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UCZELNI Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu

Nr 24 (III), październik 1994

Cena 5 ooo zł

Prof. dr hab. Janusz Haman
doktorem honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Prof. dr hab. Janusz Haman jest uznanym autorytetem w 
skali międzynarodowej i liczącym się twórcą inżynierii rolni
czej - jako nowej dyscypliny - nie tylko w Polsce lecz także i za 
granicą. Pełnił m.in. funkcję eksperta mechanizacji rolnictwa 
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i FAO/UNESCO do 
systemu AGRIS, był członkiem licznych towarzystw kraj owych 
i międzynarodowych, przez blisko 20 lat członkiem Centralnej 
Komisji Kwalifikacyjnej, przez trzy kadencje - Rady Głównej, 
a przez dwie - Rady Nauki i Techniki. Pełnił liczne funkcje w 
Polskiej Akademii Nauk. Jego działalność naukowa łączy w 
sposób twórczy wiedzę techniczną (j est absolwentem Wydziału 
Mechanicznego AGH w Krakowie) i rolniczą (uzyskał też dy
plom Wydziału Rolniczego U.J. w Krakowie), a jego dorobek 
naukowy, obejmujący ponad 100 publikacji, wskazuje na bar
dzo szeroki zakres naukowych zainteresowań. Jako twórca dys
cypliny "inżynieria rolnicza" w Polsce, nadał jej równocześnie 
nowoczesny kierunek łącząc potrzeby nauk rolniczych z aktu
alnymi możliwościami nauk technicznych i techniki rolniczej. 
Był współtwórcą kierunku mechanizacja rolnictwa w uczel
niach rolniczych i rzecznikiem tego kierunku w naszej Uczelni. 
Wychował kadrę cenionych uczonych, specj alistów w dyscypli
nie "inżynieria rolnicza", a jego związek z Wrocławiem sięga 
pierwszego powojennego roku, bowiem swą pracę zawodową 
rozpoczął w 1945 roku we wrocławskim Pafawagu.

/mwj/



KROTKO
Przed nowym rokiem 

akademickim
Jak co roku przed uroczystymi inauguracjami 

zebrali się w Sali Senatu Uniwersytetu Wrocła
wskiego rektorzy wrocławskich uczelni na pier
wszym powakacyjnym posiedzeniu Kolegium w 
dniu 27.09.94 r. Bezpośrednio po nim zorganizo
wano - też stało się to już obowiązującym zwy
czajem - konferencję prasową dla dziennikarzy 
prasy lokalnej i uczelnianej. “Uczelnie stają przed 
trudnościami związanymi z ich kondycją finanso
wej - stwierdził we wstępie przewodniczący Ko
legium Rektorów, rektor U. Wr. prof. Wojciech 
Wrzesiński. Budżet na przyszły rok nie wróży nic 
dobrego. Udało się jednak zainteresować miejsco
wy biznes niedostatkami naszych uczelni i te sta
rania zaczynają przynosić rezultaty. Uczelnie 
doszły do górnego pułapu, jeśli chodzi o zdolność 
kształcenia studentów. Wzrost ich liczby, obser
wowany w latach ubiegłych, został zahamowany 
(52 tys. w zeszłym i 51 tys. w bieżącym roku). W 
zależności od specyfiki uczelni i liczby zgłaszają
cych się kandydatów, przeprowadza się egzaminy 
wstępne, bądź rozmowy kwalifikacyjne albo też 
rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu 
świadectw, a I rok traktowany jest jako selekcyj
ny. “To gest uczelni wobec kandydatów’’ - powie
dział prorektor ds. Kształcenia Politechniki Wr. 
prof. Zdzisław Kremens, bowiem liczba słucha
czy I roku nie jest uwzględniana przy przyznawa
niu uczelniom dotacji budżetowej. Wprowadzone 
od tego roku na Politechnice egzaminy przedwstę
pne, do których przystąpiło ponad 400 osób, nie 
przyniosły zasadniczych zmian, potwierdziły bo
wiem oceny ze świadectw. Odpad po I roku jest 
podobny (ok. 40 %) bez względu na przyjęty system 
przyjęć - zauważył rektor AR prof. Jerzy Kowal
ski i obejmuje zarówno tych studentów, których 
oceny na świadectwach szkolnych były najsłabsze, 
jak i najlepsze. Z czego to wynika - nie wiadomo.

Pytania dziennikarzy dotyczyły też spraw orga
nizacyjnych: powołania urzędu kanclerza Uni
wersytetu (jest taki projekt), integracji uczelni 
(dwie szkoły wojskowe połączyły się w jedną 
Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościu
szki) a także współpracy z zagranicą, zwłaszcza 
w zakresie kształcenia. Powoływane są nowe spe
cjalności np. w zakresie komunikacji społecznej. 
Wciąż trwają starania celem powołania między
uczelnianego kierunku w tym zakresie. Jest też 
zamysł reaktywowania studiów dziennikarskich 
na Uniwersytecie (są na razie tylko na Papieskim 
Fakultecie Teologicznym).

/mwj/

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 1 lipca 1994 r. zmarła 

Ś t p
JADWIGA SZATKOWSKA

pracownica Akademii Rolniczej. 
Pożegnaliśmy Zmarłą na Cmentarzu 
Osobowickim w dniu 4 lipca br.

Już po raz trzeci GŁOS UCZELNI wraz z pracownikami i studentami 
inauguruje nowy rok akademicki. Tradycyjnie trafia do rąk Państwa po 
uroczystej inauguracji w Auli Leopoldyńskiej i Ratuszu. Zachowujemy 
dotychczasową szatę graficzną i formułę. Nasi wierni Czytelnicy znajdą 
więc w numerze stałe rubryki i kontynuację rozpoczętych cykli, aktualności 
środowiskowe i uczelniane, relacje z licznych konferencji i tradycyjną 
redakcyjną rozmowę.

Dziękujemy za przekazane materiały naszym stałym współpracowni
kom i zapraszamy do współpracy tych wszystkich, którzy chcieliby poru
szyć jakiś interesujący środowisko naszej Uczelni problem, czy zasygna
lizować o mającym się odbyć ważnym wydarzeniu. Za każdą formę współ
pracy serdecznie dziękujemy. A u progu nowego roku akademickiego 
wszystkim pracownikom naszej Uczelni i studentom życzymy sukce
sów i pomyślności w życiu osobistym.

Redakcja
P.S. Choć wokół drożało wszystko, GŁOS UCZELNI nie zmieniał ceny. 

Ta symboliczna opłata (3/4 biletu tramwajowego) była - jak pokazała pra
ktyka - bardzo niewygodna do rozliczeń. Od powakacyjnego numeru wzra
sta zatem do 5 tys. zł, pozostaje więc w dalszym ciągu symboliczna. 
Przypominamy jednocześnie, iż całość kwoty ze sprzedaży naszego pisma 
jest wpłacana na konto Uczelni.

/mwj/

KONKURS
na

najbłyskotliwszy aforyzm typu steinhausowskiego
Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona STEINHAUSA we Wrocławiu, Oddział Wroc

ławski PTM, Wydawnictwo “OSSOLINEUM” oraz Redakcja “Wiadomości Matematycznych” 
ogłaszają konkurs otwarty z nagrodami na cenzuralny aforyzm typu steinhausowskiego, zwany 
w dalszym ciągu “hugonotką” (vide “Słownik racjonalny” Hugona Steinhausa, “Ossolineum”, 
Wrocław, wyd. I 1980 r., wyd. II 1982 r.).

Hugonotki należy przesyłać do dnia 30 listopada 1994 r. na adres Centrum Steinhausa: 
Politechnika Wrocławska, 50-370 WROCŁAW 51, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, w kopercie 
zawierającej także utajnione (zapieczętowane) dane personalne autora (nazwisko i imię, miejsce 
pracy, zawód).

Jury konkursu w składzie:
-prof. Roman DUDA, Redaktor Naczelny “Wiadomości Matematycznych”,-
dr Rościsław RABCZUK, Prezes OWr PTM,

-prof. Jan TRZYNADLOWSKI, Przedstawiciel Wydawnictwa “OSSOLINEUM”,
- prof. Aleksander WERON, Dyrektor Centrum
ogłosi w połowie grudnia 1994 r. listę laureatów i wyróżnionych autorów oraz przyzna 

nagrody pieniężne (3 min, 2 min i 1 min zł) i książkowe (m.in. komplety książek Hugona 
Steinhausa dla pierwszej dziesiątki).

Ponadto ocenione najwyżej przez Jury hugonotki będą opublikowane w Biuletynie PTM, a 
także w “Wiadomościach Matematycznych”. Nie jest wykluczone, że zbiór najcelniejszych 
hugonotek zostanie włączony w formie Appendix’u do trzeciego wydania “Słownika racjonal- 
nego”Hugona Steinhausa.

Zachęcamy gorąco do licznego udziału w tym konkursie i życzymy jak najlepszych rezultatów , 
w kontynuacji drogiej sercu wielkiego mistrza słowa, jakim był niewątpliwie profesor Hugo 
Steinhaus, aforystyki matematycznej.

Organizatorzy Konkursu
Wrocław, maj 1994 r.

CYTAT MIESIĄCA
Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, 
nie ugryzie cię. To główna różnica między psem i człowiekiem.

/Mark Twain/



“Klejnot w posagu”
Rozmowa o Polskiej Akademii Umiejętności 

z jej członkiem korespondentem prof. Stanisławem Przestalskim

- Przed wakacjami nasi Czytel
nicy mieli okazję dowiedzieć się z 
krótkiej notki w Głosie Uczelni, że 
dniu 25 czerwca br. na posie
dzeniu ogólnym Polskiej Akademii 
Umiejętności został Pan wybrany 
jej członkiem korespondentem. O 
samej Akademii - jak przypu
szczamy - wiedzą niewiele...
- Akademia Umiejętności powstała

w roku 1872 i od chwili odrodzenia Państwa Polskiego w 1918 r. została nazwana Polską 
Akademią Umiejętności. W sławnej przed wojną Księdze Dziesięciolecia Polski Odrodzonej 
czytamy: “Za najcenniejszy klejnot wniesiony przez Małopolskę w posagu nowemu panu, 
wskrzeszonemu Państwu Polskiemu, można uważać Akademię Umiejętności w Krakowie, 
przezwaną 22 listopada 1919 r. Polską Akademią Umiejętności”. Akademia funkcjonowała 
przez cały okres przedwojenny.
-1 krótko po wojnie ...
- W 1952 roku przestała działać i na jej miejsce powołana została Polska Akademia Nauk, 
przejmując różne serwituty Polskiej Akademii Umiejętności. W zasadzie nie było żadnego 
formalnego aktu prawnego, który by rozwiązywał PAU, dlatego w 1990 r. dziewięciu żyjących 
jeszcze członków Polskiej Akademii Umiejętności postanowiło ją reaktywować. Prezydent 
zaakceptował zgłoszony przez nich wniosek i od tego momentu Akademia rozpoczęła działal
ność. Obecnie ma około 160 członków, a docelowo będzie miała nieco więcej. Na każdym 
wydziale PAU może być co najwyżej 27 czynnych członków krajowych i 36 krajowych 
członków korespondentów oraz 41 członków zagranicznych. A wydziałów jest sześć: Filologi
czny, Historyczno-Filozoficzny, Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, Przyrodniczy, Lekarski 
i Twórczości Artystycznej.
- Jakie są statutowe zadania Akademii?
-Twórcza praca naukowa, popieranie i ułatwianie tej pracy, w miarę możności zespalanie i gdy 
potrzeba kierowanie. Jak czytamy w dokumencie: “w szczególności owoce polskiej twórczości 
naukowej utrwalać, zabezpieczać, chronić oraz nauce powszechnej uprzystępniać, tudzież 
utrzymywać łączność nauki polskiej ze światem naukowym zagranicznym”.
- Język statutu nawiązuje do przedwojennej tradycji, ale cele są w dużej mierze podobne 
do zadań Polskiej Akademii Nauk, która istnieje i działa. PAN przecież nie została 
zlikwidowana. Jakie są wzajemne relacje obu tych instytucji?
- Obie akademie działają równolegle i niezależnie od siebie. Przy tym część członków Polskiej 
Akademii Nauk równocześnie pełni funkcje w Polskiej Akademii Umiejętności, co jeszcze 
bardziej zaciemnia obraz wzajemnych relacji. Nie sądzę, żeby ktoś w Polsce potrafił dziś 
powiedzieć jak to w przyszłości będzie się kształtować. Jest to w pewnym sensie okres 
przejściowy.
- Orientuje się Pan zapewne kto z wrocławskiego środowiska naukowego, oprócz Pana, 
jest członkiem PAU?
- Starałem się zorientować, ale nie dostałem jeszcze pełnej listy członków PAU. Zdaje się jest 
jeszcze dwóch przedstawicieli nauk humanistycznych z Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Przyjęcie w poczet członków Polskiej Akademii Umiejętności jest prestiżowym 
wyróżnieniem...
- Jest oczywiście uhonorowaniem działalności naukowej i to nie z nominacji a z wyboru. 
Wybory odbywają się jesienią na zebraniach wydziałowych, a pół roku później na zebraniu 
ogólnym dochodzi już do wyborów ostatecznych. Przez ten okres zbiera się jeszcze dane o 
kandydacie i nie wszyscy wybrani na zebraniach wydziałowych uzyskują akceptację na zebraniu 
ogólnym. Polska Akademia Umiejętności rozwija intensywnie współpracę naukową między 
różnymi specjalistami. Obecnie otrzymuję już zaproszenia na zebrania różnego rodzaju gre
miów, które mają doprowadzić do tej kooperacji.
- Czy członkostwo Polskiej Akademii Umiejętności umożliwi prowadzenie badań w 
większych, interdyscyplinarnych zespołach?
- Ze wstępnych rozmów j akie przeprowadziłem, zorientowałem się, że będą pewne możliwości 
prowadzenia badań popieranych przez PAU. Być może nawet w jakiś sposób finansowanych. 
-Jeszcze raz gratulujemy serdecznie i dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiały:
Maria Wanke-Jerie i Małgorzata Wanke-Jakubowska

KRÓTKO
Druga edycja kursów 

marketingu
Tym razem jeden kurs - Marketing Produktów 

Spożywczych zorganizowano w naszej Uczelni w 
dniach 14-24.09.94 r. Podobnie jak poprzednie dwa, 
które odbyły się w lutym tego roku, jako pierwsze 
na Dolnym Śląsku, prowadzony był przez wykła
dowców z Agricultural and Rural Economics De
partment SAC w Aberdeen w Szkocji (Garth 
Entwistle) i Uniwersytet Newcastle Upon Tyne 
(Sharon Kuznesof)- Jest to - jak już wcześniej pisa
liśmy - część trzyletniego programu realizowanego 
przez te uczelnie i sponsorowanego przez Fundusz 
Rozwoju Rolnictwa Rządu Brytyjskiego zwany 
"Know-How", jako część projektu nr 18 Banku 
Światowego.

Tym razem, obok wykładowców ze Szkocji, za
jęcia prowadzili "gościnnie" wykładowcy z Pol
ski, wśród nich dr Krystyna Szybiga z Instytutu 
Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu.

W ramach kursu odwiedzono zakłady "AGRO- 
POL" w Polwicy, Zakład Produkcji Soków Owo
cowych "KESZ" w Kwieciszowie, Supersam 
"COMBI" i Hurtownię Artykułów Mleczarskich 
"ABEJA" we Wrocławiu. Ta forma zajęć, zwana 
przez Brytyjczyków case-study jest znakomitym 
uzupełnieniem zajęć teoretycznych.

Nabór na ten kurs, w którym wzięło udział 30. 
uczestników, przeprowadzono na podstawie zgło
szeń idywidualnych i kontaktów z zakładami pracy.

W kursie wzięło udział trzech pracowników 
naszej Uczelni i studentka technologii żywności. 
Dwaj uczestnicy przyjechali aż z Lublina. W prze
prowadzonej ankiecie uczestnicy kursu ocenili 
wysoko lub bardzo wysoko zarówno poziom jak i 
jego organizację.

/mwj/

Czwarta wicemiss
Aż cztery wrocławskie piękności zaprezen

towały się w finale tegorocznego konkursu 
Miss Polonia ’94. Urodę i prezencję pań moż
na było podziwiać w bezpośredniej transmisji 
telewizyjnej z Sali Kongresowej PKiN w 
Warszawie. I pewnie nikogo, kto spektakl 
oglądał, nie zdziwił fakt, że studentka I roku 
zootechniki wrocławskiej AR, 19. letnia Jo
anna Czarnecka znalazła się w gronie pięciu 
najpiękniejszych. Pani Joasi szczerze gratulu
jemy sukcesu i życzymy równie wspaniałych 
wyników w nauce.

/mwj/

Z żalem informujemy, że w dniu 
19 lipca br. zmarł

ś p
Dr Franciszek Pawęski

Zmarły pracował w latach 1953- 
1968 w Wyższej Szkole Rolniczej we 
Wrocławiu.



KRÓTKO
Nowi profesorowie

99 naukowców otrzymało w dniu 12.07.94 r. 
z rąk Lecha Wałęsy nominacje profesorskie. 
W gronie nowych profesorów znalazło się dzie
sięciu uczonych z wrocławskich uczelni. Są ni
mi: Tadeusz Lis (nauki chemiczne) i Tadeusz 
Żabski (nauki humanistyczne) z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Józef Grabowski (nauki te
chniczne) z Politechniki Wrocławskiej, Bar
bara Maria Tomaszewska (nauki wete
rynaryjne) z Akademii Rolniczej, Mieczysła
wa Miklaszewska, Andrzej Kuebler i Jacek 
Szechiński (nauki medyczne) z Akademii Me
dycznej, Maria Zduniak (sztuki muzyczne) z 
Akademii Muzycznej oraz Jacek Dworski i 
Alojzy Gryt (sztuki plastyczne) z Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

Wszyscy nowo mianowani wrocławscy pro
fesorowie otrzymali gratulacje z rąk prezyden
ta Miasta Bogdana Zdrojewskiego.

* * *

BARBARA TOMASZEWSKA jest 
jednym z nielicznych w Polsce specjalistów 
zajmujących się problematyką chorób i za
truć pszczół. Studia na Wydziale Weteryna
ryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we 
Wrocławiu ukończyła w roku 1961 i od tego 
roku nieprzerwanie pracuje w Katedrze Epi- 
zootiologii Wydziału Medycyny Weteryna
ryjnej specjalizując się w apipatologii i 
prowadząc zajęcia dydaktyczne z tego za
kresu.

W działalności naukowej prof. Barbary 
Tomaszewskiej można wyróżnić trzy zasad
nicze kierunki badawcze: prace nad składem 
hemolimfy pszczół, prace dotyczące chorób 
pszczół i ich zwalczania, 3 prace dotyczące 
zatruć pszczół. Dorobek naukowy prof. Bar
bary Tomaszewskiej obejmuje 117 pozycji, 
w ty m 57 po uzyskaniu stopnia doktora habi
litowanego. Są to prace doświadczalne, ka- 
zuistyczne, 2 wydania skryptu z zakresu 
chorób pszczół, autorstwo i współautorstwo 
2 podręczników oraz autorstwo 3 rozdziałów 
w podręcznikach, artykuły i komunikaty na
ukowe, a także artykuły popularno-naukowe 
przeznaczone dla szerokiego grona pszcze
larzy, a także ekspertyzy. W całości dorobku 
84 pozycje stanowią opracowania własne, 
33 pozycje są opracowaniami współauto
rskimi.

Prof. Barbara Tomaszewska w latach 
1987-1990 pełniła funkcję prodziekana ds. 
dydaktyki na tutejszym Wydziale Medycy
ny Weterynaryjnej. Jest członkiem Polskie
go Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 
Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego 
oraz Pszczelniczego Towarzystwa Nauko
wego.

/mwj/

KONFERENCJA PRASOWA SEKRETARZA KBN
DR, ZDZISŁAWA FRĄCKOWIAKA___________

"Wszystko oprze się 
o ścianę budżetu 
państwa"
"Po raz pierwszy w historii Komitetu Badań Naukowych jej tegoroczny budżet 

przekroczył o 1-2 punkty procentowe poziom inflacji" - powiedział sekretarz 
KBN, dr Zdzisław Frąckowiak, który jako gość ogólnopolskiego spotkania reda
ktorów pism uczelnianych wziął udział w zaimprowizowanej konferencji praso
wej. Prognozy na przyszłość są niestety dużo mniej optymistyczne. Ze wstępnych 
przymiarek do ustawy budżetowej wynika znaczny spadek budżetu KBN w 1995 r., 
a wskaźnik procentowy produktu krajowego brutto jest jeszcze gorszy. Wszystko 
wskazuje na to, że ta tendencja spadkowa utrzyma się w latach następnych, stąd 
konieczne stają się działania zmierzające do znacznie większego niż obecnie 
wiązania nauki z gospodarką i polityka proinnowacyjna.
Niezbędne są też działania systemowe i legislacyjne. Zaznaczająca się coraz 

wyraźniej luka pokoleniowa wśród pracowników wyższych uczelni jest już do
strzegalnym problemem, a recepta na jego rozwiązanie - 2,3-krotne podniesienie 
wynagrodzeń - niestety nierealna.
Ważnym zadaniem jest budowa sieci komputerowej, którą finansuje KBN. 

Stanie się ona wkrótce elementem łączności ogólnokrajowej, z sieci Internetu 
bowiem zaczynają już korzystać podmioty gospodarcze i organa administracji 
państwowej. Na koniec krótkiego wystąpienia ministra Zdzisława Frąckowiaka 
zebrani dowiedzieli się, iż przyszłoroczny budżet KBN wyniesie 14 bln zł, czyli 
"dwukrotnie mniej niż się spodziewaliśmy". Trudno się dziwić, że dyskusję 
zdominowały sprawy finansowe.

I tak dowiedzieliśmy się, że procent udziału środków przeznaczanych na naukę 
w produkcie krajowym brutto kształtuje się różnie w innych krajach. Najwięcej, 
bo ok. 3% wynosi w Japonii, przy czym 85% tych środków pochodzi z przemysłu. 
W Stanach Zjednoczonych ok. 2,5% produktu krajowego brutto przeznacza się na 
naukę, w Niemczech wskaźnik ten spadł z 2,4 do 2,3, ale tylko 0,8% pochodzi z 
budżetu państwa. W wartościach bezwzględnych jest to jednak o rząd wielkości 
więcej niż w Polsce, gdzie środki prawie w całości pochodzą z państwowej kasy. 
Dodatkowo, wolniej jeszcze niż budżet KBN, rośnie budżet MEN, mimo że 80% 
potencjału naukowego stanowią wyższe uczelnie. "Staramy się w naszej polityce 
mówić jednym tchem o edukacji i nauce, mając na myśli przede wszystkim 
szkolnictwo wyższe i zdajemy sobie sprawę, że wyższe uczelnie łatają sobie - 
mówiąc obrazowo - dziurę w dachu ze środków przeznaczonych na naukę" - 
dodał minister. Na pytanie, czy dobrze służy nauce i szkolnictwu wyższemu 
zarządzanie tym obszarem z dwóch centrów decyzyjnych i czy przewidywane są 
jakieś rozwiązania systemowe, które zmieniłyby ten stan rzeczy, odpowiedział, 
że w okresie transformacji trudno jest wyrokować jakie stabilne modele rozwiązań 
konstytucjonalnych się sprawdzą. KBN, czyli kolegialny decyzyjny organ admi
nistracji państwowej, nie występuje nigdzie na świecie, ale to właśnie rozwiązanie 
zapewniło stabilność w ciągu ostatnich czterech lat, gdy zmiany polityczne doty
kały wszystkich resortów a średnio następowały one co dziewięć miesięcy. Nato
miast jeśli chodzi o stabilne rozwiązania przyszłościowe wydaje się, że 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego byłoby rozwiązaniem właściwym, 
zresztą występującym w wielu krajach wysoko rozwiniętych.

Problem wspierania młodej kadry, do którego powrócono w dyskusji, realizo
wany jest poprzez granty dla tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową 
(są to niewielkie kwoty do 50 min zł, ale za to przyznawane sprawnie, bez 
dodatkowych recenzji, na podstawie decyzji sekcji specjalistycznych i opinii



opiekuna naukowego) i granty promotorskie, o które występu
je promotor pracy doktorskiej. W okresie ostatnich 3 lat KBN 
przeznaczył na granty, w tym projekty badawcze zamawiane, 
14% wszystkich swoich środków. Nie jest to zatem dominują
cy sposób finansowania nauki. Przy tym można zaobserwo
wać, że w porównaniu z pierwszymi konkursami, przybywa 
młodych pracowników naukowych, którzy występują o granty 
startując na własną odpowiedzialność, co znakomicie przyspie
sza ich naukowy rozwój. Z wyliczeń wynika, że 25% środków 
przyznanych na granty we wszystkich dotychczasowych konkur
sach, przypada na doktorów i magistrów.

"Trudno się spodziewać, że biznesmen da KBN-owi 5 mld zł i 
powie róbcie z tym co chcecie. Zainwestuje raczej w konkretny 
projekt, który jest mu potrzebny" - powiedział min. Frąckowiak. 
Pieniądze z przemysłu dopływają do nauki, ale nie do Komitetu i 
jest to - zdaniem sekretarza KBN - dobre rozwiązanie. W 1992 r. 
były to prawie 3 bln zł, 4 bln za rok ubiegły.

Odpowiadając na kolejne pytanie stwierdził, iż KBN funkcjo
nuje jako pewnego rodzaju bank nauki i nie ma żadnej władzy 
administracyjnej nad instytucjami nauki, dysponuje natomiast 
instrumentami finansowymi. Pieniądze można przyznawać sto
sując kryteria wymuszające pewne działania, ale ma to swoje 
ograniczenia. Dlatego współpraca z innymi resortami jest wprost 
konieczna. Na przykład w celu restrukturalizacji instytutów rol
niczych, które "ciągną za sobą" zakłady doświadczalne wpadają
ce w pułapki zadłużenia, czy ponownego związania ośrodków 
badawczo-rozwojowych z przemysłem. Wymaga to regulacji 
ustawowych i stworzenia mechanizmów stymulacyjnych. Druga 
sprawa to powiązanie instytutów, zwłaszcza Polskiej Akademii 
Nauk, z uczelniami. PAN dysponuje bardzo wysoko wykwalifi
kowaną kadrą, stosunkowo nieliczną, jest to zaledwie 7% całości 
społeczności naukowej w kraju. Z kolei zwiększenie poziomu 
scholaryzacji wyższych uczelni wymaga dopływu nowych kadr, 
osiągnięty został bowiem pewien poziom nasycenia, kiedy to 
wydajność pracowników naukowo-dydaktycznych w uczelniach 
zrównuje się z poziomem krajów wysoko rozwiniętych. Wyjaś
nień wymagało hasło polityki proinnowacyjnej, którą zamierza 
realizować KBN. Dotyczyć ma sfery nie nauki, a gospodarki. 
Interwencjonizm polegać ma na przykład na zwolnieniach podat
kowych dla podmiotu gospodarczego, który zainwestował pie
niądze we wdrożenie wyników badań naukowych. Sprawy badań 
i rozwoju nie są pozostawione całkowicie wolnemu rynkowi 
nigdzie na świecie.

Na pytanie czy nauka dostatecznie reklamuje się, aby uzyskać 
życzliwość oddolną i odgórną, sekretarz KBN odpowiedział, że 
stanowczo za mało i zarówno środowiska polityczne, jak i społe
czne mają tę świadomość niższą niż potrzeba. KBN zdaje sobie 
sprawę jak jest to ważne, dlatego też inwestuje w telewizyjne 
programy dotyczące nauki, w czasopisma naukowe, zapewnia 
pełną dostępność dziennikarzom. Jawność działania KBN, jedna 
z najbardziej rewolucyjnych cech nowego systemu, funkcjonuje 
też jako pewnego rodzaju promocja nauki w społeczeństwie.

Otwartość dla dziennikarzy okazała się nie tylko słowną dekla
racją. Każde pytanie, a padało ich wiele, spotykało się z życzli
wym zrozumieniem i ... kompetentną, satysfakcjonującą 
odpowiedzią. Zapewne także gość spotkania nieczęsto spotyka 
się z tak licznym gronem dziennikarzy znających tak wnikliwie, 
jak redaktorzy pism uczelnianych, problematykę akademicką.

/mwj/

Piwnice k/Torunia
Jeden z obiektów Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w pięknym arboretum a wewnątrz budynku największy w Europie 
Środkowej teleskop.

O PRASIE AKADEMICKIEJ

W redakcyjnym gronie
Toruń - miasto, które wyróżnia bogactwo historii i piękno archite

ktury, gdzie nowoczesność splata się z tradycją a środowisko akade
mickie stanowi 10% ogółu mieszkańców. Z dala od zabytkowego 
centrum, w sosnowym lasku nowoczesne i funkcjonalnie usytuowane 
miasteczko akademickie było miejscem tegorocznego spotkania reda
ktorów czasopism uczelnianych, a rolę gospodarza pełniła redakcja 
Głosu Uczelni, pisma Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Wymiana doświadczeń i pism trwa już od roku (po pierwszym spot
kaniu w Gdańsku) a tegoroczne dwudniowe obrady stały się okazją 
do odświeżenia znajomości i zawarcia nowych, zjawiły się bowiem i 
nowe twarze i nowe redakcje. "Rola, jaką spełnia prasa uczelniana jest 
właściwie nie do przecenienia - stwierdził witając zebranych Rektor 
UMK prof. Andrzej Jamiołkowski - wyciągam dane o innych uczel
niach z pism, które do mnie docierają. Rektorom będzie łatwiej 
prowadzić dyskusje w Ministerstwie - dodał. Takie zbiorcze dane, 
jakie ukazują się w "Cronicle", które prezentuje stan nauki i szkolnic
twa wyższego w USA, zastępują u nas uczelniane gazety. Ich poziom 
merytoryczny i warsztatowy oceniali specjaliści: dr Witold Jadczak 
i red. Andrzej Kurski. I nie mieliśmy się czego wstydzić (my tzn. 
redakcja), gdyż chwalono nasze pismo za bogaty serwis informacyjny, 
środowiskowy i krajowy, stały układ kolumn i stałe, urozmaicające 
całość rubryki. Nie podobał sięjedynie pomysł graficzny jednej strony 
tytułowej, to pewnie po to aby redakcja nie stała się zbyt zarozumiała. 
Porównując i zestawiając uczelniane pisma trudno było stwierdzić, że 
są typowe w swoim gatunku, bowiem rozmaitość form i treści była 
ogromna. Odpowiadają one na zapotrzebowanie własnych środowisk 
i ostatecznie to czytelnicy są nąjważnieszymi krytykami i treści i 
formy. Uwagi specjalistów były dla wszystkich cenne, a dla nowej 
redakcji ogólnopolskiego Forum Akademickiego, które przejęło pa
łeczkę po Przeglądzie Akademickim ukazującym się w Lublinie, 
kontakt z redaktorami pism uczelnianych bardzo pomocny. Ad hoc 
zorganizowana konferencja prasowa z zaproszonym gościem z War
szawy, sekretarzem KBN dr. Zdzisławem Frąckowiakiem (relacja 
obok) dostarczyła najświeższych wiadomości o tym, co interesuje 
najbardziej, tzn. o pieniądzach.

Organizatorzy spisali się na medal a atrakcji nie brakowało. Mieliśmy 
okazję obejrzeć toruńską specjalność - Obserwatorium Astronomiczne w 
Piwnicach, wieczorne towarzyskie spotkanie zacieśniło więzy między 
nami, wspaniałe toruńskie pierniki podczas burzliwych momentami ob
rad zaspokajały głód, a na zaplanowany w ostatnim dniu spacer po 
Starówce zapewniono nawet piękną, słoneczną pogodę.

Za rok spotkamy się we Wrocławiu, gdzie - miejmy nadzieję - z 
najlepszej strony zaprezentujemy nasze wrocławskie środowisko aka
demickie, a jubileusz 50. lecia nauki polskiej we Wrocławiu podniesie 
zapewne rangę tego spotkania.

/mwj/



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 

Rolniczego 
(28.06.1994 r.)

Na posiedzeniu Rady Wydziału Rolniczego 
pozytywnie zaopiniowano następujące sprawy:

• wszczęto postępowanie o mianowanie: 
prof. dr hab. Janiny Kuczery,
prof. dr. hab. Eugeniusza Kołoty, 
prof. dr. hab. Zygmunta Mikołajczaka 
na stanowiska profesorów zwyczajnych,
• wszczęto dr. inż. Lesławowi Zimnemu 

przewód habilitacyjny,
• powołano komisję, ustalono zakres egza

minów doktorskich mgr inż. Annie De- 
mczuk,

• powołano komisje konkursowe:
na stanowisko adiunkta w Katedrze Entomo

logii Rolniczej,
na stanowisko asystenta w Instytucie Me

chanizacji Rolnictwa,
na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki i 

Biofizyki,
• powołano komisję ds. zatrudnienia pra

cowników technicznych na Wydziale,
7 zatwierdzono decyzję komisji wydziałowej 

w sprawie wniosków o nagrody Rektora,
• zatwierdzono potrzebę utworzenia dzien

nego i zaocznego Studium Doktoranckiego w 
ząkresie Agronomii i Inżynierii Rolniczej na 
Wydziale Rolniczym (zatwierdzono ramowy 
program Studium, regulamin Studium, powo
łano kierownika Studium w osobie prof. dr 
hab. Zofii Jasińskiej i powołano skład Rady 
Studium),

• dokonano zmian w planach studiów na 
poszczególnych kierunkach,

• zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady 
Wydziału Rolniczego z dnia 7 czerwca 1994 r.

/g d-s/

Posiedzenie Rady Wydziału 
Zootechnicznego 

(11.07.1994 r.)
• RW w sprawach dydaktycznych:
- przyjęła informację z przebiegu rekrutacji 

na I rok studiów dziennych w roku akademic
kim 94/95,

- przyjęła informację o przebiegu sesji letniej 
94/95,

-powierzyła zajęcia dydaktyczne adiunktom 
i asystentom na rok akademicki 94/95.

• RW zatwierdziła decyzję Wydziałowej 
Komisji ds. Nagród i Odznaczeń o przyznanie 
nagród J.M. Rektora za działalność naukowo- 
badawczą i dydaktyczno-organizacyjną za rok 
1993.

• RW powołała Wydziałową Komisję Kon
kursową do prowadzenia konkursu na etat 
adiunkta w Katedrze Hodowli Bydła i Produ
kcji Mleka.

/bps/

ZASADY MIANOWANIA DOKTORÓW HABILITOWANYCH NA 
STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO 

uchwalone przez Senat w dniu 30.06.94 r.

§i
Z inicjatywą mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego przez Rektora Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu, na wniosek dziekana może wystąpić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, 
kierownik katedry lub zakładu. Wniosek o o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego powinien zawierać uzasadnieniepotrzeby utworzenia stanowiska wdanej jednostce 
organizacyjnej, a także określać wymaganą specjalność naukową kandydata.

2. Mianowanie następuje w drodze konkursu otwartego ogłoszonego przez dziekana wydziału lub kierownika
jednostki międzywydziałowej za zgodą Rektora, na zasadach określonych w § 44 Statutu AR.
Dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii wydziałowej komisji ds. kadry, przedstawia wniosek radzie 
wydziału, która powołuje pięcioosobową komisję na zasadach określonych w § 46 Statutu AR. 
Podania kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego, po upływie konkursu, dziekan 
przekazuje komisji konkursowej.
Komisjakonkursowa, po rozstrzygnięciu konkursu, przedstawiakandydata Radzie Wydziału, a także 
wnosi o powołanie dwóch recenzentów spoza Uczelni do oceny dorobku naukowo-dydaktycznego 
i organizacyjnego kandydata do stanowiska.
Po uzyskaniu opinii recenzentów komisja konkursowa formułuje wniosek o powołanie kandydata 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego i przekazuje Radzie Wydziału do dalszego postępowania. 
Komisjaprzygotowującwniosekpowinnamożliwościuzyskaniaprzez kandydata tytułu naukowego 
profesora w ciągu najbliższych pięciu lat.
Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej stopień naukowy dr 
habilitowanego następuje na okres 5 lat.

3. Kryteria ubiegania się o powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Rolniczej
we Wrocławiu:
1) zatwierdzony stopień naukowy doktora habilitowanego,
2) dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
3) dorobek i osiągnięcia dydaktyczne (należy wymienić rodzaj prowadzonych zajęć dydaktycznych),
4) dorobek w kształceniu młodej kadry naukowej,
5) kierowanie zespołami badawczymi,
6) udział w życiu naukowym i organizacyjnym wydziału i uczelni,
7) osiągnięcia we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
8) ewentualny udział we współpracy z gospodarką narodową.
Do podania kandydat dołącza:
a) szczegółowy wykaz publikacji,
b) wykaz prac złożonych do druku,
c) ewentualny wykaz prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce,
d) życiorys,
e) autoreferat naukowy,
f) odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZJAZD ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ROLNICZEGO - ROCZNIK 1974

25.06.1994 r. w naszej Uczelni spotkali się ab
solwenci Wydziału Rolniczego (ok. 80 osób), któ
rzy 20 lat temu kończyli studia. Część oficjalna 
uroczystości odbyła się w sali VI R, w której 
uczestnicy Zjazdu wysłuchiwali przed laty wię
kszości wykładów.

W imieniu organizatorów Zjazdu zebranych 
przywitał kol. Lesław Zimny. Pan Dziekan Wy
działu Rolniczego prof. dr hab. Józef Szlachta 
przedstawił sytuację na Uczelni, problematykę ba
dawczą Wydziału oraz nowe kierunki studiów. 
Następnie krótkie wykłady wygłosili zaproszeni 
profesorowie. Kolejno za Katedrą, na której stał 
olbrzymi bukiet chabrów, stawali: prof. dr hab. 
Teodor Nietupski (były Dziekan Wydziału Rol
niczego), prof. dr hab. Stanisław Mejer, prof. dr 
hab. Zygmunt Hryncewicz oraz prof. dr hab. 
Stanisław Przestalski. Każdy wykładowca wita
ny był burzą oklasków. W czasie wykładów pano
wała całkowita cisza. Na twarzach słuchaczy 
widać było duże skupienie. W dalszej części spot

kania głos zabrał Starosta Roku kol. Henryk 
Błoch. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy 
odeszli od nas na zawsze. Wraz z podziękowania
mi za trud włożony w wychowanie i wykształcenie 
młodzieży kończącej studia przed 20 laty, zapro
szonym gościom wręczono symboliczne wiązanki 
kwia- tów.

Druga część Zjazdu odbyła się w Wojewódzkim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego na Partynicach. 
Bawiono się jak dawniej - do białego rana. W 
czasie wieczorku koleżeńskiego wyznaczono ter
min następnego Zjazdu, który odbędzie się za 5 lat.

Całą uroczystość filmowano. Wszyscy absol
wenci wypełnili także przygotowaną ankietę. 
Opracowany materiał filmowy i ankietowy zosta
nie przesłany każdemu uczestnikowi Zjazdu.

Organizatorami Zjazdu byli: kol. Irena Gogole
wska, kol. Antoni Golachowski, kol. Izabela Ja- 
kimów, kol. Mieczysław Nowacki i kol. Lesław 
Zimny.

/Iz/



Plan finansowo-rzeczowy
zakupów inwestycyjnych aparatury

(powyżej 10 min zł) na rok 1994
uchwalony przez Senat na posiedzeniu w dniu 30.06.94

1. Zakupy już dokonane w 1994 r. 844 min zl
w tym:

- komputer-serwer wraz z siecią komputerową
OT 4/94, Biblioteka Gł. 346 mln zł

- komputer, drukarka
OT 8/94 i 9/94, Dział Wydawnictw 111 mln zł

- komputery, drukarka, komputer-serwer
OT 10, 11, 12, 13/94 i OT 61/89, Kwestura 200 mln zł

- drukarki szt. 3
OT 14, 15, 18/94, Dział Organizacji Studiów
Dział Nauki, Ośrodek Postępu w Rolnictwie 59 mln zł

- komputer
OT 19/94, Ośrodek Postępu w Rolnictwie 21 mln zł

- komputer
OT 20/94, Uczelniane Laborat. Analit. 21 mln zł

- komputery szt. 2
OT 16, 17/94, Dział Organizacji Studiów 41 mln zł

- karty sieciowe szt. 5
OT 10/94, Kwestura 10 mln zł

- karty sieciowe szt. 12
OT 79/92, Ośrodek Zastosowań Informatyki 21 mln zł

- suszarka
OT 40/94, Uczelniane Labor. Analityczne 14 mln zł

2. Dopłata do zakupów finansowanych przez KBN 850 mln zł
w tym:

- aparat do badań wytrzymałościowych gleb, skał i minerałów
Instytut Inżynierii Środowiska 450 mln zł

- mikroskop z kamerą fotograficzną
Katedra Anatomii Patologicznej 400 mln zł

3. Centrala telefoniczna światłowodowa
Rejon Biskupin 810 mln zł

4. Komputer, drukarka
Dział Techniczny 50 mln zł

5. Komputery szt. 4, sala dydaktyczna
Ośrodek Zastosowań Informatyki 120 mln zł

6. Modernizacja komputerów szt. 4
Dział Wydawnictw 135 mln zł

7. Kserokopiarka
Dział Wydawnictw 70 mln zł

8. Przystawki do posiadanego Autoanalizatora 
do oznaczania azotu i fosforu
Uczelniane Laboratorium Analityczne 550 mln zł

9. Aparatura i urządzenia audiowizualne
dla modernizowanej sali VI R 600 mln zł
w tym:

- pulpit sterowniczy 300 mln  zł
- nagłośnienie 200 mln  zł
- czytnik 70 mln  zł
- rzutnik pisma, rzutnik przezroczy 30 mln  zł

OGÓŁEM : 4 029 mln zł

Przepraszamy za:
za zniekształcenie nazwiska Zastępcy Pani Kwestor; prawidłowo brzmi ono SZWEC, 
błędne podanie nazwisk promotorów w relacji z Absolutorium Wydziału Zootechnicznego; 
promotorem dr. Andrzeja Zachwiei był prof. Tadeusz Szulc zaś dr. Damiana Knechta - 
prof. Stanisław Jasek

Redakcja

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 

Melioracji i Inżynierii 
Środowiska (28.06.94 r.)

559. posiedzenie RW rozpoczęło się trady
cyjnie od przyjęcia protokołów posiedzeń po
przednich (557. i 558.).

• Dziekan prof. Włodzimierz Parzonka wrę
czył nominacje kierownikom jednostek organiza
cyjnych, których powołał JM Rektor (nazwiska 
dyrektorów instytutów i kierowników katedr za
mieszczamy na s. 7), składając im równocześnie 
życzenia owocnej pracy w przyszłej kadencji.

• W ramach punktu dotyczącego spraw dydakty
cznych prodziekan dr hab. Leszek Pływaczyk, 
prof. nadzw. przedstawił pod dyskusję dwie spra
wy:
- wniosek Katedry Nauk Humanistycznych o 

wprowadzenie do planu studiów przedmiotu 
“podstawy ekonomii” jako obowiązkowego na I 
roku ZSZ na kierunku inżynieria środowiska; w 
jawnym głosowaniu przyjęto jednomyślnie, iż bę
dzie on miał nieobowiązkowy charakter,
- propozycję formy ukończenia studiów inży

nierskich na ZSZ na kierunku inżynieria środowi
ska; w wyniku dyskusji ustalono, że trwać one 
będą 7 semestrów a zakończą się egzaminem dy
plomowym i obroną dyplomowej pracy inżynier
skiej.

Decyzję w sprawie wniosku prodziekana dr. inż. 
St. Serafina o wprowadzeniu po 4 semestrze ćwi
czeń terenowych z geodezji na ZSZ podejmie 
Kolegium Dziekańskie.

• Burzliwą dyskusję wywołał projekt podziału 
budżetu na rok 1994 na poszczególne jednostki. 
Powołano komisję do opracowania zasad podziału 
środków budżetowych oraz struktury zatrudnienia 
na rok 1995 w składzie: prof. Z. Więckowicz, dr 
hab. St. Czaban, dr hab. L. Nowak, dr R. Dą
browski, dr hab. Krzysztof Nyc i dr B. Bryl.

• Dziekan poinformował RW, że zostały za
twierdzone przez CK wnioski o nadanie stopnia 
dr. hab. dr. Leszkowi Kucharowi i dr. Czesła
wowi Szafrańskiemu.

• Wyrażono zgodę na przedłużenie stypendium 
doktorskiego mgr. inż. Szymonowi Kamionce, 
asystentowi Instytutu Melioracji i Inżynierii Śro
dowiska na dalsze 6 miesięcy.

• Większością głosów przyjęto wniosek o za
trudnienie dr. inż. Andrzeja Borkowskiego na 
stanowisko adiunkta w Katedrze Geodezji i Foto
grametrii od 1.10.94 r. oraz mgr Teresy Dziko
wskiej na stanowisko asystenta w Katedrze 
Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich od 
1.07.94 r.

• Jednomyślnie wybrano prof. dr. hab. Stani
sława Rojka na przedstawiciela Wydziału do Re
ktorskiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.

• W ramach wolnych wniosków prof. Stefan 
Cacori poinformował o konieczności przekazania 
do końca września Komitetowi Obchodów 50. 
lecia danych dotyczących istotnych osiągnięć Wy
działu.

/mwj/

Relację z 560. posiedzenia RW, które odbyło 
się 13.09.94 r. zamieścimy w następnym nu
merze.



Gaudeamus igitur ’94

Fot. Stanisław Kochanek
Na fot. rektorzy podczas inauguracji w Auli Leopoldyńskiej

QUOD BONUM, FEUX 
FAUSTUM FORTUNA TUMOUE SIT

W Auli Leopoldyńskiej
W ostatnim dniu września uroczystą inauguracją 

w Auli Leopoldyńskiej, wrocławska Akademia Rol
nicza rozpoczęła 44. rok akademicki, a zarazem 50. 
rok pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej 
w powojennym Wrocławiu. “Nowy rok akademicki 
otwieramy jako universitas, łącząc nas ze wszystki
mi specjalistycznymi uczelniami Wrocławia, które 
podobnie jak Akademia Rolnicza sięgają wspól
nych korzeni celeberrimae Universitatis Wratisla- 
viensis." - powiedział JM Rektor prof. Jerzy 
Kowalski witając przybyłych pracowników i stu
dentów a zwłaszcza dostojnych gości:

""*■ przedstawicieli władz państwowych i samo
rządowych: dr. Leonarda Smółkę, wiceprze
wodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia, 
mgr. inż. Tadeusza Turbińskicgo, dyrektora 
Urzędu Wojewódzkiego,

""*■ przedstawicieli środowiska naukowego m. 
Wrocławia: prof. Wojciecha Wrzesińskiego, 
rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i prze
wodniczącego Kolegium Rektorów, prof. Je
rzego Czernika, rektora Akademii Medycz
nej, prof. Krzysztofa Sobiecha, rektora Aka
demii Wychowania Fizycznego, prof. Lidię 
Kupczyńską-Jankowiak, prorektora Pań
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
oraz

""*■ mgr Janusza Dobrosza, wiceprzewodniczącego 
Klubu Parlamentarnego PSL, wiceprzewodni

czącego Sejmowej Komisji Zagranicznej, prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego PSL we Wrocławiu,

""*• płk. Zdzisława Pietroni, szefa Sztabu Logi
styki Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Szczególnie serdeczne słowa powitania skiero
wał JM Rektor do prof. Janusza Hamana, które
go uroczysta promocja na doktora honoris causa 
naszej Uczelni uświetniła tegoroczną inaugurację.

“Między szkołami wyższymi, a otoczeniem zew
nętrznym istnieją sprzężenia zwrotne, które w pew
nych warunkach mogą działać destrukcyjnie. Jest 
bolesnym paradoksem, że w nowej atmosferze 
swobód i możliwych inicjatyw w odczuciu społecz
nym mnożą się jakby bardziej nadużycia, aniżeli 
twórcze przedsięwzięcia, przed którymi wyrastały
by porywające cele społeczne - zauważył JM Re
ktor - Fundamenty duchowe, uświęcone tradycją 
wartości, które ongiś kształtowały wyobrażenia o 
spełnionym życiu, jakby utraciły moc pociągają
cą." Obawy o przyszłość szkolnictwa wyższego 
wynikają nie tylko z niedoborów środków (minio
ny rok był kolejnym rokiem zmniejszonej dotacji 
z budżetu państwa przy stale wzrastającej liczbie 
studentów), ale również z faktu, iż obowiązujący 
system awansowania nie sprzyja realizacji podsta
wowego obowiązku każdego nauczyciela- kształ
cenia i wychowania. Dlatego też w tych 
warunkach poważne osiągnięcia naszej Uczelni 
zasługują na szczególne uznanie. Słowa podzięko
wania skierował JM Rektor do pracowników i 
studentów, którzy “nie bacząc na swoje material
ne warunki z oddaniem wypełniali swoje obowiąz
ki". Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy w 
minionym roku odeszli od nas na zawsze (dr Da
nuty Dzieżyc, prof. Bronisława Giedrojcia,

prof. Tadeusza Janiaka, Jana Kucharzyszyna, 
mgr Bronisławy Magierowskiej, Jadwigi Paw- 
larczyk, dr. Janusza Radka i Jadwigi Szatko
wskiej). Inauguracja nowego roku akademickigo 
jest zazwyczaj okazją do podsumowania osiągnięć 
roku ubiegłego. Przytoczyć warto choćby to, że o 
719 osób wzrosła, w stosunku do roku ubiegłego, 
liczba studentów, uruchomiono nowy kierunek 
ochrona środowiska, uruchomiane są inne formy 
kształcenia (studia pedagogiczne, podyplomowe i 
doktoranckie na wydziałach Melioracji i Inżynierii 
Środowiska oraz Zootechnicznym). Mimo ską
pych środków zadbano o modernizację bazy dyda
ktycznej. Podobnie w zakresie awansów nauko
wych: zakończono 20 przewodów doktorskich i 9 
habilitacyjnych, 4 pracownikom nadano tytuł na
ukowy. Prowadzona jest szeroka współpraca i wy
miana z zagranicą; w minionym roku zawarto 
dwie nowe umowy dwustronne, w bieżącym zaś 
rozpoczęła się realizacja nowego projektu w ra
mach programu TEMPUS II. Na uwagę zasługują 
zapewne organizowane przez naszą Uczelnię kur
sy “Marketingu Rolnego i Produktów Spożyw
czych” sponsorowanych przez Fundusz Rozwoju 
Rolnictwa Rządu Brytyjskiego. Podziękowania i 
życzenia zakończyły wystąpienie Rektora.

W ramach tradycją uświęconego programu, “pa
sowania na studentów” dokonał Prorektor ds. dy
daktyki dr hab. inż. Marian Rojek, prof. nadzw. 
“Całą naszą wiedzę, umiejętności i serce oddaje- 
my do waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że wszy
stko to wykorzystacie i godnie i wesoło" - powie
dział immatrykulowanym studentom przyjmując 
od nich ślubowanie i wręczając indeksy.

Wygłoszoną przez dziekana Wydziału Rolniczego 
prof. Józefa Szlachtę laudacją rozpoczęła się cere
monia promocji prof. Janusza Hamana na doktora 
honoris causa naszej Alma Mater. Aktu promocji 
dokonał prof. Jan Bogdanowicz. Okazały bukiet 
kwiatów doktor honorowy przekazał (bardzo piękny 
to gest) towarzyszącej Mu Małżonce.

Promocji doktorów habilitowanych dokonał 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
prof. Stanisław Krzywiecki. Dyplomy otrzyma
li: dr Wojciech Zawadzki i dr Norbert Pospie
szny z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, dr 
Władysław Nowak, dr Zofia Spiak, dr Zeno- 
biusz Dmowski z Wydziału Rolniczego, dr Sta
nisław Hus, dr Czesław Szafrański, dr Jan Jeż 
z Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska 
oraz dr Barbara Kosowska z Wydziału Zoote
chnicznego. Ich sylwetki przedstawili kolejno 
dziekani.

Informacja o nagrodach Rektora, które będą wrę
czone z okazji Święta Edukacji Narodowej przed
stawił Prorektor ds. Nauki i Współpracy z 
Zagranicą prof. Stanisława Krzywieckiego. 
Przemówienie w imieniu Samorządu Studenckie
go wygłoszone przez Magdalenę Zatoń oraz arcy- 
ciekawy wykład wygłoszony przez prof. Janusza 
Hamana dopełniły tegoroczną inauguracyjną cere
monię. Uświetnił ją Chór Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu “Szumiący Jesion” pod dyrekcją prof. 
Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej.
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INAUGURACJA ZSZ

Po raz pierwszy w Nysie
Uroczystą immatrykulacją w dniu 1 paź

dziernika br. zainaugurowały swoją działal
ność Zawodowe Studia Zaoczne Wydziału 
Zootechnicznego przy Zespole Szkól Rolni
czych w Nysie. Wszystko odbyło się w peł
nej akademickiej gali, z udziałem chóru i 
pocztów sztandarowych. Uroczystość za
szczycili swoją obecnością prorektorzy: 
prof. Stanisław Krzywiecki i prof. Marian 
Rojek. Przybyli też gospodarze wojewódz
twa opolskiego i miasta Nysy: burmistrz 
Miasta i Gminy Nysa, posłowie i przedsta
wiciele Sejmiku Samorządowego, przedsta
wiciel Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, a także dyrektor WODR w 
Łosiowie. Z ramienia instytucji akademic
kich i oświatowych obecni byli: Rektor Se
minarium Duchownego Śląska Opolskiego, 
kurator Oświaty w Opolu, kierownik Dele
gatury Kuratorium Oświaty w Nysie, wizy
tator Oddziału Oświaty Rolniczej w Opolu, 
prezes Oddziału ZNP w Nysie.

Dostojnych gości, ale przede wszystkim 
młodzież akademicką w serdecznych sło
wach przywitał dziekan Wydziału, prof. 
Andrzej Filistowicz. Krótkie jego wystą
pienie stało się okazją do przekazania "prze
słania" na nową drogę życia. Studiowanie 
porównał do żmudnej wspinaczki alpini
stów - rozpoczynają wielu ale tylko najwy- 
trwalsi zdobywają szczyt. Motyw pracy 
posłużył mu jako myśl przewodnia rozwa
żania, w którym pojawiły się celne maksy
my i Jana Pawła II i Johana Wolfganga 
Goetego. Na koniec podzielił się z "młody
mi Przyjaciółmi" radością z rozpoczęcia bu
dowy kompleksu pięciu budynków przy ul. 
Chełmońskiego i przedstawił wszystkich 
profesorów Wydziału.

Tradycyjnej immatrykulacji udzielił pro
rektor ds. dydaktyki prof. Marian Rojek. 
Uroczystość dopełnił wykład inauguracyjny 
na temat: "Kulturowych aspektów rolnictwa 
ekologicznego", który wygłosił prof. Ale
ksander Dobicki. I tak filia Wydziału w 
Nysie zaczęła własne, akademickie życie.

/mwj/

Po raz trzeci w Ratuszu
Środowiskowa inauguracja w dostojnych mu- 

rach zabytkowego Ratusza powoli wrasta w naszą 
wrocławską, akademicką tradycję. I pewnie niko
go już nie dziwi przemarsz ulicami miasta barw
nego orszaku pocztów sztandarowych, ubranych 
w togi dziekanów, prorektorów i rektorów od 
Gmachu Uniwersytetu do Sali Wielkiej Ratusza. 
"Środowisko akademickie miasta Wrocławia 
czuje się zaszczycone Waszą obecnością na dzi
siejszej uroczystości" - powiedział witając dostoj
nych gości przybyłych na inaugurację rektor 
Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzej Wisz
niewski. "Ale najserdeczniejsze
słowa powitania - dodał - chciał- 
bym skierować do tych, którzy za 
parę kwadransów zostaną studen
tami I roku wrocławskich wy
ższych uczelni." Ci "najważniejsi" 
musieli jednak trochę poczekać na 
upragnione studenckie indeksy, 
bowiem kolejnym punktem pro
gramu było sprawozdanie prze
wodniczącego Kolegium Rekto
rów prof. Wojciecha Wrzesiń
skiego z działalności środowiska 
w minionym roku. Sprawozdanie 
bardzo szczegółowe, wnikliwie 
przedstawiające osiągnięcia i do
robek, a także rysujące stojące
przed środowiskiem zadania. Zadania jakże trud
ne, gdyż "w warunkach przedłużającego się kry
zysu ekonomicznego naszego kraju, w sposób 
systematyczny pogarsza się kondycja materialna 
naszych uczelni". Ale, co z satysfakcją zauważył 
rektor Wrzesiński, "ostatni rok przyniósł dość 
wyraźną zmianę w postawie lokalnych sfer gospo
darczych, które mimo niekorzystnych rozwiązań 
prawnych dla sponsoringu, poszukiwały możli
wości przyjścia z pomocą niektórym środowi

skom akademickim Wrocławia i to z wyraźnymi 
efektami". Gdy do tego dodać wzorową postawę 
wrocławskich uczonych, ich pasję i oddanie, to 
mimo kryzysu, uczelnie przeżywają ten trudny 
okres ze stosunkowo małymi stratami. "Jeżeli na
uka przekształca świat, to niezadowoleni z tego 
świata powinni inwestować w naukę” - skonsta
tował Prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski, 
który jako kolejny mówca zabrał głos. Całą minio
ną kadencję środowisko akademickie spotykało 
się z życzliwością Rady Miejskiej i należałoby 
mieć nadzieję, że tak będzie nadal. Indeksy, czyli 
"karty wstępu do niezwykle ekskluzywnego klu
bu, jakim jest środowisko akademickie" wręczył 

immatrykulowanym studen
tom rektor Akademii Medy
cznej prof. Jerzy Czernik. I 
wreszcie w imieniu studen
tów swoimi refleksjami po
dzieliła się przewodnicząca 
Samorządu Studenckiego 
Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu, Magdalena Za
toń. Życzyła swoim młod
szym kolegom radości, 
przyjaźni i powodzenia w na
uce, a także radziła aby ko
rzystali maksymalnie z 
każdej mijającej chwili wcią
gu tych pięciu studenckich 
lat. Wykład inauguracyjny 

zatytułowany " Wrocław- metropolia czy prowin
cja" wygłoszony przez prof. Leona Kieresa, za
kończył inauguracyjną uroczystość. Znakomitą 
muzyczną oprawę zapewnił Kwintet Instrumen
tów Dętych pod kierunkiem prof. Wilhelma Krzy- 
stka i Studencka Orkiestra Kameralna Akademii 
Muzycznej pod dyrekcją Zbigniewa Szufłata. Po 
uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni na
tradycyjną lampkę wina.

* * *

"Oddajmy co cesarskie cesarzowi, co boskie, Bo
gu" - powiedział rektor Politechniki Wrocławskiej 
prof. Andrzej Wiszniewski na zakończenie uroczy
stości w Ratuszu, zapraszając do udziału w wie
czornej Mszy Św. w Katedrze Wrocławskiej, która 
jest tradycyjnie uwieńczeniem inauguracji akade
mickich. "Oddaćco boskie. Bogu" przybyli licznie 
zarówno studenci, jak i pracownicy wyższych 
uczelni. Uroczystą Mszę Św. celebrował ks. biskup 
Józef Pazdur, a okolicznościową homilię wygłosił 
Rektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego ks. 
prof. Ignacy Dec. Studentów, którzy rozpoczynają 
dopiero swą akademicką przygodę, zaproszono do 
licznych we Wrocławiu duszpasterstw akademic
kich, a na zakończenie pożegnano odchodzącego na 
emeryturę nestora wrocławskiego duszpasterstwa 
akademickiego ks. prałata Aleksandra Zienkie
wicza. Ukochanemu "Wujkowi" dziękowali przed
stawiciele trzech pokoleń studentów i najstarsi 
absolwenci 111 Liceum Ogólnokształcącego, gdzie 
w latach powojennych prowadził katechezę.

"Przychodziliśmy pod czwórkę z naszymi rodzi
cami. Dziękujemy za cukierki, którymi nas często
wałeś, a przede wszystkim za to, że tak porządnie 
wychowałeś naszych rodziców" - powiedział 
przedstawiciel najmłodszych spośród tych, którzy 
przybyli podziękować "Wujkowi" za dar serca, za 
"mądrą miłość" i wiedzę pełną miłości. Za to, że 
"tak" znaczyło dla niego "tak" i "nie" znaczyło "nie" 
w każdych, nawet najtrudniejszych, czasach.

Muzyczną oprawę uroczystości zapewnił chór 
akademicki Akademii Rolniczej we Wrocławiu 
pod dyrekcją prof. Zofii Urbanyi-Krasnodęb- 
skicj.
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Alfa-Studio

ul. Jedności Narodowej 180, Wrocław, tel. 21-41-11 
fototechnik, Stanisław Kochanek, tel. dom. 519-990

wykonuje zdjęcia:
REKLAMOWE, ARTYSTYCZNE, TECHNICZNE, TARGOWE 

i znaczki okolicznościowe dla uczelni, przemysłu, handlu,
rzemiosła i osób prywatnych



KRÓTKO
Posiedzenie Rady Wydziału 

Technologii Żywności 
(20.09.1994 r.)

Rada Wydziału na posiedzeniu rozpatrzyła nastę
pujące sprawy:

•jednomyślnie przyjęto przedstawiony przez prof. 
dr hab. Grażynę Lisińską protokół Wydziałowej 
Komisji ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytu
łu naukowego profesora nauk rolniczych dr hab. 
prof. nadzw. Hannie Subdzie, kierownikowi Kate
dry Technologii Zbóż oraz dokonano wyboru recen
zentów do oceny całokształtu Jej dorobku,

• jednomyślnie zaakceptowano dr. hab. Jana 
Oszmiańskiego na stanowisko kierownika w Kate
drze Technologii Przetwórstwa Owoców i Warzyw,

• pozytywnie zaopiniowano kandydatury na stano
wiska kierowników Zakładów: Biotechnologii 
Żywności (dr inż. Ewelina Dziuba), Technologii 
Przetworów Ziemniaczanych (prof. dr hab. Graży
na Lisińską), Technologii Węglowodanów (prof. 
dr hab. Wacław Leszczyński) oraz Żywienia Czło
wieka (dr hab. prof. nadzw. Alicja Żechałko- 
Czajkowska) w Katedrze Technologii Rolnej i 
Przechowalnictwa, ponadto Zakładów: Chemii Bio
organicznej (prof. zw. dr hab. Antoni Siewiriski) i 
Syntezy Organicznej (dr hab. prof. nadzw. Cze
sław Wawrzeńczyk) w Katedrze Podstaw Chemii,

•jednomyślnie zaopiniowano wniosek Wydziało
wej Komisji Konkursowej o mianowanie dr. inż. 
Zbigniewa Janiszyna na stanowisko adiunkta w 
Katedrze Technologii Przetwórstwa Owoców i Wa
rzyw oraz o zatrudnienie mgr inż. Anity Bojczuk 
na stanowisko asystenta w Katedrze Biotechnologii 
i Mikrobiologii Żywności,

• pozytywnie zaopiniowano 7 wniosków nauczy
cieli akademickich o nagrody J.M. Rektora oraz za 
najlepszą pracę magisterską,

• Prodziekan Regina Stempniewicz przekazała 
informacje Senackiej Komisji Spraw Studenckich i 
Nauczania dotyczące systemu wprowadzania pun
któw kredytowych i oceny poziomu kształceniaoraz 
przedstawiła sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na 
I rok studiów w roku akad. 1994/95,

• przyjęto uchwałę o podjęciu studiów zaocznych 
na Wydziale Technologii Żywności,

• Prof. dr hab. Teresa Smolińska przekazała 
Radzie Wydziału do dyskusji projekt regulaminu 
studiów doktorskich na Wydziale Technologii Żyw
ności oraz jako przewodnicząca Wydziałowego Ko
mitetu Organizacyjnego obchodów 50-lecia nauki 
polskiej we Wrocławiu poinformowała o przygoto
wywaniu z tej okazji wydawnictwa zeszytu jubileu
szowego,

• Prof. dr hab. Zbigniew Duda przypomniał, że 
24.09.94 kończy się drugi kurs marketingowy (Mar
keting Produktów Spożywczych), którego organizato
rem jest Katedra Technologii Surowców 
Zwierzęcych, a osobą odpowiedzialną mgr inż. Ma
ria Centkiewicz oraz poinformował, że dwóch na
uczycieli akademickich z Katedry Technologii 
Surowców Zwierzęcych: dr inż. Arkadiusz Popiel i 
mgr inż. Zbigniew Pietrasik zostało uhonorowanych 
jednorocznymi stypendiami w Scottish Agricultural 
College (SAC) w Aberdeen oraz w University of 
Newcastle, równocześnie dodał, że w lutym 1995 r. 
będzie organizowany kolejny kurs marketingowy,

• Dziekan przypomniał o uroczystej inauguracji 
roku akademickiego w dniu 30.09.1994 r.
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DYREKTORZY INSTYTUTÓW 
I KIEROWNICY KATEDR W KADENCJI 1994-97

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
1. Katedra Anatomii Patologicznej — prof.dr hab. Janusz MADEJ
2. Katedra Anatomii Zwierząt i Histologii —prof.dr hab. Piotr WYROST
3. Katedra Biochemii — dr hab.Jan HUTNY
4. Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych — prof. dr hab. Michał MAZURKIEWICZ
5. Katedra Farmakologii i Toksykologii — prof. dr hab. Józef DĘBOWY
6. Katedra Fizjologii Zwierząt — prof. dr hab. Dionizy ZIĘBA
7. Katedra Fizjopatologii — p.o. dr Stanisław GRACZYK
8. Katedra Higieny Produktów Zwierzęcych — prof. dr hab. Eryk ADAMCZYK
9. Katedra i Klinika Chirurgii — doc. dr hab. Bogdan OSIŃSKI
10. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych — prof. dr hab. Józef NICPOŃ
11. Katedra Mikrobiologii Weterynaryjnej — prof. dr hab. Witold GOLNIK
12. Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych — prof. dr hab. Leszek GRZYWIŃSKI
13. Katedra Rozrodu Zwierząt — prof.dr hab. Andrzej DUBIEL
14. Katedra Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej — prof.dr hab. Maria NIKOŁAJCZUK

WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
15. Instytut Budownictwa Rolniczego — prof.dr hab, Zdzisław POGODZIŃSKI
16. Instytut Inżynierii Środowiska — dr hab. Stanisław CZABAN, prof. nadzw.
17. Instytut Melioracji i Kształtowania Środowiska — prof. dr hab. Stanisław KOSTRZEWA
18. Katedra Agro- i Hydrometeorologii — dr hab. Marian ROJEK, prof.nadzw.
19. Katedra Geodezji i Fotogrametrii — prof. dr hab. Ewa KRZYWICKA-BLUM
20. Katedra Matematyki — z wyboru dr hab, Leszek KUCHAR, p.o. dr Andrzej Dąbrowski
21. Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich — prof.dr hab. Zofia WIĘCKOWICZ
22. Katedra Rolniczych Podstaw Melioracji — prof. dr hab. Stanisław ROJEK

WYDZIAŁ ROLNICZY
23. Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa — prof. dr hab. Teodor NIETUPSKI
24. Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego — prof. dr hab. Tadeusz CHODAK
25. Instytut Mechanizacji Rolnictwa — prof. dr hab. Jan BOGDANOWICZ
26. Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin — prof. dr hab. Jerzy FABISZEWSKI
27. Katedra Chemii Rolniczej — dr hab. Zofia SPIAK
28. Katedra Entomologii Rolniczej — prof. dr hab. Maria GOOS
29. Katedra Fitopatologii — dr hab. Maria DORENDA, prof. nadzw.
30. Katedra Fizyki i Biofizyki — prof. dr hab. Stanisław PRZESTALSKI
31. Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa — dr hab. Danuta DROZD
32. Katedra Mikrobiologii Rolniczej — dr hab. Stanisław PIETR, prof. nadzw.
33. Katedra Nauk Humanistycznych — dr Krystyna SKURJAT
34. Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin — prof. dr hab. Roman KRĘŻEL
35. Katedra Ogrodnictwa — prof. dr hab. Eugeniusz KOŁOTA
36. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin — prof. dr hab. Zofia JASIŃSKA
37. Katedra Uprawy Łąk i Pastwisk — prof. dr hab. Zygmunt MIKOŁAJCZAK

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
38. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności — dr hab. Maria WOJTATOWICZ
39. Katedra Podstaw Chemii — prof. dr hab. Antoni SIEWIŃSKI
40. Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa — prof. dr hab. Wacław LESZCZYŃSKI
41. Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych — prof. dr hab. Zbigniew DUDA
42. Katedra Technologii Zbóż — dr hab. Hanna SUBDA, prof. nadzw.
43. Zakład Technologii Przetwórstwa Owoców i Warzyw — dr hab. Jan OSZMIAŃSKI

WYDZIAŁ ZOOTECHNICZNY
44. Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt — prof. dr hab. Bolesław ŻUK
45. Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Hodowlanego — prof.dr hab. Zbigniew DOBRZAŃSKI
46. Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka — prof. dr hab. Ryszard ZIEMIŃSKI
47. Katedra Hodowli Drobiu i Drobnego Inwentarza — prof. dr hab. Bronisława CHEŁMOŃSKA
48. Katedra Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych — dr hab. Janusz KUŹNIEWICZ, prof.nadzw.
49. Katedra Hodowli Trzody Chlewnej — prof. dr hab. Wiesław POZNAŃSKI
50. Katedra Limnologii i Rybactwa — prof. dr hab. Elżbieta SZULKOWSKA-WOJACZEK
51. Katedra Zoologii — p.o. kierownika dr Zofia CZARNA
52. Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej — prof. dr hab. Dorota JAMROZ

KOMUNIKAT NR 1
dotyczący sprzedaży działek budowlanych w Długołęce

Na terenie Długołęki są do nabycia działki budowlane o powierzchni 9 arów. Osoby zainteresowane 
kupnem działek proszone są o składanie podań do dnia 15.10.1994 r. w Ośrodku ds. Wynalazczości, 
Wdrożeń i RZD, 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25, budynek A-5, Ip., pok. nr 16, tel. 205-219.

Zasady sprzedaży zostaną podane w następnym komunikacie, pod koniec października br.

KIEROWNIK OŚRODKA
ds. Wynalazczości, Wdrożeń i RZD
mgr inż. Kazimierz Gidziński



Wspomnienia 
Prof. dr hab. Janusz Maciejowski 

(13.05.1928-29.08.1994)
W ostatnich dniach sierpnia zaskoczyła nas wiadomość o śmierci Profesora 

Janusza Maciejowskiego. Odszedł Człowiek pełen entuzjazmu i pasji życia, 
badacz i nauczyciel akademicki w pełni sił twórczych.

Prof. dr hab. Janusz Maciejowski był jednym z największych autorytetów 
polskiej genetyki i hodowli zwierząt. Był wybitnym przedstawicielem lubel
skiego ośrodka naukowego. Pełnił szereg ważnych funkcji kierowniczych w 
macierzystej uczelni i w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 
Był prorektorem AR w Lublinie i WSPR w Siedlcach, dziekanem i prodzieka

nem Wydziału Zootechnicznego, a ostatnio kierownikiem Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji 
Zwierzęcej Akademii Rolniczej w Lublinie. Po uzyskaniu matury w Lubaniu na Dolnym Śląsku w 1951 
roku, podjął studia na Wydziale Rolnym UMCS w Lublinie. Już podczas studiów rozpoczął karierę naukową, 
początkowo w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt pod kierunkiem Prof. Z. Zabielskiego, a od 1956 
roku pod kierunkiem prof. Laury Kaufman w Katedrze Ogólnej Hodowli Zwierząt. W tej właśnie jednostce 
organizacyjnej, włączonej następnie do Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, kształto
wała się Jego osobowość naukowa.

Dorobek naukowy Profesora jest bogaty - wyraża się ponad stu publikacjami oryginalnych rozpraw 
naukowych oraz kilkunastoma skryptami i podręcznikami akademickimi (w tym jeden wydany w języku 
angielskim). Był autentycznym autorytetem zarówno w środowiskach naukowych, jak i praktyków hodowli 
zwierząt w kraju i za granicą. Nade wszystko był wychowawcą i nauczycielem kolejnych pokoleń studentów 
i promotorem młodej kadry naukowej. Wykonał ponad 150 recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, 
ocen dorobku na tytuł profesorski i na stanowiska profesorskie. Jemu zawdzięcza swój awans naukowy 
kilkudziesięciu nauczycieli akademickich naszej Uczelni.

Jeszcze kilka miesięcy temu wybieraliśmy Profesora do Komitetu Badań Naukowych oraz na kolejną 
kadencję w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Penił szereg funkcji we 
władzach kilku towarzystw naukowych, w radach naukowych oraz kolegiach redakcyjnych liczących się 
czasopism naukowych. Profesor Janusz Maciejowski darzył naszą Uczelnię szczerą sympatią, co wyrażało 
się wieloma recenzjami dorobku naukowego i udziałem w sympozjach i konferencjach naukowych 
organizowanych przez ośrodek wrocławski. Więzy szczególnie bliskie i przyjacielskie łączyły Go z 
pracownikami Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt. W przyszłym roku zamierzaliśmy sfinalizo
wać nasze kilkuletnie starania o nadanie Profesorowi tytułu doktora honorowego i medalu "Za zasługi dla 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu". Niestety, nieubłagany los przerwał pasmo życia Człowieka w pełni sił 
twórczych. Odszedł od nas Człowiek o nieposzlakowanej opinii, wypróbowany Przyjaciel.

Grono Przyjaciół

TEMPUS 94/95
W roku 1994/95 z 207 min ECU przyznanych Polsce przez Komisje Wspólnot Europejskich 

w ramach tzw. National PHARE 1994, Program TEMPUS otrzymał 35 min ECU tj. 17%. Do 
tej kwoty dodane zostało 1,8 min ECU, które nie zostały rozdysponowane lub wykorzystane w 
roku ubiegłym, tak więc w sumie budżet Programu wyniósł 36,8 min ECU.

Ogółem złożone zostały 422 projekty, a zaakceptowane 91, tak więc ogólny wskaźnik akcep
tacji wynosi 21,5%.

Wskaźnik ten jest wyższy niż w latach ubiegłych (1990/91 - 13,6%, 91/92 - 11,9% i 92/93 - 
17,7%).

Spośród 6 złożonych z naszej Uczelni wniosków w ramach Joint European Projects (JEP) 
zaakceptowano jeden (16,6%);

JEP - 07862 “Joint curricula development for soil and water resorces protection (SWARP)”, 
którego którego koordynatorem w naszej Uczelni jest prof. Jerzy Kowalski.

Spośród 2 złożonych z naszej Uczelni wniosków w ramach Individual Mobili ty Grants (IMG) 
żaden nie został zaakceptowany, łącznie zatem na 8 wniosków przyjęto jeden (12,5%). Poniżej 
dla porównania pierwsza dziesiątka uczelni w kraju; w nawiasie liczba wniosków złożonych/li- 
czba wniosków zaakceptowanych i wskaźnik akceptacji:

1. Politechnika Warszawska (65/19; 29,2%)
2. Uniwersytet Warszawski (47/13; 27,6%)
3. Uniwersytet Jagielloński (53/12; 23,1%)
4. Politechnika Wrocławska (34/10; 29,9%)
5. Politechnika Gdańska (31/9; 29,0%)
6. Uniwersytet Łódzki (37/8; 21,6%)
7. Politechnika Łódzka (28/8; 28,6%)
8. Politechnika Krakowska (26/8; 30,1%)
9. Politechnika Śląska (26/8; 30,1%)
10. Uniwersytet Wrocławski (36/8; 25,9%)
Warto przy okazji przypomnieć, że na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1.09.94 r.(Dz.U. 

Nr 92, z 31.08.94 r., poz. 438), podatek VAT podlega zwrotowi w przypadku zakupu towarów i usług ze 
środków pomocy zagranicznej.

Opracowano na podstawie tekstu zamieszczonego w “Pryzmacie” Nr 35 i danych udostępnionych 
przez prof. Zbigniewa Dudę.

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 

Zootechnicznego (26.09.94 r.)
Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26 wrześ

nia 1994 r. rozpatrzyła następujące sprawy:
• powierzono prowadzenie przedmiotów realizo

wanych na studiach dziennych i zaocznych w roku 
akademickim 1994/95 nauczycielom akademickim 
nie posiadającym stopnia naukowego doktora habi
litowanego,

• przyjęto informację o przebiegu rekrutacji na 
studia dzienne i zaoczne oraz na studia doktoranc
kie i podyplomowe,

• zatwierdzono przeniesienie przedmiotów Moni
torowanie Środowiska i Akwarystyka z semestru 
VII na VIII,

• podjęto uchwałę o wszczęciu postępowania na 
mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego 
w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka - 
prof. dr. hab. Tadeusza Szulca oraz powołano 2 
recenzentów dorobku naukowego w osobach: prof. 
dr. hab. Antoniego Kowalczyka i prof. dr. hab. 
Zygmunta Reklewskiego,

• powołano na stanowisko adiunkta dr inż. Ewę 
Walkowicz w Zakładzie Hodowli Koni Katedry 
Bydła i Produkcji Mleka.

/bps/

Posiedzenie Rady Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej 

(26.09.1994 r)
Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26 wrześ

nia 1994 r. podjęła uchwały dotyczące:
• wystąpienia z wnioskiem o powołanie kierow

ników Zakładów:
- prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza na 

kierownika Zakładu Chorób Drobiu,
- prof. dr. hab. Andrzeja Dubiela nakierownika 

Zakładu Andrologii i Sztucznego Unasienniania,
- prof. dr. hab. Tadeusza Kwiatkowskiego na kie

rownika Zakładu Diagnostyki Chorób Wewnętrznych,
- prof. dr. hab. Eryka Adamczyka na kierowni

ka Zakładu Higieny Surowców Zwierzęcych,
- prof. dr. hab. Piotra Wyrosta na kierownika 

Zakładu Anatomii Zwierząt,
- dr. hab. Jana Kuryszko prof. nadzw. na kie

rownika Zakładu Histologii i Embriologii,
• utworzenia stanowiska profesora zwyczajnego w 

Katedrze Anatomii Patologicznej i Weterynarii Sądowej,
• wystąpienia z wnioskiem o zatrudnienie dr. 

Zenona Sołtysiaka na etacie adiunkta w Katedrze 
Anatomii Patologicznej i Weterynarii Sądowej,

• wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie zatrud
nienia lek. wet. Piotrowi Janowiczowi na stanowi
sku asystenta w Katedrze i Klinice Chorób 
Wewnętrznych,

• wszczęcia przewodu doktorskiego lek. wet. Ja
rosławowi Królowi; zatwierdzony został temat i 
tytuł pracy doktorskiej; powołano promotora.

Ponadto Rada Wydziału:
•pozytywnie zaopiniowała rozpatrzone przez 

Wydziałową Komisję wnioski o nagrody Rektora,
• zatwierdziła wnioski o powierzenie zajęć dyda

ktycznych osobom spoza Uczelni oraz prowadzenie 
wykładów przez nauczycieli nie posiadających tytułu 
naukowego lub stopnia doktora habilitowanego,

• poparła propozycję dot. oddalenia terminu usta
lenia punktów kredytowych do czasu uzyskania 
danych z Wydziału Ekwiwalencji MEN.

/wg/



WYNIKI REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW

Rekrutacja na studia 
dzienne

Rok akademicki 1994/95 w Akademii Rolni
czej na studiach dziennych i zaocznych rozpo- 
cznie 5128 studentów, w tym na studiach 
dziennych 3847, na studiach zaocznych 1281 
studentów. W ramach rekrutacji spośród 1500 
kandydatów na studia dzienne przyjęto 1161 
studentów i 131 wolnych słuchaczy.

Na pięciu wydziałach Akademii Rolniczej 
studenci studiów dziennych kształcą się na 
dziewięciu kierunkach. Zasady rekrutacji, jak 
corocznie, ustalały odpowiednie rady wydzia
łów i zatwierdzał Senat. W tym roku najwię
kszą popularnością cieszył się nowo powstały 
kierunek studiów Ochrona Środowiska, gdzie 
o 50 miejsc ubiegało się 278 kandydatów.

Komisja Wydziałowa na podstawie ocen z 
przedmiotów egzaminacyjnych ze świadectwa 
dojrzałości przyjęła bez egzaminu - 49 osób, na 
podstawie egzaminu -1 osobę. Dodatkowo przy
jęto 5 osób na wolnych słuchaczy oraz 9 osób na 
kandydatów na wolnych słuchaczy.

Na kierunek Rolnictwo wpłynęły 184 podania. 
Na podstawie konkursu świadectw przyjęto 151 
osób, na podstawie egzaminu wstępnego 12 osób 
(absolwenci z lat ubiegłych oraz osoby, które miały 
oceny mierne z przedmiotów egzaminacyjnych).

i na studia zaoczne
W roku bieżącym podobnie jak w roku ubie

głym studia zaoczne cieszyły się dużym zain
teresowaniem.

Na kierunkach Rolnictwo i Technika Rolnicza 
i Leśna rekrutacja odbywała się na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej. Na kierunek Rolnic
two spośród 149 kandydatów przyjęto 135 osób. 
Na Technikę Rolniczą i Leśną spośród 93 kan
dydatów przyjęto 87 osób.

Na Zootechnice zasady rekrutacji były takie, 
jak na studiach dziennych. Przyjęto 150 studen
tów, spośród 155 ubiegających się.

Na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz 
Inżynieria Środowiska zasady rekrutacji odby
wały się na takich samych zasadach jak na stu
diach dziennych.

Na kierunek Inżynieria Środowiska zgłosiło się 
115 kandydatów. Do egzaminu wstępnego dopusz
czono 12 kandydatów. Ostatecznie przyjęto 90 stu
dentów. Dużym zainteresowaniem podobnie jak w 
roku ubiegłym cieszyła się Geodezja i Kartografia. 
Zgłosiło się 115 osób. W wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego przyjęto 60 studentów, 7 osób 
przyjęto dodatkowo, po zaakceptowaniu przez 
Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Równocześnie 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustaliła listę re
zerwową i wystąpi za pośrednictwem Rady Wydzia
łu do Senatu AR o powiększenie limitu do 90 miejsc. 
Na liście rezerwowej znajdują się osoby, które uzy
skały 1-10 pkt., ale legitymują się zatrudnieniem w 
geodezji i kartografii.

Małgorzata Faron

Na pozostałe wolne miejsca przyjęto 89 osób z grona 
kandydatów nie przyjętych z powodu braku miejsc 
na kierunek Ochrona Środowiska. Z tego też grona 
przyjęto 32 osoby na wolnych słuchaczy. Decyzja 
ta została zaakceptowana przez Uczelnianą Komi
sję Rekrutacyjną.

Na kierunek Technika Rolnicza i Leśna zgłosiło się 
121 kandydatów. Na podstawie ocen ze świadectwa 
dojrzałości przyjęto 90 osób, na podstawie zdanego 
egzaminu 16 osób. Ponadto w drugiej połowie lipca 
dokonano II naboru spośród osób, które zdały egzamin 
wstępny na inny wydział i z powodu braku miejsc nie 
zostały przyjęte. Uzupełniono limit do 113 osób oraz 
przyjęto 11 wolnych słuchaczy. Decyzja została za
twierdzona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Na I rok studiów na Wydział Zootechniczny rekru
tacja przeprowadzona była na podstawie konkursu 
świadectw z przedmiotów biologia, chemia, mate
matyka oraz egzaminów ustnych dla kandydatów z 
ocenami miernymi z przedmiotów objętych kwali
fikacją. Komisja Wydziałowa przyjęła 111 osób 
(101 osób napodst. konkursu świadectw, lOosóbna 
podst. zdanego egzaminu ustnego). Podczas II nabo
ru spośród osób, które zdały egzamin wstępny na 
inny wydział i z powodu braku miejsc nie zostały 
zakwalifikowane, przyjęto 34 studentów i 18 wol
nych słuchaczy. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 
zatwierdziła decyzję Komisji Wydziałowej.

Na Technologię Żywności i Żywienie Człowie
ka rekrutacja odbyła się poprzez egzaminy ustne. 
Kandydat, jak w roku ubiegłym, miał do wyboru 
dwa, spośród czterech przedmiotów egzaminacyj

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

XV Ogólnopolskie
Mistrzostwa Szkół Wyższych
w Wędkarstwie
Spławikowym Wrocław 1994

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego przy 
Akademii Rolniczej zorganizowało piętnastą już 
edycję mistrzostw szkół wyższych w wędkarstwie. 
Wystartowało tylko 9 trzyosobowych drużyn, mimo 
że udział zgłosiło 18 ekip z ośrodków akademickich 
z całego kraju. Zawody rozegrano w dwóch trzygo
dzinnych turach 18 i 19 czerwca br. Łowiskiem był 
odcinek kanału ulgi rzeki Odry na Sępolnie. Mi
strzostwa odbywały się pod patronatem J.M. Rekto
ra Akademii Rolniczej prof. dr. hab. Jerzego 
Kowalskiego a sponsorami była firma Wojdar i mie
sięcznik Wędkarz Polski.

Zawodnicy reprezentowali wysoki poziom, domi
nował dobry sprzęt, często nawet cztemastometro- 
we wędki. O sporym pechu może mówić wędkarz z 
Katowic, któremu pękła taka długa "tyczka" o war
tości około 25 milionów złotych (słownie: dwadzie
ścia pięć milionów). Pogoda dopisała, mimo iż w 
czasie pierwszej tury startujący przeszli chrzest bo
jowy podczas godzinnej ulewy. W połowach domi
nował nieduży leszcz, płoć, ukleja i okoń. Wszyscy 
startujący złowili ryby, a zwycięzca aż 8,5 kg. Po 
ważeniu cały połów wracał w dobrej formie do 
wody.

Kolejność w klasyfikacji drużynowej:
I Politechnika Śląska w Katowicach,

II Politechnika Gdańska,
III Akademia Rolnicza we Wrocławiu.

nych (matematyka, fizyka, biologia, chemia). 
Wpłynęły 174 podania i spośród tej liczby kandy
datów przyjęto 135 studentów, którzy zdali egza
min wstępny. W związku z niewypełnieniem 
limitu przyjęć Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
postanowiła uzupełnić nabór spośród kandydatów, 
którzy zdali egzamin wstępny na inne uczelnie z 
przedmiotów obowiązujących na ten kierunek stu
diów. Dodatkowo przyjęto 15 osób i 23 wolnych 
słuchaczy. Ogółem przyjęto 150 studentów i 23 
wolnych słuchaczy.

Na kierunek Weterynaryjny obowiązywał eg
zamin ustny z biologii i chemii. Do egzaminu 
wstępnego przystąpiło 211 osób, z których po 
zdaniu egzaminu przyjęto 147 osób. Ponadto w 
drogiej połowie lipca dokonano II naboru spośród 
osób, które zdały egzamin testowy na Akademię 
Medyczną. Przyjęto 12 wolnych słuchaczy.
Na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska 

na wszystkich trzech kierunkach obowiązywały 
jednakowe zasady naboru, uchwalone przez Senat 
na wniosek Rady Wydziału: konkurs świadectw z 
przedmiotów: matematyka, fizyka (lub chemia dla 
Inż. Śr.) oraz j. obcy. Na kierunek Inżynieria Śro
dowiska przyjęto 145 studentów i 10 wolnych 
słuchaczy spośród 175 kandydatów. Na kierunek 
Budownictwo, spośród 110 kandydatów przyjęto 
75 studentowi 10 wolnych słuchaczy. Na kierunek 
Geodezja i Kartografia zgłosiło się 113 kandyda
tów, po kwalifikacji przyjęto 85 kandydatów i 10 
wolnych słuchaczy.

Małgorzata Faron

Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej:
I Mirosław Łosiewicz (Politechnika Śląska),

II Krzysztof Wieszała (Politechnika Śląska),
III Ryszard Kalisz (Politechnika Gdańska). 
Zwycięzcy, oraz jedyna w męskim gronie Pani-

wędkarka i łowca zamykająca klasyfikację, nagro
dzeni zostali pucharami i nagrodami rzeczowymi, 
które będą przypominały o tej sympatycznej, ale 
zaciętej rywalizacji. W przyszłym roku mistrzostwa 
będą organizowane przez Politechnikę Łódzką. 
Organizatorzy dziękują Władzom Uczelni za patro
nat i udzielone wsparcie.

Szymon Kamionka

PODZIĘKOWANIE
• Panu Profesorowi dr. hab.

Bolesławowi Nowickiemu
• Panu Profesorowi dr. hab.

Bolesławowi Żukowi
• Pani dr inż.

Irenie Zwolińskiej-Bartczak 
za nieodpłatne przekazanie wychowankom 

tut. Domu Dziecka komputera z drukarką.
Dziękując za gest dobrej woli życzę Państwu 

wspaniałych osiągnięć naukowych, satysfakcji 
zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Opiekuńczego 

mgr Janina Kopacka



z przymrużeniem oka ...

ANEGDOTY
Talent i charakter

Pewien naukowiec, uchodzący w swoim cza
sie za tzw. dobrego organizatora, objawiał 
permanentną awersję do pisania wymaganych 
prac naukowych, nawet tych niezbędnych dla 
awansów. Dzięki dobrej organizacji pracy ro
bili to za niego koledzy, a i mistrz od czasu do 
czasu podarował coś niecoś ze swego dorobku. 
Zdegustowani tym "pracusie" tak oto, słowami 
Lecą charakteryzowali sytuację: "Braktalentu 
nadrabia brakiem charakteru".

Promotorzy i magistranci
Magister, docent i profesor postanowili do

wiedzieć się nieco więcej o kryteriach ocenia
nia prac magisterskich przez pewnego profe- 
sora-promotora. W tym celu, za pośrednic
twem magistrantów, przekazali do oceny swo
je prace na podobny temat. Okazało się, że 
najwyższą notę uzyskała praca magistra, zaś 
najniższą profesora. Komentarz docenta: 
"Mniej ważne kto pisze pracę, ważne kto jest 
promotorem”.

Wiek pracy
Na korytarzu rozmawia dwóch starszych 

panów. Jeden z melancholią zauważa:
— Bo w naszym wieku, panie profesorze, to 

już można tylko i wyłącznie jedno:
"PRACOWAĆ".

Opowiedział prof. Roman Tokarczyk

Anegdoty zaczerpnięto z "Wiadomości Uniwersy
teckich" wydawanych przez UMCS w Lublinie.

Kącik
dobrej
książki

Życie bez telewizji, video, 
dyskotek? To niemożliwe ... 
Jednak nasi pradziadowie nie 
narzekali na nudę. Spotkania to
warzyskie, wieczory w gronie 
rodziny czy przyjaciół wypeł
nione były wspaniałymi zaba
wami, grami zręcznościowymi, 
różnego rodzaju szaradami, za
gadkami. Warto dziś przypo
mnieć je sobie, wypróbować 
własne umiejętności i pośmiać 
się z tego, co bawiło damy w 
długich sukienkach i panów w 
tużurkach.

Z książki stylizowanej na 
reprint, pełnej reprodukcji XIX- 
wiecznych rycin, dowiedzieć 
się można np. jak stawiać bu
dowle z zapałek, jak malować z 
piasku, czy też sprawić by mo

neta pełzała. Przed wizytą gości 
warto opanować technikę za
baw z cieniem lub salonowych 
czarów-marów, a zaraz poczu- 
jemy się jak nasi antenaci w 
ubiegłym wieku. "Zabawy na
szych pradziadków" uzupełnia 
wykaz ważniejszych wydarzeń, 
odkryć i wynalazków XIX stu
lecia, także tych mało znanych, 
jak choćby nieprzemakalnego 
płaszcza czy stalówki.

Jerzy Dąbrowski - Zabawy naszych pradziadków 
(Wydawnictwo Alfa Wero, Warszawa 1994).

Panowie krytycy, 
pomyliliście się ...(cd.)

Krytycy, publicyści muzyczni, muzy
kolodzy, jcik i znane osobistości życia 
publicznego i politycznego wypowiadali 
w swoich recenzjach humorystycznie od
bierane dzisiaj opinie o dziełach genial
nych mistrzów kompozycji, choćby

o dziełach Józefa Haydna (1732-1809) 
i Wolfganga A. Mozarta (1756-1791).

Symfonie Haydna i Mozarta to dzie
cięcy bełkot. Haydn chciał swoimi 
pieśniami tylko dyletantom zrobić 
przyjemność. Kwartet smyczkowy 
Mozarta katuje subtelny słuch człowie
ka (chodzi o kwartet C-dur). Mozart 
posiada mało kultury i żadnego smaku. 
Nie jest wcale trudno napisać symfonię 
Mozartowską (chodzi o symfonię g-moll).

Po premierze opery Don Juan:
Mozart nie powinien pisać żadnych 

oper. Nieczyste interwały i hańbiący 
pręgież dla muzyki. Bezwładne i prze
ładowane.

Wybrał Donat Dejas



Nowości Wydawnictwa 
Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu

Podręcznik obejmujący swym zakresem całość 
wiadomości z warzywnictwa, choć adresowany 
przede wszystkim do studentów wydzia łów rolni
czych, przeznaczony jest dla szerokiego kręgu od
biorców. Łączy bowiem naukowy i populary
zatorski charakter. Składa się z trzech części, z 
których część I dotyczy ogólnej uprawy warzyw, 
część II to szczegółowa uprawa różnych gatunków 
roślin warzywnych w polu, w części DI omówiono 
zasady uprawy pod osłonami.

W podręczniku, obok podanych w przystępnej 
formie zagadnień teoretycznych, przedstawiono 
też wiele wiadomości praktycznych, dlatego też 
można uznać go jako bardzo cenne źródło infor
macji dla ogrodników-producentów oraz dział
kowców.

Zarówno w części dotyczącej uprawy warzyw w polu 
jak i pod osłonami, szerzej omówione zostały gatunki 
roślin o podstawowym znaczeniu, natomiast w formie 
bardziej syntetycznej - warzywa mniej rozpowszechnio
ne w produkcji. Za rozszerzeniem uprawy tych warzyw 
w naszym kraju przemawiają jednak zarówno sprzyja
jące warunki glebowo-klimatyczne, jak i ich wysoka 
wartość biologiczna.

Ważnym uzupełnieniem treści podręcznika są liczne 
fotografie i rysunki przybliżające czytelnikowi omawia
ne zagadnienia. Łączy on cenne i aktualne treści mery
toryczne z wyjątkowo efektowną oprawą edytorską.

W podręczniku znajdą Państwo m.in.
- wiadomości dotyczące wartości biologicznej warzyw, 

ukazujące ich ważną rolę w odżywianiu człowieka,
- wpływ podstawowych czynników na wzrost i plono

wanie warzyw,
charakterystykę nawozów organicznych i mineral
nych oraz zasady racjonalnego nawożenia, 
zasady polowej uprawy 38 różnych warzyw,

- metody przyspieszania zbioru warzyw w uprawie polo
wej, pozwalające na podniesienie opłacalności produkcji,

- zagadnienia dotyczące nowoczesnego spojrzenia na 
ochronę warzyw przed chorobami i szkodnikami.

Bilans dokonań

Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa

Na początku roku 1994 donosiliśmy, że zgodnie z 
wymogami KBN wobec środowisk, w których po- 
wstają sieci komputerowe, powołano Tymczasową 
Radę Użytkowników Sieci. Miała ona stanowić or
gan nadzorczy wobec realizatorów prac i reprezen
tować aktualnych i przyszłych użytkowników 
Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 
(WASK). Realizując wyznaczone jej zadania TRU 
powołała 8 marca zespoły: ds. statutu i ds. kompu
tera dużej mocy obliczeniowej (KDMO).

Tymczasem 11 marca TRU otrzymała z KBN (za 
pośrednictwem prof. D. Bema) projekt dokumentu 
"Program rozwoju sieci komputerowych (LAN i 
MAN) dla polskich środowisk naukowych" (przyję
ty przez KBN w maju). W myśl tego dokumentu, 
sygnatariusze Porozumienia Środowiskowego 
uczelni i instytutów naukowych w sprawie budowy 
i eksploatacji sieci miejskiej i superkomputera two
rzą Radę Założycielską "na szczeblu rektorów uczel
ni i prezesów oddziałów PAN", stanowiącą organ 
decyzyjny. Rada powołuje Środowiskowy Zespół 
Koordynacyjny (który przejmuje kompetencje doty
chczasowej Rady Użytkowników) oraz wyznacza 
Jednostkę Wiodącą (realizatora inwestycji środowi
skowej). Środowiskowa rada użytkowników, wyła
niana są wśród użytkowników sieci wg reguł 
określonych przez Radę Założycielską, ma jedynie 
"reprezentować interesy środowiska i przekazywać 
opinie".

Dokument ten pozbawiał więc TRU dotychczaso
wych uprawnień. Wobec konieczności przygotowa
nia wniosku o zakup superkomputera i złożenia go 
w KBN do 30 czerwca (co warunkowało możliwość 
jego zakupu w 1995 roku), w zaistniałej sytuacji 24 
marca TRU postanowiła przekazać Kolegium Re
ktorów informację o jej dotychczasowej działalno
ści, z wnioskiem o przekształcenie jej w Środo
wiskowy Zespół Koordynacyjny.

11 kwietnia prof. Daniel J. Bem wraz z Prezydium 
TRU zreferowali sytuację przewodniczącemu Kole
gium Rektorów, prof. Wojciechowi Wrzesińskiemu,

a - w konsekwencji - Kolegium Rektorów w dniu 
19 kwietnia, przekazując projekt Porozumienia Śro
dowiskowego oraz informację o działalności TRU.

4 maja nastąpiło podpisanie tego porozumienia. 
Odbyło się to uroczyście w Sali Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Na mocy porozumienia Rada Zało
życielska powołała Środowiskowy Zespół Koordy
nacyjny (przekształcając weń TRU) oraz 
wyznaczyła Jednostkę Wiodącą - Politechnikę 
Wrocławską.

Porozumienie to ma charakter otwarty i do 13. 
pierwszych sygnatariuszy mogą dołączyć te jedno
stki, które w przyszłości zechcą korzystać z sieci 
WASK. Dokument określa też zakres działalności 
utworzonego z dawnej TRU Środowiskowego Ze
społu Koordynacyjnego.

15 czerwca odbyło się I posiedzenie ŚZK.
Zaakceptowano przedstawiony przez prof. Daniel 

J. Bema plan realizacji instalacji sieciowej na 1994 
rok; KBN przeznaczył na ten cel 23,8 mld zł., dzięki 
temu cały szkielet WASK powstanie w tym roku. W 
czerwcu br. została podpisana przez Przewodniczą
cego KBN decyzja o przyznaniu tej kwoty, zaś w 
chwili obecnej pierwszajej część w wysokości 6 mld 
zł. znajduje się na koncie PWr.

Powołano także władze ŚZK: 
przewodniczący - prof. Jan Zarzycki (WNT),
I wiceprzewodniczący - prof. Tadeusz Paszkie

wicz (UWr),
II wiceprzewodniczący - vacat (dla przedstwicie- 

la PAN-u),
sekretarz - dr hab. W. A. Sokalski (PWr)

Powołano komisję regulaminową ŚZK: 
prof. Tadeusz Paszkiewicz (UWr), prof. Stefan

Paszkowski (INTiBS PAN), dr Stanisław Jakubo
wicz (Kuratorium), dr Lesław Sieniawski (IKSAIP), 
prof. Jan Zarzycki (WNT), która ma przygotować 3 
dokumenty: projekt regulaminu ŚZK, projekt poro
zumienia między ŚZK i jednostką wiodącą (Polite
chniką Wrocławską) i projekt statutu ŚZK. 
Uzgodniono, że ze względu na późny termin, doku

menty te zostaną przygotowane i przedstawione po 
wakacjach, przypuszczalne we wrześniu.

W związku z koniecznością wyboru przedstawi
cieli środowiska wrocławskiego do jednostki ba
dawczo-rozwojowej Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa (N ASK), uznano że będą nimi z urzę
du: przewodniczący i II wiceprzewodniczący ŚZK. 
Przedstawiciele ci nie wchodzą - jak powiedziano - 
do rady nadzorczej. Są to funkcje pełnione społecz
nie, nieodpłatnie!

Postanowiono zwołać ogólne zebranie użytkowni
ków WASK na początku roku akad. 94/95.

Postanowiono powrócić do wcześniej dyskutowa
nej sprawy wystąpienia do fundacji Mellona o sfi
nansowanie środowiskowej biblioteki. Dokument 
sygnowany przez ŚZK został skierowany do Rady 
Założycielskiej WASK.

22 czerwca przewodniczący ŚZK poinformował 
Kolegium Rektorów o ukonstytuowaniu sie ŚZK. 
Prof. D.J.Bem przedstawiłpropozycję by powołać 
Centrum Sieciowo - Superkomputerowe. Kolegium 
Rektorów zaakceptowało też wniosek w sprawie 
uzyskania funduszy z Fundacji Mellona.

23 czerwca prof. D.J. Bem złożył w KBN wniosek 
(tzw. SPUB) w prawie pokrycie kosztów utrzymania 
WASK w 1994 r. i organizację Centrum Sieciowo - 
Superkomputerowego.

27 czerwca ŚZK zaopiniował wniosek o zakup 
KDMO: przedstawiono analizę ofert i określono po
trzeby: (konfigurację i moc obliczeniową).Przyjęto, 
że po wakacjach zostanie powołany zespół ŚZK ds. 
Biblioteki Środowiskowej.

30 czerwca przesłano wniosek inwestycyjny do 
KBN, w sprawie budowy Centrum Sieciowo- Super
komputerowego w 1995 r.

Zamyka on listę bogatej działalności TRU/ŚZK. 
Choć zmiana stanowiska KBN uniemożliwiła reali
zację wielu postanowień, które planowano 27 sty
cznia, zrobiono bardzo wiele. Dostosowano się do 
wymogów KBN, zalegalizowano działalność i przed
stawiono ważny dokument umożliwiający dalsze in
westycje. Pozostaje też wiele do zrobienia: przy
gotowanie statutu, regulaminu i określenie horyzon
tu czasowego działalności ŚZK. Przyszły rok nie 
będzie łatwiejszy, ale miejmy nadzieję, że będzie 
równie owocny.

Maria Kiszą



SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY
"PRZYRODNICZE ASPEKTY MELIORACJI 

WODNYCH" (15-17 .09.1994 r.)
W dniach 15-17 września 1994 r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu odbyła 

się ogólnopolska konferencja naukowa "PRZYRODNICZE ASPEKTY ME
LIORACJI WODNYCH" organizowana przez:

* Instytut Melioracji i Kształtowania Środowiska AR we Wrocławiu,
* Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN,
* Komitet Ochrony Przyrody PAN,
* Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN.
Zorganizowanie konferencji stało się możliwe dzięki pomocy finansowej, 

rzeczowej i ogranizacyjnej udzielonej przez:
- Komitet Badań Naukowych,
- Ministerstwo Edukacji Narodowej,
- Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
- Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
- Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Konferencja miała na celu:
1) podsumowanie dotychczasowych wyników badań nad wpływem melioracji 

wodnych na środowisko przyrodnicze,
2) opracowanie proekologicznych zasad planowania, projektowania, wyko

nawstwa i eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych.
Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
* współczesne zadania melioracji wodnych,
* oddziaływanie urządzeń i systemów melioracyjnych na ekosystemy wodne, 

rolnicze i leśne,
* melioracje wodne a ochrona przyrody,
* mała retencja wodna (uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i ekonomi

czne),
* renaturyzacja wód powierzchniowych (stojących i płynących),

Weterynaryjne, żywieniowe i środowiskowe 
>roblemy w intensywnej produkcji drobiarskiej 

(22-23.09.94 r.)
Komisja Patologii Drobiu Polskiego Towarzystwa Weterynaryj

nego, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Katedra 
Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Katedra Higieny Zwie
rząt i Środowiska Hodowlanego AR we Wrocławiu były organiza
torami dwudniowej konferencji naukowej, która odbyła się w naszej 
Uczelni. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył prof. dr 
hab. Michał Mazurkiewicz. Tematyka konferencji była bardzo sze
roka i obejmowała zagadnienia profilaktyki i zwalczania chorób wiru
sowych, bakteryjnych, grzybicznych i pasożytniczych u ptaków, 
aspektów racjonalnego żywienia drobiu oraz optymalizacji warunków 
utrzymania ptaków w chowie intensywnym.

Na konferencję zgłoszono aż 56 referatów i doniesień naukowych, co 
zmusiło organizatorów do przeprowadzenia równolegle sesji weteryna
ryjnej, żywieniowej i zoohigienicznej. Tematykę naukową konferencji 
wzbogaciły ekspozycje firm działających na rzecz producentów drobiu 
oraz służb zootechniczno-weterynaryjnych. Starannie wydane materiały 
konferencyjne zawierające streszczenia referatów i doniesień i materiały 
reklamowe firm wydrukowała F.P.H. "Elma".

W gronie blisko 200 uczestników Konferencji znaleźli się goście z 
Austrii, Holandii, Francji, Niemiec, i Republiki Czeskiej. Szczególnie 
serdecznie powitano nestora krajowej aviopatologii prof. dr. dr. h.c. 
Stefana Stępkowskiego z Małżonką.

W ramach Konferencji odbyła się podniosła uroczystość wręczenia 
prof. dr. dr. h.c. O. Siegmanowi (Wyższa Szkoła Weterynaryjna w 
Hanowerze) Medalu "Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 
a prof. dr. J. Kosterowi (Instytut Chorób Drobiu Uniwersytetu w 
Monachium) Medalu "Zasłużony dla Wydziału Medycyny Weterynaryj
nej AR we Wrocławiu".
Wsparcia finansowego udzielili organizatorom: Ministerstwo Edukacji

Narodowej, Komitet Badań Naukowych i sponsorujące firmy działające 
na rzecz producentów drobiu.
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# melioracje kompleksowe jako element ekorozwoju kraju.
Podstawą dyskusji były:
1) referaty wprowadzające (planowane jest ich opublikowanie przez Komitet 

Ochrony Przyrody PAN),
2) materiały konferencyjne (51 artykułów opublikowanych w Zeszytach Na

ukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nr 246, KONFERENCJE III: tom 
1 - zawierający 22 artykuły o nachyleniu przyrodniczym i tom 2-29 artykułów 
o nachyleniu technicznym),

3) 23 postery przedstawione w czasie odrębnej sesji,
4) publikacja Komitetu Ochrony Przyrody PAN:" Ochrona przyrody i środo

wiska w dolinach nizinnych rzek Polski" (red. L. Tomiałojć), Wydawnictwo 
Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków 1993,

5) publikacja Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa "Ochrona środowiska w budownictwie wodnym" (autorzy: A. Żbiko
wski i J. Żelazo), Materiały informacyjne, Warszawa 1993.

Uczestnikami konferencji było ok. 100 osób reprezentujących:
# wyższe uczelnie,
# instytuty Polskiej Akademii Nauk,
# instytuty resortowe,
# administrację rządową i samorządową,
# inne jednostki organizacyjne (biura projektowe, przedsiębiorstwa meliora

cyjne, fundacje, szkoły średnie...).
Komitet organizacyjny konferencji: 
prof. dr hab. Stanisław Kostrzewa (przewodniczący), 
prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć (wiceprzewodniczący), 
prof. dr hab. Stanisław Balazy,
prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski,
dr hab. Anna Pływaczyk,
dr hab. Andrzej Drabiński (sekretarz).
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Kobyla Góra ’94
Cztery dni, począwszy od 12 września, trwały w Kobylej Górze obrady

Seminarium Zastosowań Matematyki, zorganizowanego już po raz dwudziesty 
czwarty przez Katedrę Matematyki naszej Uczelni. Zakres zainteresowań 
Seminarium stanowią szeroko pojęte metody matematyczne stosowane w 
hydrologii, klimatologii, meteorologii i gospodarce wodnej. Formulą przyjętą 
od lat przez organizatorów jest roboczy kontakt przedstawicieli nauk przyrod
niczych i inżynierskich stosujących metody matematyczne, specjalistów od 
modelowania matematycznego oraz matematyków-teoretyków. I tak w refera
cie otwierającym obrady prof. A.Krzywicki z Uniwersytetu Wrocławskiego 
przedstawił jakościową teorię cyklonalnych rozwiązań równań ruchu powie
trza. Grupa referatów poświęconych modelom przepływów naziemnych i 
podziemnych została okraszona filmami autorstwa dr dr M.Mokwy i R.Elia- 
siewicza o środkowej Odrze i Kanale Elbląskim. Kilkoro prelegentów poruszy
ło zagadnienia zjawisk na styku ziemia-powietrze: parowania oraz opadów. 
Były też referaty prezentujące metody statystyczne, zarówno od strony proble
mów estymacji (mgr M. Grządziel, dr W. Jakubowski), jak i zastosowań 
praktycznych (prof. T.Górski z Puław) oraz otwartych problemów.

Na marginesie konferencji rozważaniami na temat międzynarodowych 
konkursów zadaniowych z matematyki podzielił się ze słuchaczami ich współ
organizator, doc. Z. Romanowicz z Politechniki Wrocławskiej. Często nieła
twe, choć o elementarnej treści zadania po części jego autorstwa stanowiły miłą 
rozrywkę w przerwach obrad.

Pogoda sprzyjała grzybiarzom, więc z zagospodarowaniem czasu po połud
niu nikt chyba nie miał problemu.
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Sesja Naukowa nt. ziemniaka
W dniach 6-7 lipca br. w Ośrodku Urzędu Rady Ministrów w Jadwisinie k. 

Warszawy odbyła się Sesja Naukowa nt. "Makroproblemy produkcji ziemniaka 
w Polsce w okresie przemian organizacyjno-ekonomicznych".

W Sesji udział wzięli pracownicy naukowi z całej Polski zajmujący się 
różnymi zagadnieniami związanymi z produkcją i zagospodarowaniem zie
mniaka.

Z naszej Uczelni w Sesji uczestniczyli:
prof. dr hab. Wacław Leszczyński z Wydziału Technologii Żywności z 

referatem plenarnym na temat niespożywczych produktów wytwarzanych ze 
skrobii oraz z Wydziału Rolniczego-prof. dr hab. Henryk Słowiński, dr hab. 
Urszula Prośba-Białczyk i dr inż. Maria Pytlarz-Kozicka z pracą na temat 
możliwości zwiększenia plonów ziemniaka w woj. wrocławskim.
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SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY
"PREPARATY BIAŁEK MIĘŚNIOWYCH" 

Świebodzin - Przełazy (27-29.09.94)

Konferencja - zorganizowana z dużym rozmachem i udziałem licznych zagrani
cznych gości z Niemiec, Francji i Holandii - była podsumowaniem prac wykona
nych w ramach projektu celowego: "Produkcja wysokofunkcjonalnych uwod
nionych izolatów białek mięśniowych dla celów spożywczych". "Nieczęsto się 
zdarza, że wyniki prac powstałych w laboratoriach wyższych uczelni zostają w pełni 
wdrożone do praktyki" - powiedział JM Rektor prof. Jerzy Kowalski otwierając 
sesję plenarną. Sukcesu, a także wiary w słuszność przedsięwzięcia i wytrwałości 
gratulował jego autorom: zespołowi prof. Tadeusza Trziszki z Katedry Technologii 
Surowców Zwierzęcych wrocławskiej AR, przedstawicielom koncernu Westfalia 
Separator z Oelde w RFN, wrocławskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ma
szyn dla Przemysłu Mięsnego i Lubuskich Zakładów Drobiarskich "Eldrob" w 
Świebodzinie, Wojewoda Zielonogórski, który objął protektorat nad konferencją.

Na fot. linia frakcjonowania MOM
Powstała w wyniku współpracy holendersko-niemiecko-polskiej, unikalna w skali 

europejskiej, linia technologiczna, wdrożona na skalę przemysłową przez świebo- 
dziński "Eldrob" pozwala przetwarzać produkt uboczny niskiej jakości na warto
ściowy produkt do przetwórstwa, dając przy tym korzystny wynik ekonomiczny. 
Postęp w przemyśle drobiarskim, a także historię realizacji projektu zilustrował film 
video, a dopełniła degustacja wyrobów "Eldrobu" wyprodukowanych z wykorzy
staniem najszlachetniejszej frakcji MOM (mięso odzyskane mechanicznie - suro
wiec wejściowy dla linii technologicznej) - ISOPROMU. Parówki wyprodukowane 
z 70% udziałem ISOPROMU, smakowały chyba wszystkim. Referaty wygłosili:

"*• dr Wiesław Kopeć - Izolacja białek z MOM, podstawy procesu oraz wartość 
odżywcza ISOPROM,

>"*■ dr Andrzej Malicki - Aspekty higieniczno-sanitarne stosowania ISOPROM,
"*• Dipl. Ing. Klemens Geissen - Modern eąuipment by Westfalia Separator for 

ISOPROM production,
dr Krystyna Szybiga - Wstępna analiza ekonomiczna zastosowania ISO- 
PROM w przetwórstwie mięsa drobiowego.'

Część referatową i ożywioną dyskusję, która wyjaśniła wiele wątpliwości, popro
wadziła prof. Teresa Smolińska, auzupełniły dyskusje panelowe i posterowe w dniu 
następnym.

Demonstracja linii produkującej ISOPROM, na miejscu, w Zakładach "Eldrob" była 
najpełniejszą formą wizualnej prezentacji, pozwoliła zapewne skonfrontować wiedzę 
teoretyczną z praktyką przemysłową.
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XXV Sesja Naukowa 
KTiChŻ PAN (Lublin, 15-16.09.1994 r.)

"Postępy w technologii żywności" były tematem XXV, Jubileuszowej Sesji 
Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, która zorganizował 
Korni tetTechnologii i Chemii Żywności PAN, PolskieTowarzystwoTechnologów 
Żywności, Oddział w Lublinie, Oddział Technologii Żywności Akademii Rolni

czej w Lublinie oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemyślu Spożyw
czego NOT, Oddział w Lublinie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnegobyl 

prof. dr hab. Bohdan Achremowicz.
W sesji referatowej i plakatowej przedstawiono 5 sekcji tematycznych:
I - Postępy w biotechnologii, II - Inżynieria procesowa, III - Biologiczne metody analizy 

żywności, IV - Postęp w technologii żywności pochodzenia roślinnego,V - Postęp w technologii 

żywności pochodzenia zwierzęcego.
Wygłoszono 147 prac referatowych oraz zaprezentowano 92 plakaty. W obra

dach uczestniczyło 25 osób z Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej 

we Wrocławiu reprezentujących wszystkie Katedry Wydziału.
Wygłoszono 12 referatów oraz przedstawiono wyniki prac naukowych w formie 

7 plakatów. Jeden z 5 referatów plenarnych "Skrobia i produkty jej przetworzenia 
jako składniki niektórych polimerów syntetycznych" przedstawi! prof. dr hab. 
Wacław Leszczyński, a przewodnictwo sekcji V Postęp w technologii żywności 
pochodzenia zwierzęcego - powierzono prof. dr hab. Zbigniewowi Dudzie.
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"AKTUALNE PROBLEMY W ROZRODZIE 

PTAKÓW DOMOWYCH"
Z inicjatywy Katedry Hodowli Drobiu i Drobnego Inwentarza naszej Uczelni 

w ramach działalności Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy 

Drobiarskiej - Grupa VI: "Reprodukcja" została zorganizowana I Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa nt.: "AKTUALNE PROBLEMY W ROZRODZIE PTA
KÓW DOMOWYCH".

Celem Konferencji była prezentacja prowadzonych w różnych ośrodkach nauko
wych w Polsce kierunków badań dotyczących rozrodu ptaków domowych, wymia
na poglądów odnośnie stosowanych metod badawczych i wyposażenia ośrodków 
w aparaturę oraz dalszych kierunków badań.

Konferencję zaszczycił swoją obecnością Prorektor ds. Nauki i Współpracy z 
Zagranicą AR we Wrocławiu prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki. Uczestniczyło 
37 osób reprezentujących Katedry Hodowli Drobiu Akademii Rolniczych w kraju, 
Polską Akademię Nauk, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobiarstwa w 
Poznaniu, Zakłady Drobiarskie z Opola, Ostrowa Wlkp. i Wrocławia oraz firmy 
drobiarskie FERMPOL, HYBRID, ISA i SHAVER.

Podczas Konferencji przedstawiono 12 referatów, które wzbudziły duże zaintere
sowanie i wywołały żywą dyskusję. Pracownicy Katedry zaprezentowali także 
stosowane aktualnie nowoczesne metody badawcze oraz zaplecze dydaktyczno- 
eksperymentalne: pracownie, aparaturę specjalistyczną, pomieszczenia z ptakami 

oraz sale ćwiczeń.
Stroną organizacyjną Konferencji zajął się Zespół Katedry w składzie: prof.dr 

hab. Bronisława Chełmońska (Przewodnicząca), dr inż. Maria Chrzanowska, 
mgr inż. Barbara Dymkowska, dr inż. Teresa Gwara, dr inż. Ewa Łukaszewicz, 
dr inż. Alicja Mazanowska. mgr inż. Bogumiła Mazur, mgr inż. Adam Woj
ciechowski, Tadeusz Woźniak.
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Znów we Wrocławiu
Po 46 latach od pierwszego Zjazdu Limnologów Polskich w czerwcu 1948, w dniach 

od 5 do 8 września 1994 Wrocław ponownie gościł limnologów z całego kraju.
XVI Zjazd Hydrobiologów Polskich zorganizowany przez Oddział Wrocławski 

PTH i Katedrę Limnologii i Rybactwa AR we Wrocławiu odbył się pod protekto
ratem JM. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr. hab. inż. Jerzego 
Kowalskiego oraz Wojewody Wrocławskiego prof. dr. hab. inż. Janusza Zale
skiego. Wzięło w nim udział ponad 260 osób z wszystkich liczących się ośrodków 
naukowych Polski, którzy obradowali w 7 zespołach tematycznych.

Obradom towarzyszyła, przez cały czas trwania Zjazdu, sesja plakatowa Przedsta
wiono na niej 176 plakatów. W ogłoszonym, dla młodych pracowników nauki, 
konkursie na najlepszy plakat, główną nagrodę - wyjazd na Międzynarodowy Kongres 
Limnologiczny w Brazylii - zdobyta pani mgr Katarzyna Leszczyńska z Poznania za 
pracę pt. "Kumulacja Pb, Cd, Cu w łańcuchach troficznych jezior Góreckiego i 
Witobelskiego". Uczestnicząca w tym konkursie pani mgr Monika Kowalska-Góral- 
ska z Katedry Limnologii i Rybactwa za pracę pt. "Zakwaszenie wód rzecznych w 
Górach Izerskich” zdobyła trzecie miejsce premiowane wyjazdem na kolejny, XVII 
Zjazd PTH.Katedra Limnologii i Rybactwa wrocławskiej AR powierzono organizację 
i kierownictwo nowopowołanej sekcji "metale ciężkie" PTH.
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