 1 500 I 500 1 800

II 1 600 1 550 1 900

m 1 710 1 600 2000
IV 1 850 1 650 2 100

V 1 990 1 700 2 300
VI 2 150 1 750 2 500
VII 2310 1 800 2 700

VIII 2 470 1 850 2 900

IX 2 630 1 900 3 150

X 2 790 2 (XX) 3 400

XI 3 000 2 100 3 650

XII 3 220 2 250 3 900

xin 3 440 2400 4 150
XIV 3 660 2 550 4450
XV 3 970 2 700 4 750

XVI 4 360 2 850 5 100
XVII 4 700 3 (XX) 5 500
xvm 5 390 3 200 6 000
XIX 6 000 3 400 7 (XX)

XX - 4 000 8 000
XXI - 5 000 9 000

Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnio
nych na stanowiskach robotniczych

Categoria Grupa komputerowa
Stawki

godzinowe w zł w 
AR

Stawki godzinowe w zł wg MEN

Tabela 1 Tabela 2

I 101/201 10 330 8 400 - 10 000 8 400- 14 000
II 102 10 480 8 700-11000 8 700 - 14 800

103 10 630

III 104 10 780 9 000-12 000 9 (XX)- 15 700

105 10 930

IV 106 11 080 9 300- 13 1(X) 9 300- 16 600

107 11 230

108 11 380

109 11 530

V 110 11 680 9600- 14300 9 700 - 17 500

111 11 830

112 11 980

113 12 130

VI 114 12 280 9 900- 15 500 10 200- 18 500

115 12 430

116 12 580

117 12 740

VII 118 12 900 10 200- 16 700 10 800 - 19 500

119 13 060

120/220 13 220

121 13 380

VIII 122 13 620 10 600- 17 9(X) 11 400 - 20 600

123 13 900

124 14 200

125 14 500

IX 126 14 800 11 000- 19 100 12 000 - 21 800

127 15 100

128 15 400

129 15 700

X 130 16 (XX) 11 500-20 300 12 700-23 100

131 16 300

132 16610

133 16 920

XI 134 17 230 12 000 - 21 500 13 700 - 24 600

135 17 540

136 17 850

137 18 160

138/238 18 470



Uczelniane
Laboratorium
Analityczne

1. Utworzenie i ogólny 
zakres działania

Zarządzeniem nr 29 z dnia 19 grudnia 
1992 r. Rektora Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu, prof. dr. hab. inż. Jerzego 
Kowalskiego, powołane zostało z dniem 
1 stycznia 1992 r. Uczelniane Laborato
rium Analityczne o symbolu organizacyj
nym NL. Jest ono jednostką 
organizacyjną finansowaną z budżetu 
Uczelni. Postanowiono, aby o środki fi
nansowe na zakup aparatury czynić stara
nia w Komitecie Badań Naukowych, 
który poprzez dotacje specjalne preferuje 
tworzenie i pomoc dla centralnych i śro
dowiskowych laboratoriów, ośrodków 
komputerowych itp. Do zakresu działania 
Laboratorium należy wykonywanie róż
nych analiz chemicznych (w ramach po
siadanej aparatury i sprzętu labora
toryjnego) na zlecenie jednostek organi
zacyjnych Uczelni, a w miarę możliwości 
także dla innych jednostek pozauczelnia- 
nych.

2. Organizacja
W pierwszym okresie działalności (od 

stycznia 1992 r.) na potrzeby Laborato
rium przyznano tymczasowo jedno po
mieszczenie (pok. nr 16 o powierzchni ok. 
12 m2) oraz 1 i 1/2 etatu. W pomieszcze
niu tym uruchomiono aparat do oznacza
nia anionów Autoanalizator II. Po długim 
okresie starań, Rektor AR prof. dr hab. 
Jerzy Kowalski, pismem z dnia 28 kwiet
nia 1993, przydzielił na potrzeby Labora
torium 4 pomieszczenia (nr 13, 16, 17 i 
18). Pozwoliło to, po przeprowadzeniu 
remontu i adaptacji przyznanych pomie
szczeń, na zainstalowanie i uruchomienie 
nowej aparatury zakupionej w 1993 r. Jed
nocześnie na potrzeby Laboratorium 
przyznano dwa nowe etaty z możliwością

zatrudnienia od 1 października 1993. Za
tem powołane w styczniu 1992 r. Uczel
niane Laboratorium Analityczne, rzeczy
wistą możliwość działania uzyskało do
piero w październiku 1993 r.

3. Stan obecny
W chwili obecnej Laboratorium dyspo

nuje 4 pomieszczeniami oraz niewielkim 
magazynem na odczynniki. Zatrudnia 3 
osoby na pełnych etatach (specjalistów) 
oraz 1 osobę na 1/2 etatu (kierownik). 
Laboratorium wyposażone jest w nastę
pującą aparaturę:

Spektrometr Absorpcji Atomowej 
SpectrAA-400 Plus firmy Varian w 
wersji płomieniowej z kuwetą grafito
wą GTA-96.
System do mikrofalowej mineraliza

cji próbek MDS-2000 firmy CEM. 
Autoanalizator II firmy Bran+Luebbe 
z modułami do oznaczania 6 jonów w 
wodach i wyciągach glebowych oraz 
azotu i fosforu całkowitego.

- Chromatograf Jonowy firmy Waters 
do oznaczania anionów.

- System do dejonizacji wody Mili-Ro, 
Mili-Q firmy Millipore.
Wagi elektroniczne firmy Sartorius.

- Komorę ciepła.
Najcenniejsza aparatura została zaku

piona z dotacji specjalnych (aparatura in
westycyjna) Komitetu Badań Nauko
wych.

Zakres oraz ceny analiz chemicznych 
wykonywanych obecnie w Laboratorium, 
strukturę zleceń w kolejnych latach dzia
łalności, a także wykaz zleceniodawców 
zestawiono na s. 9.

Informacja o działalności Uczelnia
nego Laboratorium rozesłana została 
do wszystkich jednostek organizacyj

nych naszej Uczelni (w 1993 r. dwu
krotnie oraz w 1994 r.) jak również do 
innych uczelni ijednostekpozauczel- 
nianych we Wrocławiu i w kraju. Re
klama Laboratorium zamieszczona 
jest też w najnowszym wydaniu Spisu 
Telefonów AR we Wrocławiu.

4. Plany rozwojowe
a) w zakresie zakupu nowej’ apa

ratury analitycznej:
złożono 3 wnioski o sfinansowanie 

przez KBN zakupu w 1995 r. mikro
falowego systemu do mineralizacji 
próbek "na sucho", systemu do mine
ralizacji próbek na azot i fosfor całko
wity oraz analizatora elementarnego 
CHNS,

w bieżącym roku oczekuje się sfi
nansowania przez KBN zakupu spe
ktrometru plazmowego ICP;

b) w zakresie podnoszenia ja
kości usług analitycznych:

Laboratorium jest w trakcie przygo
towań do akredytacji zgodnie z PN 
serii 45000 oraz z normami ISO serii 
9000. Koszty akredytacji pokryte bę
dą w całości ze środków KBN,

- wystąpiono z wnioskiem o przyjęcie 
Laboratorium do POLLAB-u. Człon
kostwo w tej organizacji umożliwia 
uczestniczenie w badaniach między- 
laboratoryjnych;

c) w zakresie organizacji:
- w celu maksymalnego wykorzystania 

potencjału analitycznego Laborato
rium należy możliwie szybko zakoń
czyć organizację pokoju przygo
towania próbek. Wiąże się to z zatrud
nieniem nowego pracownika oraz za
kupem systemów do mineralizacji 
próbek (por. punkt 4a) jak również 
drobnego sprzętu 1 aboratoryjnego, jak 
np. suszarek, lodówek, zamrażarek, 
wytrząsarek, szkła oraz mebli labora
toryjnych. Brak tego sprzętu uniemo
żliwia nam w chwili obecnej 
przyjmowanie dużych zleceń oraz ta
kich próbek, które wymagają wstę
pnego przygotowania.

KIEROWNIK
UCZELNIANEGO
LABORATORIUM
ANALITYCZNEGO

dr Bronisław Wojtuń



Uczelniane Laboratorium Analityczne 
oferuje następujące usługi analityczne:

1. ANALIZY METALI
I NIEMETALI
Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Mn, Mo, Cd, Cr, Co, K, Ca, Mg, Na 
w glebach, wodach, ściekach, żywności i materiałach biologi

cznych.
Mineralizacja próbek prowadzona jest "na mokro" pod zwię

kszonym ciśnieniem w mineralizatorze mikrofalowym CEM 
MDS-2000.

Koszt mineralizacji jednej próbki: 60-100 tys. zł.
Analizy wykonujemy na spektrometrze absorpcji atomowej Va- 

rian SpectrAA-400 współpracującym z autosamplerem SPS-5.
Koszt odczytu jednego pierwiastka: 50-100 tys. zł.
Przy zastosowaniu techniki kuwety grafitowej Varian GTA 

granice oznaczalności pierwiastków wynoszą rzędu 10-100 ppb.
Koszt odczytu jednego pierwiastka przy użyciu kuwety grafi

towej: 150-200 tys.

2. ANALIZY CAŁKOWITYCH
FORM AZOTU I FOSFORU
w glebach, wodach, ściekach, żywności i w różnych materia

łach biologicznych.
Analizy wykonujemy metodami kolorymetrycznymi w syste

mie przepływu ciągłego za pomocą Autoanalizatora Bran+Lu- 
ebbe.

Koszt jednej próbki (odczyt N i P): 100 tys.

3. ANALIZY JONÓW
oznaczane aniony: NO3, NO2, SO4, PO4, Cl 
oznaczane kationy: NH4
w próbkach wód: deszczowych, rzecznych, jeziornych, podzie

mnych, pitnych oraz w ściekach i wyciągach glebowych.

Analizy wykonujemy metodami kolorymetrycznymi w syste
mie przepływu ciągłego za pomocą Autoanalizatora Bran+Lu- 
ebbe.

Koszt jednej próbki (6 jonów): 150-200 tys. zł.

4. ANALIZY JONÓW
F, CI, Br, NO2, NO3, SO4, HPO4
w różnego rodzaju próbkach wód, wyciągach glebowych oraz 

w wyciągach z materiałów biologicznych.
Analizy wykonujemy za pomocą Chromatografu Jonowego 

Waters na kolumnie IC-Pak A HR.
Granice oznaczalności anionów wynoszą rzędu od 1.5 (dla F i 

Cl) dol4.0 (dlaHPOą) ppb.
Koszt jednej próbki (7 anionów): 300-400 tys. zł.

Aparaty nasze spełniają Międzynarodowe Nor
my ISO serii 9000.
LABORATORIUM NASZE MOŻE PODJĄĆ 

CIĄGŁĄ WSPÓŁPRACĘ ANALITYCZNĄ, JAK 
RÓWNIEŻ WYKONUJE DORAŹNE ANALIZY 
ZLECONYCH PRÓBEK.

UCZELNIANE
LABORATORIUM
ANALITYCZNE

AKADEMIA ROLNICZA 
50-375 WROCŁAW 
ul. Norwida 25 
Teł. 205-255

Struktura zleceń, liczba próbek oraz kwoty za 
wykonane usługi w kolejnych latach

Wykaz jednostek organizacyjnych Uczelni 
i jednostek pozauczelnianych 

zlecających analizy
Uczelnianemu LaboratoriumRodzaj zlecenia 1992 1993 1994 (4 m-ce)

1. Uczelniane
Jednostki organizacyjne AR Jednostki pozauczelniane

liczba zleceń 11 18 14
liczba próbek 119 115 813 1. Instytut Inżynierii Środowiska 1. Zakład Hydrogeologii
kwota (min) 10 18.2 69,1 2. Katedra Higieny Zwierząt 2. Katedra Fizjologii Zwierząt

2. Pozauczelniane i Środowiska Hodowlanego U.Wr.
3. Instytut Gleboznawstwa 3. Zakład Fizjologii Roślin

liczba zleceń 3 6 6 i Ochrony Środowiska U.Wr.
liczba próbek 137 162 109 4. Katedra Rolniczych Podstaw 4. Politechnika Wrocławska
kwota 4,85 10,8 16,4 Melioracji 5. Przedsiębiorstwo Przemysłu

5. Katedra Botaniki i Fizjologii Chłodniczego Wałbrzych
Roślin 6. Towarzystwo Wolnej

liczba zleceń 14 24 20 6. Samodzielny Zakład Hodowli Wszechnicy Polskiej
liczba próbek 256 480 922 Koni 7. "Ami" Sp. z 0.0.

kwota 14.85 28,9 85,5 7. Katedra Technologii Rolnej 8. Zakład Usług Budowlanych
i Przechowalnictwa i Różnych "Jantad"

W trakcie są 4 zlecenia (200 próbek) wartości ok. 200 min zł.



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału Melioracji i 

Inżynierii Środowiska (31.05.94)
Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 31 maja 1994 

rozpatrzyła następujące sprawy:
• Pozytywnie zaopiniowano wnioski o nagrodzenie od

znaką "Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" 
trzech pracowników wydziału: prof. dr hab. Ewy Krzy- 
wickiej-BIum, prof. dr hab. Zofii Więckowicz oraz dr 
hab. prof. AR Leszka Ptywaczyka.

• Na podstawie protokołu Komisji Rady Wydziału,wię
kszością głosów wszczęto przewód habilitacyjny oraz po
wołano 4 recenzentów dla oceny dorobku dr. inż.Tadeusza 
Kuczyńskiego (IBR).

• Większością głosów poparto wniosek kierownika kate
dry o zatrudnienie na okres 1 roku (od 1 października 1994) 
na stanowisku wykładowcy mgr inż. Małgorzaty Akińczy 
(KPiUTW), dotychczasowego asystenta w tej katedrze.

• Prof. dr hab. Stefan Cacoń poinformował o apelu 
dotyczącym wsparcia inicjatywy ART w Olsztynie w spra
wie pomocy rodakom zamieszkałym w państwach bałtyc
kich (przyjęcie studentów, kandydatów na studia 
doktoranckie itp.). Przedstawił także kolejne propozycje 
organizacji obchodów Jubileuszu 50-lecia Uczelni.

• Dr hab. Andrzej Drabiriski poprosił o czynny udział 
w organizowanej (w ramach Dni Wrocławia) przez Woje
wódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego imprezie pod na
zwą "Rolniczy Rynek" w formie prezentacji dorobku 
uczelni w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Na 558. posiedzeniu Rady Wydziału, które odbyło się 
następnego dnia (1 czerwca br.) odbyła się publiczna obro
na pracy doktorskiej mgr. inż. Johna Kwame Rocksona. 
Rada podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk rol
niczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska.

/mr/
Posiedzenia Rady Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej 
(31.05.1994 r.)

Na posiedzeniu Rady Wydziału podjęto uchwałę:
• dotyczącą wystąpienia z wnioskiem o zatrudnienie dr. Jana

Kuryszko na etacie profesora nadzwyczajnego w Katedrze 
Anatomii i Histologii,

• dotyczącą nadania dr. Stanisławowi Graczykowi stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w 
zakresie patofizjologii,

• dotyczącą wszczęcia przewodu doktorskiego lek. wet 
Jerzemu Gaworowi; Zatwierdzono temat i tytuł pracy 
doktorskiej oraz powołano na promotora doc. dr. hab. 
Kornela Ratajczaka.

Ponadto Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski:
• lek. wet. Mariusza Birgera o przedłużenie okresu 

pobierania stypendium doktorskiego,
• lek. wet. Pawła Jonkisza o przyznanie stypendium 

doktorskiego.

(21.06.1994 r.)
Naposiedzeniu Rady Wydziału podjęto uchwały dotyczące:
• wszczęcia postępowania o mianowanie prof. dr. hab. 

Stanisława Raułuszkiewicza na stanowisko profesora 
zwyczajnego,

• wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego 
profesora dr. hab. Stanisławowi Klimentowskiemu,

• powołanie dr. hab. Jana Kuryszko na stanowisko 
kierownika Zakładu Histologii w Katedrze Anatomii i Hi
stologii,

• zatwierdzenie planu finansowego Wydziału na 1994 rok.
Ponadto Rada Wydziału:
• powołała Komisję Wydziałową do oceny całokształtu 

działalności oraz opracowania wniosku o wszczęcie postę
powania dotyczącego nadania tytułu naukowego profesora 
dr. hab. Adamowi Latale,

• jednogłośnie poparła prośbę lek. wet. Piotra Skrzy
pczaka o przedłużenie okresu pobierania stypendium 
doktorskiego,

• powołała komisję do rozstrzygnięcia konkursu dotyczą
cego obsadzenia stanowiska adiunkta w Katedrze Anatomii 
Patologicznej i Weterynarii Sądowej.

/wg/

Aktualne możliwości współpracy 
Akademii Rolniczej 
z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego
W dniu 19 maja br. Ośrodek ds. Wynalaz

czości, Wdrożeń i RZD zorganizował w siedzi
bie Uczelni otwarte spotkanie dyrektorów 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego z terenu po
łudniowo-zachodniej Polski z władzami i pra
cownikami naukowymi Akademii Rolniczej. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
Ośrodków z następujących województw: jele
niogórskiego, katowickiego, częstochowskie
go, sieradzkiego, leszczyńskiego i 
zielonogórskiego (nie dojechał jedynie przed
stawiciel woj. kaliskiego). Uczelnię reprezen
towali: prof. dr hab. Eugeniusz Kołota - 
Prorektor ds. współpracy z Gospodarką Naro- 
dowąi RZD, dziekani i prodziekani wydziałów 
a także zainteresowani współpracą z ODR-ami 
dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr oraz 
inni pracownicy naukowi.

Koncepcję współpracy AR z ODR-ami 
przedstawił Prorektor E. Kołota. Stwierdził 
m.in., że w związku z trwającymi przekształ
ceniami własnościowymi w rolnictwie Uczel
nia widzi konieczność poszerzenia 
dotychczasowej współpracy z ODR-ami, w 
szczególności dla pomyślnego rozwoju śred
nich i większych gospodarstw indywidual
nych. Najważniejszym kierunkiem współ
pracy pozostają różnego rodzaju szkolenia ka
dry ODR i rolników. Ponadto Uczelnia jest 
otwarta na propozycje zorganizowania różne
go rodzaju kursów mających na celu zdobycie 
nowych kwalifikacji czy uprawnień. Drugim 
rodzajem współpracy jest działalność wdroże
niowa. ODR-y mogą korzystać z bazy do
świadczalnej AR w RZD-ach a Uczelnia - w 
niektórych przypadkach - mogłaby lokować 
swoje doświadczenia w wybranych przez 
ODR-y gospodarstwach indywidualnych. Nie
zwykle ważną dziedziną współpracy jest wy
miana informacji. Wydajemy i przekazujemy 
do ODR-ów informator o pracach naukowo- 
badawczych przydatnych w praktyce a ze stro
ny ODR-ów oczekujemy na aktualne banki 
informacji zwłaszcza o lokalnym rynku rolni
czym, przemianach strukturalnych i świado
mościowych w gospodarstwach indywidu
alnych. Rozważa się propozycję organizacji 
cyklicznych sympozjów pod roboczym tytu
łem "Nauka praktyce", w których wzięliby 
udział - oprócz kadry ODR i AR - przodujący 
rolnicy, przedstawiciele branż współpracują
cych z rolnictwem i inni.

Do najważniejszych propozycji współpracy 
ODR z Uczelnią dyrektorzy Ośrodków zaliczyli 
m.in.:

• problemy doskonalenia zawodowego do
radców ODR-ów w zakresie doboru właściwej 
praktyki doradczej,

• poszukiwanie technologii obniżających ko
szty produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz ogra
niczających negatywny wpływ produkcji

rolnej na środowisko naturalne,
• szkolenie kadr ODR w zakresie przetwór

stwa rolno - spożywczego,
• poszukiwanie propozycji dodatkowych 

źródeł dochodu dla rolników,
• przeszkolenie właścicieli gospodarstw 

agroturystycznych w zakresie poszerzenia 
usług m.in. o hipoterapię, uprawę ziół, prze
twórstwo mleka koziego,

• pomoc w rozwiązywaniu problemów ska
żonego środowiska,

• przeszkolenie doradców rolnych przez ka
drę naukową AR w zakresie opracowywania 
planów przedsięwzięć gospodarczych, smali 
business’u, racjonalnego żywienia w kontek
ście zapobiegania chorobom cywilizacyjnym,

• współpraca z doradcami branżowymi przy 
budowie strategii regionu, przy prognozowa
niu i opiniowaniu tematów dla Agencji Restru
kturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zdaniem uczestników spotkania czynnikiem 

ograniczającym - w pewnej mierze - rozwój 
współpracy jest niedobór środków finansowych 
jakimi dysponują ODR-y. W rozwiązywaniu tego 
problemu Uczelnia może pomóc jedynie oferując 
współpracę przy realizacji wspólnych grantów i 
wspólnym poszukiwaniu dodatkowych funduszy 
na doradztwo.

W czasie dyskusji wypowiadali się także pra
cownicy naukowi AR m.in. dr hab. J. Ryznar, 
prof. dr hab. E. Szulkowska-Wojaczek, prof. dr 
Z. Jasińska, dr hab. B.Patkowska-Sokoła, prof. 
dr hab. St. Rojek deklarując chęć współpracy z 
ODR-ami w szczegółowych tematach. Dr inż. A. 
Szewczyk z Instytutu Mechanizacji Rolnictwa po
informował zebranych o kursach organizowanych 
przez Centrum Szkolenia i Atestacji Opryskiwa
czy a mgr inż. M. Centkiewicz z Katedry Tech
nologii Surowców Zwierzęcych zachęcała do 
udziału w kursach marketingu rolnego organizo
wanych przez Katedrę. Prof. dr hab. J. 
Kuźniewicz zaproponował powołanie przy 
Ośrodku ds. Wynalazczości, Wdrożeń i RZD ze
społu koordynującego współpracę z ODR-ami. W 
skład zespołu wchodziliby pracownicy naukowo- 
dydaktyczni z poszczególnych wydziałów AR.

Na zakończenie spotkania zabrał głos Prorektor 
prof. E. Kołota, który przychylił się do propozycji 
prof. J. Kuźniewicza i zobowiązał się do przed
łożenia jej Rektorowi. Zaproponował również zor
ganizowanie następnego spotkania przedsta
wicieli AR i ODR jeszcze w tym roku. Ustalono, 
że najlepszym okresem będzie przełom 
października i listopada br.

W ciągu kilku dni po spotkaniu Ośrodek ds. 
Wynalazczości, Wdrożeń i RZD opracował oferty 
AR i ODR przedstawione na piśmie oraz ustnie w 
czasie dyskusji. Następnie materiały te zostały 
przesłane do dyrektorów 11 zainteresowanych 
tyspółpracą ODR-ów oraz do dziekanów wszy
stkich wydziałów naszej Uczelni.

Liczymy, że do następnego spotkania współ
praca pomiędzy AR i ODR-ami znacznie się 
rozwinie.

/msg/



Jeszcze o podatkach
W "Monitorze Polskim" nr 29 z 24 maja 1994 r. ukazało się zarządzenie Ministra Finansów z 17 maja 

1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
które chcą skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania.

Zaniechanie poboru zaliczek stosuje się do podatników, którzy uzyskują dochody ze stosunku służbowe
go, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z rent i emerytur.

Z ulg jakie niesie ww. zarządzenie można skorzystać tylko wówczas, gdy roczne dochody współmałżonka 
lub dziecka z rodziny niepełnej, z którym podatnik zamierza się wspólnie rozliczać mieszczą się w niższych 
przedziałach skali podatkowej niż dochody podatnika. Jeżeli podatnik spełnia ten warunek to - po złożeniu 
pisemnego oświadczenia w Dziale Płac i Świadczeń Socjalnych (pok. 203,207) - będą mu potrącane nadal 
zaliczki w wysokości 21 proc, do czasu, gdy jego własne dochody nie przekroczą drugiego progu podatko
wego.

Obowiązująca skala podatkowa w roku 1994 jest następująca:

Pods. oblicz, podatku w zł

ponad
do Podatek wynosi

90.800.000
21% podstawy obliczenia

minus kwota 1.212.000 zł

90.800.000 181.600.000
17.856.000 zł +33% nadwyżki

ponad 90.800.000 zł

181.600.000
47.820.000 zł +45% nadwyżki

ponad 181.000.000 zł

Osoby, z którymi podatnik zamierza się wspólnie opodatkować nie mogą korzystać z możliwości 
obniżenia zaliczek a zatem, może z niej korzystać jedna osoba w rodzinie.

Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.
Barbara Szewc 
z-ca Kwestora

FINIS COFIONAT OPUS

Absolutorium Wydziału Technologii Żywności
Tradycja wręczenia dyplomów ukończenia studiów w uroczystej akademickiej oprawie na 

dobre zadomowiła się w naszej Uczelni. Aula Leopoldyńska, tradycyjne miejsce tego rodzaju 
uroczystości, gościła w dniu 11 czerwca br. absolwentów Wydziału Techonologii Żywności 
i ich rodziny, Radę Wydziału i zaproszonych na tę przepiękną uroczystość, gości. I choć 
scenariusz tych wydziałowych absolutoriów jest podobny, trudno opanować wzruszenie. 
Wszak, po raz pierwszy w togach, po końcowych egzaminach i już ze stopniem mgr. inż., 
przybyli podziękować swoim profesorom i nauczycielom, wysłuchać, ostatniego w swej 
akademickiej przygodzie wykładu, i... ostatni raz spotkać się we wspólnym gronie - najmłodsi 
spośród 1161 - tegoroczni absolwenci. Polonez Ogińskiego na wejście pocztu sztandarowego 
i Rady Wydziału, Gaudę Mater Polonia wysłuchane na stojąco, a także słowo Dziekana prof. 
Wacława Leszczyńskiego, który otwierając uroczystość i witając przybyłych gości: prorekto
rów prof. Mariana Rojka i prof. Eugeniusza Kołotę, dziekanów i prodziekanów, przewod
niczących związków zawodowych, przedstawicieli firm produkcyjnych, przypomniał, że 
korzenie Wydziału sięgają tradycji Katedry Technologii Rolnej Politechniki Lwowskiej. Dziś 
również na Wydziale kształci się fachowców o szerokiej wiedzy podstawowej. "Przyszłość 
biotransformacji", to tytuł wykładu prof. Andrzeja Siewińskiego, który zakończyły słowa 
"Szczęść Wam Boże" skierowane do absolwentów. Ogłoszenie absolutorium przez Dziekana, 
prof. Wacława Leszczyńskiego rozpoczęło centralną część uroczystości. Za panią Prodziekan 
dr Reginą Stempniewicz powtórzyli absowenci słowa ślubowania, a następnie podchodząc 
kolejno do podium odbierali piękne, wydrukowane na czerpanym papierze, okolicznościowe 
dyplomy z rąk Dziekana i przedstawicieli poszczególnych specjalizacji na specjalnościach: 
Technologia Żywności i Biotechnologia Żywności: prof. Ireny Górskiej, prof. Teresy 
Smolińskiej, prof. Grażyny Lisińskiej, prof. Hanny Subdy, dr. Kazimierza Michalaka, 
dr Marii Wojtatowicz i dr Eweliny Dziuby. Nagrody dla wyróżniających się studentów, 
ufundowane przez Prorektora ds. Dydaktyki prof. dr. Mariana Rojka wręczyli: Prodziekan 
dr Regina Stępniewicz i opiekun roku dr inż. Józef Błażewicz, który na koniec przemówił 
do absolwentów, a w ich imieniu głos zabrała Katarzyna Właśniak, dziękując profesorom i 
nauczycielom. Każdemu z nich, a także wszystkim gościom absolwenci wręczyli kwiaty.

/mwj/

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału Rolniczego 

(7.06.1994 r.)
Na posiedzeniu Rady Wydziału pozytywnie zaopi

niowano następujące sprawy:
• powołano komisję w sprawie podania dr. inż. 

Lesława Zimnego o wszczęcie przewodu habilita
cyjnego,

• nadano stopień naukowy doktora nauk rolni
czych w zakresie agronomii mgr. inż. Zdzisławowi 
Klukowskiemu,

• wyrażono zgodę na zatrudnienie dr. inż. Sylwe
stra Wawrzyniaka na stanowisku adiunkta na 1/3 
etatu w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnic
twa,

• przedłużono okres otrzymywania stypendium 
doktorskiego mgr inż. Katarzynie Adamcze- 
wskiej-Sowińskiej,

• dokonano zmian w planach studiów na poszcze
gólnych kierunkach,

• zatwierdzono podział środków finansowych na 
jednostki organizacyjne Wydziału na 1994 r.,

• zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Wy
działu z dnia 10 maja 1994 r.

/g d-s/

Posiedzenie Rady Wydziału 
Zootechnicznego (20.06.94 r.)

W pierwszej części posiedzenia Rada Wydziału 
zatwierdziła w sprawach dydaktycznych:

- zmianę statusu egzaminu z biochemii na I roku 
studiów (z rygorowego na nierygorowy),

- zmianę sekwencji przedmiotów w planie stu
diów dziennych i wymiaru zajęć z lektoratów języ
ków obcych (języki obce zostają wprowadzone od 
3 semestru),

- terminy zaliczenia zajęć z przedmiotów nie 
zakończonych egzaminem rygorowym (do 15 
września),

- plan zawodowych studiów zaocznych przy Ze
spole Szkół Rolniczych w Nysie,

• Rada Wydziału przyjęła:
- sprawozdanie z działalności SKN w roku 93/94,
- wniosek o utworzenie etatów profesora zwy

czajnego w Katedrach: Hodowli Bydła i Produkcji 
Mleka i Zoologii jak również powołała Wydziało
we Komisje Konkursowe,

- wniosek w sprawie przedłużenia pobierania sty
pendium doktorskiego mgr inż. Joannie Mąkal,

- wniosek w sprawie utworzenia Katedry Hodow
li Koni oraz powołała na p.o. kierownika dr. hab. 
Henryka Geringera prof. nadzw.,

- wniosek w sprawie zmiany regulaminu Rektor
skiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.

• R.W. powołała:
- kierowników studiów podyplomowych na Wy

dziale Zootechnicznym w osobach: prof. dr hab. 
Dorota Jamroz, prof. dr hab. Ryszard Ziemiń- 
ski, dr inż. Ewa Jodkowska,

- Wydziałowe Komisje Konkursowe do prowa
dzenia konkursu na etat adiunkta w Katedrze Ho
dowli Bydła i Produkcji Mleka,

• Rada Wydziału zatwierdziła:
- plan finansowy Wydziału na rok 1994.
W drugiej części posiedzenia RW nadała tytuł 

doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki 
mgr. inż. Maciejowi Adamskiemu dotychcza
sowemu asystentowi w Katedrze Hodowli Bydła i 
Produkcji Mleka.

/bps/



KROTKO
Doktorat honoris causa

Politechniki Wrocławskiej
W uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie radio

komunikacji i radioelektroniki, a także poważnego 
udziału w przygotowaniu profilu naukowego Wroc
ławskich Międzynarodowych Sympozjów Kom
patybilności Elektromagnetycznej i podnoszeniu 
ich poziomu, oraz międzynarodowego znaczenia - 
Senat Politechniki Wrocławskiej na posiedzeniu w 
dniu 19 maja 1994 r. podjął uchwałę o nadaniu prof. 
F.L.H.M. Stumpersowi tytułu doktora honoris causa.

Konferencja kompatybilności elektromagnetycz
nej zorganizowana przez Wydział Elektroniki Poli
techniki Wrocławskiej w dniu 28 czerwca br. stała 
się okazją do wręczenia holenderskiemu uczonemu 
dyplomu.

Honorowy doktor jest wybitnym autorytetem w 
zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, po
siada poważny autorytet międzynarodowy i ...jest 
wielkim przyjacielem Polski, o czym świadczy mię
dzy innymi fakt, iż opanował nasz, niełatwy prze
cież, język.

/mwj/

Z końmi w plenerze
Jedyny w Polsce, Akademicki Klub Jeździecki we 

Wrocławiu oraz Fundacja Universitas zorganizo
wali w dniu 18 czerwca br. w Samotworze środo
wiskową imprezę plenerową, podczas której był 
pokaz jazdy maneżowej i przejażdżki bryczką. Og
nisko z kiełbaskami i świetne piwo (po 7 tys. zł.) 
dopełniły atrakcje imprezy. Pogoda dopisała.

/mwj/

Obrady w Sudeckim RZD
W dniu 14.06.1994 r. odbyło się kolejne posiedze

nie Senackiej Komisji ds. restrukturyzacji RZD.
Tym razem obrady toczyły się w siedzibie Sudeckiego 

RZD w Radomierzu. który został utworzony na bazie daw
nej RSP. Wiodącym tematem posiedzeniabyłaocenaplanu 
gospodarczo-finansowego SRZD na 1994 r.

Ponadto Komisja dokonała lustracji obiektów gospodar
czych. pól oraz stada bydła, znajdującego się obecnie na 
górskim pastwisku. Pani Administrator mgr inż. Krystyna 
Wożakowska przedstawiła historię gospodarstwa oraz pla
ny na bieżący rok i najbliższą przyszłość. W swoim wystą
pieniu podkreśliła, że współpraca z AR we Wrocławiu 
rozpoczęła się już kilka lat temu, jeszcze w ramach RSP. 
Pierwszymi jednostkami AR, które rozpoczęły badania w 
Radomierzu były: Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnic
twa oraz Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka. Bada
nia te są do dzisiaj kontynuowane, a przyznany niedawno 
przez KB N grant celowy, dotyczący wypracowania modelu 
gospodarowania w warunkach górskich z uwzględnieniem 
ekologii. stwarza dobrą perspektywę dlarozwoju współpra
cy także z innymi jednostkami naukowo-badawczymi na
szej AR.

SRZD Radomierz złożył większości katedr propozycję 
nawiązania współpracy w zakresie badań i w dalszym ciągu 
oczekuje na pozytywny odzew.

Trzeba tutaj nadmienić, że główny kierunek działalności 
gospodarczej SRZD tj. hodowla i produkcja bydła mięsne
go. wzbudza duże zainteresowanie wśród okolicznych rol
ników woj. jeleniogórskiego. Miejmy nadzieję, że dalsza 
współpraca SRZD z naszą AR wpłynie w dużym stopniu na 
ożywienie rolnictwa w rejonie Sudetów.

W najbliższych numerach "Głosu Uczelni" spróbujemy 
bardziej przybliżyć sylwetkę pani Administrator SRZD w 
Radomierzu oraz historię, warunki funkcjonowania i per
spektywy rozwoju tego najmłodszego gospodarstwa Aka
demii Rolniczej we Wrocławiu.

/kg/

STUDENCI O STUDENCKICH SPRAWACH
Juwenalia ’94

Jak co roku odbyły się Juwenalia. Rozpoczęły się 
w czwartek. Niestety nie było tradycyjnego pocho
du, gdyż aura nie dopisała. Nieliczne grupy, które 
dotarły na pl. Grunwaldzki zostały odesłane do Klu
bu Katakumby, a pani kierownik Czesława Dwor- 
nikowska - jak zwykle - stanęła na wysokości 
zadania i natychmiast zorganizowała dyskotekę.

Imprezy w Rynku również zostały odwołane, jed
nak wielu studentów, pomimo deszczu dotarło do 
Rynku, by wypić tradycyjne piwo. Znalazły się tak
że takie grupy, które nie potrafiły się bawić jak 
żakom przystało. Koncerty z Rynku zostały przenie
sione do Pubu "Pod Studnią". Koncert ten okazał się 
wspaniałą zabawą dla wszystkich, którzy przyszli. 
O godz. 18 rozpoczął się Kabareton Juwenaliowy w 
Filharmonii. Tu również zostały przekazane klucze 
do bram miasta przez prezydenta Bogdana Zdroje
wskiego Królowi Juwenaliów. Król po raz pierwszy 
był słomianym wdowcem, królowa nie dopisała. 
Kabareton był eksplozją śmiechu i dobrej zabawy, 
bawiono się wspaniale. Jednak nie wszyscy chcieli 
się bawić i w ogóle nie przyszli do Filharmonii.

Dzień drugi Juwenaliów był pod znakiem folku. 
Poza ogromem imprez, które odbywały się we 
wszystkich klubach studenckich odbył się wielki 
koncert folkowy w Wytwórni Filmów Fabularnych. 
Studenci, którzy byli na koncercie potwierdzą, że 
impreza była wspaniała. Miłym akcentem było rów
nież to, że w tłumie bawiących się studentów można 
było zobaczyć twarze pracowników naszej Uczelni.

Dzień trzeci to również mnogość imprez z wień
czącym ten dzień koncertem rockowym. Wspaniała 
zabawa studentów pokazała, że potrafią się oni ba
wić i to w najlepszym tego słowa znaczeniu. Zespół 
rozpoczynający ten koncert dał wspaniały popis

XI Sejmik Studenckich Kół Naukowych
18 maja 1994 r. odbył się w naszej Uczelni XI 

Sejmik Studenckich Kół Naukowych. Rozpoczął 
się on w sali IIR przywitaniem przez organizato
rów wszystkich uczestników ze szczególnym 
uwzględnieniem gości, tj. JM Rektora prof. dr. 
hab. Jerzego Kowalskiego, Pana Prorektora 
prof. dr. hab. Mariana Rojka oraz Pełnomocni
ka Rektora ds. Kół Studenckich prof. dr. hab. 
Stanisława,!aska. Następnie wszyscy wysłuchali 
przemówień JM Rektora, Pana Prorektora oraz 
prof. S. Jaska, po czym Sejmik tegoroczny został 
otwarty. Część naukowa Sejmiku została zapo
czątkowana przez referat Pana dr. hab. Jana 
Marka na temat zanieczyszczeń środowiska i je
go ochrony. Po części oficjalnej każda sekcja 
rozeszła się do przydzielonych sal, gdzie miały 
zostać zaprezentowane dokonania poszczegól
nych Kół Naukowych. Każda sekcja posiadała 
własną komisję oceniającą prace. Poza referatami 
w sekcji zootechnicznej oraz rolniczej odbyły się 
także sesje plakatowe. Po wysłuchaniu wszy
stkich przygotowanych referatów i obejrzeniu 
wszystkich wystawionych plakatów pozostawio
no trochę czasu komisjom do zastanowienia się 
nad werdyktem, po czym w Klubie Studenckim 
Katakumby odbyło się wręczanie nagród ufundo
wanych przez JM Rektora.

Tegoroczny Sejmik ponownie ukazał jak prężna 
jest działalność naukowa wśród studentów pomi
mo wielu problemów głównie natury finansowej.

swoich umiejętności. Był to zespół złożony ze stu
dentów naszej Uczelni, z DS "Centaur" o 
dźwięcznej nazwie "Cent Band". Dzień wcześniej 
(w piątek) "Cent Band" oraz "Socks Snook’y" wy
stępował w Klubie Katakumby jako gwiazda. Jest to 
najbardziej profesjonalny zespół działający na Aka
demii Rolniczej. ,

W niedzielę miało odbyć się uroczyste przekaza
nie kluczy do bram miasta panu prezydentowi Zdro
jewskiemu. Pan prezydent, jednak z nieznanych 
przyczyn, nie przybył po klucze, które nadal są w 
posiadaniu studentów.

Minusami Juwenaliów były, poza pogodą, opinie 
massmediów, które były rozdmuchane i przesadzo
ne. Przykładem może być obraz Sodomy i Gomory, 
jaki przedstawiło radio Eska. W audycji Express 
Eski przedstawiona relacja była wolną interpretacją 
faktów. Reporter miał za złe, że odbywają się im
prezy zamknięte (a nie plenerowe) w Wytwórni 
Filmów Fabularnych, przypomnę tylko, iż w ze
szłym roku wyrzucono organizatorom, że organizu
ją imprezy plenerowe.

Liczne przybycie studentów wskazuje, że nie wy
jeżdżają oni do domu w czasie Juwenaliów tylko 
bawią się, a każdy bawi się tak jak umie.

Podziękowania za możliwość organizacji Juwena
liów kieruję do władz Uczelni, specjalne podzięko
wania kieruję do Czesławy Dwomikowskiej 
kierownika Klubu Katakumby, której pomoc była w 
każdej mierze pełna. Zaznaczyć należy również, że 
przy organizacji koncertów brali udział w głównej 
mierze studenci Uniwersytetu oraz aktywni człon
kowie Samorządu Studenckiego naszej Uczelni, 
czyli jego Prezydium.

Michał Negovetti

W tym roku pewnego splendoru Sejmikowi doda
ło uczestnictwo gości z Czech, z Brna, którzy na 
tym Sejmiku przedstawili aż trzy swoje prace.

Magdalena Zatoń

KOMUNIKAT
Oddział Terenowy Agencji Własności Rolnej 

Skarbu Państwa we Wrocławiu wyróżniającym 
się studentom kończącym studia na Wydziale 
Rolniczym z zakresu przedmiotów zawodowych 
w osobach:

• Paweł Kędzierski,
• Arkadiusz Buchman,
• Jacek Niewiadomski,
• Grzegorz Klimkowski
zaproponował zabezpieczenie stażów produ

kcyjnych w wyróżniających się gospodarstwach 
skarbowych z możliwościami podjęcia pracy, ja
ko Zarządcy Gospodarstw.

Przewidujemy w latach następnych prowadze
nie dalszej współpracy z agencją.

Wiceprzewodniczący Agencji 
dr inż. Sylwester Wawrzyniak

oraz
Prezydium Konwentu Uczelnianego



z przymrużeniem oka ...

Żart Bernarda Shawa
Szanowny P.
Oto co, jak podaje francuskie pismo "Point 

de vue", wymyślił wielki kpiarz Bernard Shaw 
na temat ludzkiej pracy:

- Rok ma 365 dni
-połowę czasu zajmują noce - 182 dni

pozostaje 183 dni
- w każdym dniu przeznaczamy 4 godz.
na posiłki, co czyni - 60 dni

pozostaje 123 dni
-jeżeli odejmiemy od tego

niedziele - 52 dni
pozostaje 72 dni

- trzeba odliczyć także week-endowe
soboty - 52 dni

pozostaje 19 dni
- na zwolnienia chorobowe
przypadają - 3 dni

pozostaje 16 dni
- odejmijmy od tego dni wakacji bądź
wczasów - 15 dni

pozostaje 1 dzień

To jest dzień Święta Pracy.

"Panowie krytycy, pomyliliście się!" (c.d.)
O kompozycjach
Jerzego Fryderyka Handla (1685-1750)
-Oratorium Handla to religijna farsa 

(chodzi tu o oratorium Estera skompo
nowane w 1732 r.)

-Marsz żałobny w Samsonie pobudza 
do śmiechu (chodzi tu o oratorium 
Samson z 1743 r.)

- O muzyce Krzysztofa Willibarda Glu- 
cka (1714-1787) cdn.
Przygotował Donat Dejas

Kącik 
dobrej 
książki
To już piętnaste wyda

nie, książka ukazała się w 
ponad 500 000 egzempla
rzach w prawie 20 języ
kach. "Jak organizować 
czas" pokazuje, jak - dzię
ki wypróbowanym w pra
ktyce metodom planowa
nia czasu i pracy - można
w pełni wykorzystać swoje 
możliwości a nawet je zwię
kszyć. W 12 lekcjach, "jak na 
tarczy zegara", książka prze
dstawia decydujące kroki ku 
efektywnemu GOSPODA
ROWANIU CZASEM, ra
dzi, jak zapanować nad 
rozmaitymi zajęciami i prze
szkodami w pracy, by mieć 
więcej czasu na sprawy naj
ważniejsze.

Prof. dr Lothar J. Seiwert 
opracował ten kurs na pod
stawie doświadczeń z semi
nariów, zgodnie z psycho
logią uczenia się i najnowo

cześniejszym stanem wie
dzy, uwzględniając możli
wości naszej percepcji. Jest 
on uważany za czołowego 
eksperta w zakresie gospo
darowania czasem. Jest wła
ścicielem firmy treningowej 
i doradczej "SEIWERT 
GMBH - Institut fur Strate
gie und Time Management" 
w Heidelbergu.

W 1990 r. otrzymał nagro
dę im. Benjamina Franklina 
za najlepszą książkę dla bi
znesmenów.

/mwj/

17 przykazań dla doktoranta c.d.
B. Wybór recenzentów
8. Recenzent jest centralną osobą w czasie obrony pracy.
9. Optymalny recenzent powinien mieć ogólne pojęcie o przedmiocie rozpra

wy, ale nie powinien być specjalistą w danym zagadnieniu. Zupełnie nie zorien
towany w zagadnieniu recenzent może wyrządzić niedźwiedzią przysługę, 
chwaląc właśnie to, co należałoby z lekka skrytykować. Specjalista zaś może 
wnikać w szczegóły niepożądane przy publicznej obronie.

10. Nie proś młodych docentów i profesorów, aby byli twoimi recenzentami. 
Oni właśnie wywalczyli dla siebie "miejsce pod słońcem" i zawsze chętnie 
wykorzystają przypadek, aby się pokazać i pognębić innych. O wiele lepiej jest 
prosić znanych zasłużonych działaczy nauki, ponieważ na starość wszyscy my 
stajemy się o ile nie bardziej życzliwi, to w każdym razie bardziej leniwi.

11. Przewidzianych nieoficjalnych recenzentów staraj się wciągnąć we współ
uczestnictwo w czasie obrony pracy. W tym celu zwracaj się do nich z prośbą o 
rady i podziękuj im za cenną pomoc. Tym samym podkreślisz ich przewagę i 
swoją znikomość. W ten sposób wróg będzie zainteresowany, aby obrona pracy 
przebiegała dobrze, bo komuż chce się występować przeciwko własnym reko
mendacjom?!
C. Obrona rozprawy
12. Nie ma większego wroga dla doktoranta niż on sam. Właśnie on obrazuje 

rozprawę z dokładnością krzywego zwierciadła. Prawidłowość tego zjawiska, 
potwierdzona prawie w 100% przypadków, zmusza do liczenia się z nim. Mając 
to na uwadze, wielokrotnie powtarzaj swoje wystąpienie w domu.

13. Przemawiając z katedry zachowaj się godnie.
Nie dłub w uszach, nie kręć kijkiem do wskazywania nad głowami osób 

siedzących w prezydium, nie pij więcej niż jedną szklankę wody, nie płacz, nie 
siorbaj nosem.

14. Jeżeli referat jest napisany - nie wygłaszaj go, a czytaj. Bełkot doktoranta 
powoduje wzburzenie słuchaczy. Staraj się mówić monotonnie. Im więcej człon
ków rady naukowej zdrzemnie się lub będzie myślało o swoich sprawach 
osobistych, tym szybciej i z większym powodzeniem przejdzie obrona.

15. Bardzo ważnym jest materiał ilustracyjny. Staraj się wykorzystywać rzut
nik. Można tutaj przytłoczyć audytorium ilością faktycznego materiału. W tym 
celu daj polecenie operatorowi: "Krzywa nr 25. Tablice od nr 8 do nr 24 
opuścić!". Oczywiście, niekoniecznie należy mieć właściwy materiał; może być 
cokolwiek. Dla operatora wszystko jedno co opuści, a audytorium zadziwi sam 
fakt obfitości materiału. Jeżeli są plansze, powieś ich jak najwięcej. Zrozumia
łym jest, że należy zatrzymywać się na niektórych. Wszystkie pozostałe plansze 
tworzą tło ogromnego materiału eksperymentalnego.

16. W słowie końcowym dziękuj i kłaniaj się, kłaniaj się i dziękuj. Ściśle 
przestrzegaj koniecznej hierarchii stopni i stanowisk. Nieobecnym dziękuj 
mniej, obecnym więcej - więcej.

17. Po udanej obronie wydaj bankiet.
Z rosyjskiego przełożył Andrzej Świątkiewicz



Nowości Wydawnictwa 
Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu

"... książka ma wyjątkowo staranną opra
wę edytorską: wykaz źródeł i literatury, 
indeks nazwisk a nawet - rzecz nadzwy
czaj rzadka - zestawienie głównych "dra- 
matis personarum" z fotografiami! 
Należałoby taki standard zalecić jako 
wzór do naśladowania” - pisze w recenzji 
wydawniczej rozprawy habilitacyjnej Bar
bary Goli zatytułowanej "DYLEMATY 
KRWI I SPRAWIEDLIWOŚCI", prof. dr 
hab. Franciszek Ryszka.

Problematyce hiszpańskiej wojny domo
wej poświęcona jest rozprawa dr Barbary Go
li. Uzyskała bardzo przychylne recenzje, a 
temat może zainteresuje nie tylko politolo
gów, specjalistów w zakresie rewolucji.

Działki budowlane 
na sprzedaż

Przewiduje się sprzedaż działek bu
dowlanych w Pawłowicach w drodze 
przetargu ograniczonego dla pracowni
ków Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 
Wstępne deklaracje należy składać na 
ręce mgr. inż. Zbigniewa Roguli.

Ośrodek ds. Wynalazczości,
Wdrożeń i RZD
® 205-254
w terminie do 15 lipca 1994 r.

Ustawa o wynalazczości (2)
Prawo do uzyskania patentu (prawa ochronnego)

Na wstępie jeszcze raz przypomnę Czytelnikom 
Głosu, że patenty są udzielane na wynalazki, a na 
wzory użytkowe - prawa ochronne.

Znowelizowana ustawa o wynalazczości w istot
ny sposób zmieniła pozycję twórcy w stosunku do 
podmiotu gospodarczego. Niektórzy uważają, że 
pozycja twórcy jest wręcz równoważna podmio
towi gospodarczemu. Dla pełnego zobrazowania 
zaistniałych zmian przytaczam poniżej pełne te
ksty art. 20 znowelizowanej oraz "starej" ustawy 
o wynalazczości.

Art. 20.1. Prawo do uzyskania patentu na wy
nalazek (prawo do patentu) przysługuje twórcy 
wynalazku. Jeżeli wynalazku dokonało więcej 
osób, prawo to przysługuje im wspólnie.

2. Prawo do patentu na wynalazek dokonany 
przez twórcę w wyniku wykonywania obowiąz
ków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy 
przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, 
chyba, że strony ustaliły inaczej.

3. W przypadku dokonania wynalazku przez 
twórcę przy pomocy podmiotu gospodarczego, 
podmiotowi temu przysługuje prawo korzystania 
z wynalazku we własnym zakresie. W umowie o 
udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że prawo 
do uzyskania patentu na taki wynalazek przysłu
guje w całości lub części podmiotowi gospodar
czemu.

4. Umowy zawierane między podmiotami go
spodarczymi mogą określać podmiot, któremu 
przysługuje prawo do patentu w razie dokonania 
wynalazku w związku z wykonywaniem tych 
umów.

Powyższe uregulowania (zgodnie z art. 82) sto
suje się odpowiednio do wzorów użytkowych i 
praw ochronnych.

W "starej" ustawie art. 20 miał następujące 
brzmienie:

Art. 20.1. Wynalazek dokonany przez twórcę 
w wyniku zlecenia lub przy pomocy jednostki 
gospodarki uspołecznionej albo przez pracownika

tej jednostki w zakresie jej działalności i w związ
ku z jego zatrudnieniem w tej jednostce, niezależ
nie od tego, czy pracownik jest twórcą lub 
współtwórcą wynalazku, jest wynalazkiem pra
cowniczym. Prawo do uzyskania patentu na ten 
wynalazek (prawo do patentu) przysługuje tej jed
nostce gospodarki uspołecznionej.

2. Umowy zawierane między jednostkami go
spodarki uspołecznionej mogą określać jednostkę, 
której przysługuje prawo do patentu w razie doko
nania wynalazku w związku z wykonywaniem 
tych umów.

Z porównania treści wyżej zacytowanych arty
kułów widać wyraźnie, że obecnie twórca może 
swoim projektem wynalazczym w dużej mierze 
swobodnie rozporządzać, przestrzegając zasady 
nieujawniania tylko przy tym żadnych tajemnic 
pracodawcy. Dlatego też pracodawca - chcąc za
chęcić swoich pracowników do dokonywania i 
zgłaszania na jego rzecz nowych rozwiązań, 
usprawnień itp. - będzie musiał sam zabiegać o to, 
by jego pracownicy byli tym zainteresowani. T aką 
lokalną formą zachęty może być np. publiczne 
ogłoszenie przez pracodawcę kryteriów i przesła
nek, na podstawie których pracownicy z inwencją 
będą doceniani i odpowiednio wynagradzani. Ta
kie publiczne przyrzeczenie daje podstawę ewen
tualnego dochodzenia roszczeń i rozstrzygania 
sporów przed sądami. W innych przypadkach 
twórca może po prostu oferować pracodawcy (lub 
innemu podmiotowi gospodarczemu) swój projekt 
wynalazczy, przy czym wzajemne prawa i zobo
wiązania, zainteresowane strony mogą dokładnie 
sprecyzować w zawartej umowie.

Możliwość całkowicie swobodnego rozporzą
dzania przez twórcę swoim projektem wynalaz
czym jest jednak częściowo ograniczona 
cytowanym wyżej art. 20 ust. 2 znowelizowanej 
ustawy. Spełnienie warunku wymienionego w wy
żej wymienionym ust. 2 należy rozumieć bardzo 
wąsko, wręcz dosłownie. Odnosi się on do takich 
sytuacji, kiedy twórca - jako pracownik - był zo

bowiązany do dokonania określonego rozwiąza
nia i ono właśnie - jako wynik realizacji tego 
rozwiązania - okazało się projektem, wynalaz
czym. Jest to więc przypadek, w którym praca 
twórcy, w wyniku której doszło do dokonania 
danego rozwiązania, została już przez pracodawcę 
opłacona. Warunek ten nie obejmuje natomiast 
np. takiej sytuacji, kiedy pracownik dokonał wy
nalazku w zakresie działalności pracodawcy, ale z 
własnej inicjatywy, poza normalnymi obowiązka
mi. W takich przypadkach prawo do patentu na 
taki wynalazek nie przysługuje z mocy ustawy 
pracodawcy lecz samemu twórcy.

Podobnie jak w przypadku dokonania projektu 
wynalazczego w wyniku wykonywania obowiąz
ków ze stosunku pracy, także w przypadku doko
nania takiego rozwiązania w wyniku realizacji 
innej umowy, prawo do patentu lub prawa ochron
nego przysługuje zamawiającemu, jeżeli w 
przedmiotowej umowie strony nie umówiły się 
inaczej. W tymprzypadku praca twórcy i jej rezul
tat również zostały opłacone przez zamawiające
go-

Jeżeli pracownik podejmuje pracę z własnej ini
cjatywy nad jakimś problemem i dokona np. wy
nalazku, korzystając przy tym z pomocy 
pracodawcy (zakup materiałów, wykorzystanie 
urządzeń pracodawcy, itp.), prawo do patentu 
przysługuje twórcy, natomiast udzielający pomo
cy, tzn. pracodawca ma prawo korzystania z tego 
rozwiązania we własnym zakresie. Oznacza to, że 
pracodawca nie ma prawa przekazać tego rozwią
zania osobom trzecim ani też udzielać licencji. 
Może też zaistnieć taki przypadek, że twórca za 
udzieloną pomoc, przekaże pracodawcy prawo do 
patentu w całości lub w części - najlepiej jest 
wówczas, gdy sprawy własności zostaną uregulo
wane w stosownej umowie.

W zasadzie, poza wymienionymi ograniczenia
mi, twórca może w pełni i swobodnie rozporzą
dzać swoimi projektami wynalazczymi, w 
szczególności może przenieść swoje prawo do pa
tentu lub prawa ochronnego na dowolny podmiot 
gospodarczy w formie darowizny, bądź też za 
określoną zapłatą.

/sm/



Z PRAC TOWARZYSTW NAUKOWYCH
Maj był miesiącem niezwykle bogatym w działal

ności wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzy
stwa Zootechnicznego, gdyż zorganizowano aż trzy 
posiedzenia naukowe z czterema referatami. Naj
pierw prof. dr hab. Bolesław Nowicki z naszej 
Uczelni przedstawił bardzo ciekawy referat na temat 
hodowli kóz. Okazuje się, że kozy są jedynym ga
tunkiem zwierząt gospodarskich, których hodowla 
progresuje w ostatnich latach zarówno w Polsce jak 
i szeregu innych krajach europejskich. Prócz tego 
produkty koziarskie nie są objęte żadnymi kwotami 
ilościowymi w kontekście ich ewentualnego ekspo
rtu do krajów Unii Europejskiej. Wachlarz produ
któw koziarskich jest bardzo szeroki i obejmuje 
mleko i jego przetwory, mięso o charakterystycznym 
i poszukiwanym przez niektórych konsumentów 
smaku, skóry i wełnę. Dzięki swym właściwościom 
dietetycznym a jak niektórzy twierdzą również i 
leczniczym mleko kozie może być zalecane dla osób 
z chorobami gastrycznymi, odpornościowymi i in
nymi. Prof. Nowicki mając szerokie kontakty z ho
dowcami kóz przedstawił praktyczne sposoby 
inicjacji hodowli, jej późniejszej organizacji i roz
woju. Wydaje się, że duże zainteresowanie hodow
ców praktyków omawianymi zagadnieniami dobrze

wróży na przyszłość rozwoju polskiej hodowli kóz.
Kolejnym referentem był prof. dr h c Manfred 

Kirchgessner z Monachium, który przedstawił refe
rat na temat żywienia zwierząt gospodarskich a 
ochrona środowiska. Ponieważ prof. Kirchgessner 
był gościem Katedry Żywienia i Gospodarki Paszo
wej pozostawiam prof. Dorocie Jamroz przyje
mność omówienia tego wykładu.

Pod koniec maja prof. dr hab. Ryszard Ziemiń- 
ski z naszej Uczelni i dr Ryszard Skrzypek z AR 
w Poznaniu przedstawili tematykę obrad sekcji Ho
dowli Bydła 44. Kongresu Europejskiej Federacji 
Zootechnicznej odbytego w Aarhus w Danii w sierp
niu 93. Pierwszym zagadnieniem omówionym przez 
prof. Ziemińskiego był dój automatowy polegający 
na stałym wprowadzeniu robotów do doju mecha
nicznego krów. Rola człowieka sprowadza się do 
nadzoru nad robotami. Przy tej technologii uzyskuje 
się wzrost produkcji mleka o ok. 10-15 %, gdyż robot 
"naśladuje" 4 - 6 krotne w ciągu doby ssanie cielęcia 
co powoduje zwiększenie sekrecji mleka. Jak wiele 
nowych również i ta technologia spotyka się z kry
tyką, głównie towarzystw opieki nad zwierzętami. 
Rzeczywiście przy tej technologii krowy spędzają 
swe produkcyjne życie w specjalnych wózkach lub

na stanowiskach z wielce ograniczonymi możliwo
ściami do poruszania się. Technologia ta odbiega 
znacznie od tradycyjnego obrazu pasącej się na pa
stwisku krasuli, stąd względy społeczne są jak na 
razie temu przeciwne.

Wiele uwagi poświęcono również modnej w Euro
pie Zachodniej technologii ekstensywnej produkcji 
mleka i mięsa. Dla porządku zaznaczmy, że "eksten
sywny" poziom zachodnioeuropejski to wydajność 
rzędu 5-6 tys. kg mleka rocznie przy niecałych 4 tys. 
kg w Polsce. Trzecia grupa tematów dotyczyła oceny 
jakości tusz wołowych wg kryteriów EUROP. Sta
wiane są wysokie wymogi jakościowe polegające na 
ocenie wzrokowej i ocenie z zastosowaniem elektro
nicznych aparatów pomiarowych. Wydaje się celo
wym silne rozpropagowanie i zapoznanie się z tymi 
kryteriami w polskim środowisku hodowców i pro
ducentów mięsa wołowego.

Dr Ryszard Skrzypek skoncentrował się na omó
wieniu pokongresowej konferencji poświęconej 
głównie znaczeniu jakości i ilości tłuszczów w diecie 
człowieka na jego zdrowotność i zapadalność na 
choroby. Okazuje się, że stare pytanie: "masło, czy 
margaryna" nie jest w dalszym ciągu rozstrzygnięte 
i coraz więcej dietetyków skłania się ku propagowa
niu konsumpcji świeżego masła.

Henryk Geringer

SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY
Vth Conference PROBLEMS OF HYDROENGINEERING 

w Szklarskiej Porębie
W dniach 5-7 maja w ośrodku Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie odbyła 

się V Międzynarodowa Konferencja "Problemy hydrotechniki" organizowana przez Zakład 
Budownictwa Wodnego Instytutu Geotechnild i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. 
Tematyka konferencji dotyczyła problemów: fizycznego i numerycznego modelowania w 
hydrotechnice, wpływu budowli hydrotechnicznych na środowisko naturalne, nowoczes
nych technologii w hydrotechnice, hydrauliki siłowej w konstrukcjach hydrotechnicznych 
oraz eksploatacji i bezpieczeństwa konstrukcji hydrotechnicznych. W konferencji uczest
niczyli przedstawiciele krajowych placówek naukowych, projektowych i wykonawczych 
oraz liczni przedstawiciele placówek zagranicznych z Czech, Niemiec, Szwajcarii, Belgii, 
Holandii i Japonii. Przedstawiono ponad 20 referatów, w tym 4 referaty przedstawili 
pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska naszej Uczelni, którzy w dość licznym gronie 
(prof. Włodzimierz Parzonka, prof. Jerzy Sobota, dr Marian Mokwa, dr Ryszard 
Eliasiewicz, mgr Robert Kasperek, mgr Robert Głowski - autorzy, bądź współautorzy 
referatów) uczestniczyli w tej znaczceej dla środowiska hydrotechników konferencji 
Zamykając obrady, prof. Ryszard Rogala - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, 
wyzraził nadzieję, że na następnej konferencji za 3 lata referaty będą równie ciekawe, 
prezentujące postęp w technice i technologii budownictwa wodnego.

/js/
TARNSHYDRO ’94 Międzynarodowa Konferencja

Naukowo-Techniczna "Pompy i transport hydrauliczny"
W dniach 6-8 czerwca w Ośrodku Konferencyjnym "Zamek" w Sobótce-Górce odbyła 

się kolejna konferencja poświęcona problematyce pomp i hydraulicznego transportu ruro
wego. Referaty generalne podczas otwierającej konferencję sesji plenarnej przedstawili 
prof. prof. Włodzimierz Parzonka i Jerzy Sobota z naszej Uczelni (Tendencjerozwojowe 
hydrotransportu i hydromechanizacji) oraz prof. M. Zarzycki z Politechniki Śląskiej 
(Zagadnienia budowy i eksploatacji pomp w okresie przebudowy gospodarki kraju). W sesji 
naukowo-badawczej, prowadzonej przez prof. W.Parzonkę i prof. Z.Kabzę z WSI w 
Opolu wygłoszono 8 referatów dotyczących problemów konstrukcji pomp i problemów 
hydraulicznego transportu rurowego. W tej sesji referat przedstawili prof. J.Sobota i dr 
n.t.. S.Kril z Instytutu Hydromechaniki UAN z Kijowa nt. modeli przepływu mieszanin w 
rurociągach. Podczas sesji eksploatacyjnej, prowadzonej przez prof. J. Sobotę i doc. 
S. Wilka z CMG "KOMAG" z Gliwic wygłoszono 6 referatów poświęconych zagadnieniom 
hydraulicznego transportu rurowego i eksploatacji pomp. Kolejna sesja, konstrukcyjna, 
prowadzona przez doc. P.Zworskiego z Politechniki Wrocławskiej i doc. W. Jędrala z 
Politechniki Warszawskiej, dotyczyła nowych rozwiązań konstrukcyjnych w pompach. 
Uczestnicy konferencji zwiedzili Wydział Produkcji Pomp Świdnickiej Fabryki Urządzeń 
Przemysłowych. Po zwiedzaniu w miejscowym Domu Technika odbyła się plenarna sesja, 
prowadzona przez prof. M.Zarzyckicgo, poświęcona problemom rozwoju techniki po
mpowej. W dyskusji podkreślano małą aktywność zakładów produkujących pompy w 
promocji swojej produkcji w odróżnieniu od firm zagraniczmych. Przykładem takiej 
postawy niektórych zakładów była m.in. ich nieobecność na konferencji, jak stwierdził 
prof. M.Zarzycki podsumowując obrady konferencji. Prof. Zarzycki podkreślił, iż kon
ferencja wykazała, że rozwiązania konstrukcyjne polskich pomp nie odbiegają od stand
ardów światowych, a dalsze prace należy skoncentrować na wdrażaniu nowych materiałów

w produkcji pomp. Zamykając obrady doc. J.PIu tecki, przewodniczący Komitetu Organiza
cyjnego, zaprosił wszystkich na następną konferencję za dwa lata zgodnie z życzeniem 
uczestników i wyraził nadzieję na liczniejszy udział przedstawicieli zakładów produkują
cych pompy.

/js/
PRAWA ZWIERZĄT

W dniu 20 czerwca br. na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska AR we 
Wrocławiu odbyło się seminarium dotyczące prawnych, etycznych, przyrodniczych i gospo
darczych aspektów stosunku człowieka do zwierząt, zorganizowane przez uczelniane koło 
Polskiego Klubu Ekologicznego oraz lekarza weterynarii Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. 
W seminarium wzięło udział ponad 50 osób, w tym: Poseł Radosław Gawlik, Wiceprze
wodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska; prof. Ludwik Tomiałojć, Przewod
niczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN; prof. Grzegorz Załucki, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej AR Wrocław; członkowie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami; przedsta
wiciele Fundacji Vita da Cani; pracownicy urzędu miejskiego i wojewódzkiego we Wroc
ławiu; reprezentanci Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii, Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, Straży Miejskiej; nauczyciele szkół średnich z Wrocławia i 
Milicza; pracownicy AR we Wrocławiu; liczni przedstawiciele środków masowego przeka
zu; członkowie i sympatycy Polskiego Klubu Ekologicznego oraz inne zainteresowane 
osoby. Seminarium prowadzone było w formie dyskusji panelowej (moderator: dr hab. 
Andrzej Drabiński), którą zainicjował Pan Michał Markiewicz - lekarz weterynarii 
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Z bogatej, wielowątkowej i chwilami bardzo "gorącej" 
dyskusji wynika, że:

- istnieje pilna potrzeba uchwalenia nowej ustawy dotyczącej ochrony zwierząt, ponieważ 
dotychczasowa - z 1928 roku - jest przestarzała,

- władze miasta powinny wydać przepisy porządkowe regulujące obowiązki właścicieli 
zwierząt,

- konieczna jest masowa, dobrze zorganizowana edukacja społeczna zmierzająca do 
ukształtowania właściwych realacji pomiędzy ludźmi i zwierzętami. Istotną rolę w tym 
względzie ma do spełnienia Kuratorium Oświaty oraz Akademia Rolnicza we Wrocławiu.

Zdecydowana większość uczestników seminarium podpisała petycję do Sejmu RP w sprawie 
przespieszenia prac nad nową ustawą o ochronie zwierząt. Wydatnej pomocy organizatorom 
seminarium udzielili pracownicy Instytutu Melioracji i Kształtowania Środowiska AR we 
Wrocławiu. Materiały seminaryjne zostały opublikowane w biuletynie AGROEKO nr 16.

Spotkanie pracowników katedr rybackich
W dniach 22-24.06.1994 r. w Katedrze Limnologii i Rybactwa AR we Wrocławiu odbyło 

się spotkanie pracowników katedr rybackich. Uczestniczyli w nim przedstawiciele kilku 
ośrodków akademickich w Polsce. Obecni byli pracownicy z ośrodków we Wrocławiu 
(organizator), z AR w Krakowie, AR w Lublinie, SGGW w Warszwie, AR-T w Olsztynie, 
AR w Szczecinie i AR w Poznaniu.

Wśród zaproszonych gości był obecny prof. dr hab. Andrzej Filistowicz - dziekan 
Wydziału Zootechnicznego i dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła - prodziekan Wydziału 
Zootechnicznego.

Obszerną informację na temat tego spotkania zamieścimy w październikowym numerze 
GŁOSU UCZELNI.

/wd/



XII Szkoła Biofizyki Transportu Membranowegc 
(Zakopane 4-13 maja 1994 r.)

W okresie od 4 do 13 maja 1994 r. odbyła się w Zakopanem 12-ta Szkoła Biofizyki
Transportu Membranowego (12th School on Biophysics of Membranę Transport) 
zorganizowana przez Katedrę Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 
Miała ona charakter jubileuszowy, ponieważ minęło 20 łat, kiedy to w 1974 r. po raz 
pierwszy została ona przez nas zorganizowana. W tym roku Szkoła została zorgani
zowana pod auspicjami:

• Ministerstwa Edukacji Narodowej
• Amerykańskiego Towarzystwa Bioftzycznego
• Polskiej Sieci Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO
• Międzynarodowej Unii Biofizyki Czystej i Stosowanej (IUPAB)
• Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
• Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
• Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN
• Komitetu Cytobiologii PAN
• Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
• Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki.
Na szczególne podkreślenie zasługuje pomoc finansowa udzielona przez pięć 

pierwszych, wymienionych wyżej instytucji oraz nieoceniona pomoc rzeczowa 
Władz Akademii Rolniczej we Wrocławiu a także pomoc Instytutu Biochemii i 
Biofizyki PAN w Warszawie.

W Szkole wzięło udział około 140 osób pochodzących z wielu krajów 4 kontynen
tów (Anglia, Białoruś, Czechy, Dania, Egipt, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, 
Izrael, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry, Wietnam, USA).

Zaproszeni wykładowcy, składający się z wybitnych specjalistów z całego świata 
reprezentowali różne dziedziny "błonologii" (w załączeniu lista wykładowców i tytuły 
wykładów).

Konferencję otworzył i scharakteryzował jej cele niżej podpisany. Zwrócił uwagę 
na znaczenie i funkcje błon. W sferze badań podstawowych na pierwsze miejsce 
wysuwają się badania związku między strukturą fizyczną i funkcjami biologicznymi 
błon. Do głównych funkcji należy regulacja transportu substancji i informacji poprzez 
błony. Na szczególne zainteresowanie zasługuj ą badania procesów transportu cząstek 
pożywienia, nawozów mineralnych, j onów, leków, substancji szkodliwych i pewnych 
innych. Stąd zainteresowanie tymi badaniami rolnictwa, medycyny, farmacji, bio
technologii i inżynierii ochrony środowiska. Wszystkie wykłady były związane albo 
ze strukturą błon, albo jej funkcjami, albo też związkami między strukturą i funkcją, 
i z zastosowaniami.

Poza wykładami (po których odbywały się nieograniczone w czasie dyskusje) 
zostały zorganizowane 2 sesje plakatowe i były zwoływane ad hoc mikroseminaria. 
Był również przewidziany czas na swobodne dyskusje między wykładami. Wszystkie 
te działania pozwoliły na zapoznanie słuchaczy z aktualną sytuacją w biofizyce i 
biochemii błon na świecie. Pozwoliły również nawiązać kontakty naukowe, które 
podobnie jak poprzednie, zaowocują zapewne w nowych międzynarodowych współ
pracach naukowych. Cały wysiłek organizacyjny spoczywał na pracownikach Kate
dry Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ta olbrzymia praca została 
zrealizowana poprzez zespół w składzie: prof. S. Przestalski, dr H. Kleszczyńska 
(dyrektor tej Szkoły), prof. J. Kuczera, dr A. Fogt, dr J. Gabrielska, dr J. 
Hładyszowski, dr M. Kilian, mgr T. Kral, dr K. Kubica, dr B. Roszak, dr B. 
Tomicki, mgr Z. Trela, Z. Fiołka, K. Kowalska, B. Patrykiejew. Spoza zespołu 
pomagali nam: w sprawach finansowych p. M. Reichel a w technicznych (nagłośnie
nie, rzutniki etc.) p. J. Szafrański.

prof. dr hab. Stanisław Przestalski

Diagnostyka i terapia schorzeń narządu 
rozrodczego psów (10 czerwca 1994 r.)

Sekcja Fizjologii i Patologii Rozrodu i Sztucznego Unasienniania Zwierząt 
PTNW, Komitet Biologii Rozrodu PAN, Katedra Rozrodu Zwierząt i Klinika 
Położnicza Wydziału Medycyny Weterynaryjnej naszej Uczelni oraz Ośrodek 
Informacji Polfa były organizatorami XXXI Sesji Naukowej na temat: "Współ
czesne metody w diagnostyce i terapii schorzeń narządu rozrodczego psów". W 
konferencji wziął udział w imieniu Władz Uczelni Prorektor ds. nauki prof. 
Stanisław Krzywiecki. Znakomicie spisali się organizatorzy, a pierwszy zeszyt 
z serii Konferencje spotkał się z wyrazami uznania. Spotkanie w Klubie Pracow
niczym przy starannie przygotowanym stole ze szwedzkim półmiskiem było 
okazją do podsumowania plonów obrad.

/mwj/

Program doskonalenia bydła w Polsce 
(27-29 czerwca 94 r.)

W setną rocznicę urodzin Profesora Tadeusza Konopińskiego Katedra 
Hodowli Bydła i Produkcji Mleka zorganizowała trzydniową konferencję 
naukową poświęconą problematyce doskonalenia bydła w Polsce. Otwarcia 
obrad dokonał J.M. Rektor prof. Jerzy Kowalski. Liczny udział specjali
stów z całego kraju a także z Niemiec (prof. Wilhelm Neumann, prof. 
Lothar Panicke), Włoch (Guido Perosino), Słowacji (prof. Jan Pśenica i 
prof. Josef Uhlar), Czech (prof. Jaroslav Pytloun) i USA (dr Ceith van 
der Velde), bogaty program naukowy (12 referatów i 15 doniesień opubli
kowanych w Zeszytach Naukowych AR, wydanych specjalnie z okazji 
konferencji) były godnym uczczeniem pamięci Twórcy Uczelni i Wydziału.

/mwj/

Aktualne problemy w patologii bydła 
(24 czerwca 1994 r.)

Aktualnym problemom w patologii bydła poświęcone było jedniodniowe 
sympozjum naukowe zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Chorób We
wnętrznych naszej Uczelni oraz wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Nauk Weterynaryjnych i jego Sekcję Kliniczną. Referaty wygłosili goście z 
Niemiec (prof. Manfred Furii z Lipska i prof. Henner Scholzz Hannoveru) 
i z naszej Uczelni (prof. Józef Nicpoń, prof. Maria Nikołajczuk, lek. wet. 
Paweł Jonkisz, dr n. wet. Tadeusz Stefaniak z Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej oraz prof. Tadeusz Szulc z Wydziału Zootechnicznego). 
Pomocne były zapewne dla słuchaczy materiały konferencyjne (streszczenia 
referatów), opracowane przez prof. Józefa Nicponia.

/mwj/
Aby zachować rzadkie rasy 
(Kraków 17-19 maja 1994 r.)

"Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do Arki po parze, samca i 
samicę, aby ocalały..." Ten cytat z Księgi Rodzaju stanowił motto odbywa
jącego się w dniach 17-19 maja br. w Instytucie Zootechniki w Balicach 
międzynarodowego sympozjum pt. "Prace nad zachowaniem rzadkich ras 
zwierząt gospodarskich".

"Zachowanie dorobku hodowlanego jest obowiązkiem każdego hodowcy. 
Postęp cywilizacji coraz bardziej zagraża nie tylko zwierzętom dzikim, ale 
również gospodarskim i udomowionym" - stwierdzili organizatorzy sympo
zjum: prof. Jędrzej Krupiński, dyrektor Instytutu Zootechniki w Balicach 
i dr Józef Luchowiec, prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Z dużym rozmachem zorganizowane trzydniowe sympozjum rozpoczęła 
część terenowa. Uczestnicy zwiedzili obory bydła rasy polskiej czerwonej 
w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Jodłowniku oraz w gospodarstwie rolnym 
Opactwa O.O. Cystersów w Szczyrzycu. Przy okazji wysłuchali doniesień 
naukowych na temat tej rasy. Wizyta w Zootechnicznym Zakładzie Do
świadczalnym Instytutu Zootechniki w Rymanowie i zwiedzanie obór bydła 
rasy simentalskiej oraz stadniny zachowawczej koni rasy huculskiej była 
połączona również z prezentacją krótkich doniesień.

Dwa dni zaplanowano na sesję plenarną, w której dominował język angiel
ski ze względu na liczne grono specjalistów z zagranicy (Helsinki, Warwic- 
kshire, St. Gallen, Budapeszt, Brno, Monachium, Wiedeń). W sympozjum 
wzięli udział pracownicy Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 
naszej Uczelni: prof. prof. Andrzej Fiłistowicz, Bolesław Żuk i dr Irena 
Zwolińska-Bartczak, przedstawiając referat na temat potencjału genetycz
nego zwierząt gospodarskich w Polsce i doniesienie dotyczące wpływu 
sposobu wyboru rodziców na zinbredowanie w małej populacji.

/mwj/

Redagują: Małgorzata Wanke-Jakubowska i Maria Wanke-Jerie
Redakcja techniczna i skład komputerowy: Małgorzata Wanke-Jakubowska i Maria Wanke-Jerie
Adres redakcji: Ośrodek Zastosowań Informatyki AR, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 53, pok. 110, teł. 205-618,
e-mail: mwj@ozi.ar.wroc.pl
Korekta: Danuta Bogacz - Ośrodek Zastosowań Informatyki AR
Druk: Ośrodek Zastosowań Informatyki AR Numer zamknięto 30 czerwca 1994 r.

SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY

mailto:mwj%40ozi.ar.wroc.pl



