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Nadzieja 

dźwiga się 
w porę 

ze wszystkich 
miejsc, 

jakie poddane są 
śmierci — 

nadzieja jest 
jej przeciwwagą, 

w niej świat, 
który umiera, 

na nowo odsłania 

swe życie.

Karol Wojtyła - fragment poematu 
"Rozważanie o śmierci"

W100. rocznicę urodzin
Na cmentarzu przy ul. Ottona Bujwida, 
w 100. rocznicę urodzin
prof. dr. hab. Tadeusza Konopińskiego,
w dniu 21 października br., wiązankę kwiatów na grobie Zmarłego Mistrza 
złożyli pracownicy Katedry Hodowli Bydła i Produkcji Mleka naszej Uczelni.



KROTKO
Słownik Lesława Zimnego 
na Międzynarodowych 

Targach Książki
We Frankfurcie nad Menem zakończyły się w 

dniu21.10.94 r. największe w Europie Międzynaro
dowe Targi Książki. Wzięło w nich udział 8400 
wystawców z 95 krajów, prezentując 355 tys. ty
tułów. Eksponowane książki obejrzało ćwierć mi
liona osób, głównie związanych zawodowo z 
edytorstwem, a także twórców i przedstawicieli 
różnych środków publicznego przekazu. Kilkadzie
siąt polskich oficyn wydawniczych prezentowało 
swoje książki na jednym stoisku, sponsorowanym 
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Ws'ród ekspo
zycji polskich oficyn znalazło się miejsce dla 
Słownika rolniczego niemiecko-polskiego dr. 
Lesława Zimnego, który ukazał się (słownik) na
kładem Wydawnictwa Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu.

Warto przy okazji wspomnieć, iż dorobek nasze
go Wydawnictwa będzie zaprezentowany szerzej 
na I Targach Książki Akademickiej w dniach 
3-6.11.94 r. w Auli Politechniki Warszawskiej. 
Trzy podręczniki zgłoszone zostały do konkursu 
na najlepszą książkę akademicką i siedem pozycji 
do katalogowych notek bibliograficznych. Targi 
-jak chcą tego organizatorzy (Wydawnictwo Na
ukowo-Techniczne) -mają w zamyśle wymianę 
doświadczeń wydawców książki akademickiej. 
Szerzej na ten temat napiszemy już po Targach, w 
następnym numerze.

/mwj/

Wystawa w Antresoli
“Jesteśmy pod niesamowitym naporem postępu 

techniki, niedługo już nikt nie będzie pamiętał o 
wynalazkuGuttenberga”-powiedziała dyrektorOG- 
cyny Wydawniczej P.Wr., mgr Maria Łyko, otwie
rając w dniu 10 października br. wystawę 
wydawniczych nowości w Antresoli w Gmachu 
Głównym P.Wr. Ale droga książki wciąż pozostaje ta 
sama: od autora, który daje swą myśl - do czytelnika, 
odbiorcy dzieła. Po środku jest Wydawca, który ma za 
zadanie przygotować książkę czytelnikowi w jak najle
pszej formie, zarówno edytorskiej, jak i poligraficznej. 
Tę,którąoferujeOGcyna Wydawnicza Politechniki, moż
na było podziwiać podczas ekspozygi, a i liczba 80. 
tytułów w bieżącym roku - też jest imponująca. Na 
otwarcie wystawy, w imieniu Władz Politechniki, 
przybyli: prorektor ds. Ogólnych proC Ryszard Rogala 
i Dyrektor Gabinetu Rektora dr Małgorzata Pawłowska 
Byli też obecni przedstawiciele zaprzyjaźnionych wy
dawnictw: Uniwersytetu Wrocławskiego i naszej Uczel
ni. Wystawie towarzyszył, czynny przez cały tydzień, 
kiermasz książki akademickiej w Gmachu Głównym 
Politechniki Wrocławskiej.

' Posiedzenie Kolegium 
Rektorów

Na posiedzeniu w dniu 25 października br. rekto
rzy wrocławskich uczelni poparli oświadczenie re
ktorów szkół autonomicznych w sprawie polityki 
finansowej państwa w dziedzinie szkolnictwa wy
ższego. Teksty obu uchwał zamieścimy w nastę
pnym numerze. Omawiano też organizację Święta 
Nauki Wrocławskiej.

/mwj/

Dopiero w listopadzie odbyło się pierwsze powakacyjne posiedzenie 
Senatu, dlatego też tydzień później ukazuje się kolejny numer GŁOSU 
UCZELNI. Wszystkich Świętych i Dzień Zadusznyjużza nami, choć pewnie 
o bliskich Zmarłych pamiętamy nie tylko z okazji tych Świąt. Wspomnij my 
dziś jednak Tych, którzy odeszli z naszej Uczelni w minionym roku na 
zawsze: Danutę Dzieżyc, Bronisława Giedrojcia, Tadeusza Janiaka, Jana 
Kucharzyszyna, Bronisławę Magierowską, Jadwigę Pawlarczyk, Janusza 
Radka i Jadwigę Szatkowską.

Stały doroczny układ niektórych uczelnianych uroczystości niejako na
rzuca pewną cyldiczność, dlatego też dziś - jak w każdym listopadowym 
numerze - lista nagrodzonych nauczycieli akademickich z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Bardzo dziękujemy pani IraidzieKuropceza staranne 
przygotowanie nam do druku tego zestawienia, podobnie, jak w poprze
dnim numerze, wykazu dyrektorów instytutów i kierowników katedr.

Dziękujemy też panom Kazimierzowi Gidzińskiemu i Stanisławowi 
Mączce za terminowe i sumienne przekazywanie materiałów z Działu ds. 
Wynalazczości i Wdrożeń. Dzięki temu możemy kontynuować, rozpoczęty 
przed wakacjami, cykl o wynalazczości i przekazywać aktualne komuni
katy z Działu.

Bogate w informacje są ostatnie strony tzw. konferencyjne, bowiem 
właśnie okres jesienny to najobfitszy pod tym względem czas. Dziękujemy 
za szybkie przekazywanie relacji, lub choćby zaproszeń czy materiałów. Nie 
chciałybyśmy, aby jakaś ważna naukowa sesja została w naszym piśmie 
pominięta, bądź aby ukazała się z opóźnieniem.

Nie zamieszczamy, dawno obiecanej, rozmowy z JM Rektorem. Zamiast 
- relacja z pobytu Magnificencji z prof. Jerzym Fabiszewskim i prof. Jerzym 
Drozdem w Izraelu i... rozmowa, tym razem z osobą w Uczelni nie pracu
jącą. Sprawy uczelnianego Wydawnictwa znów stały się aktualne, zaszły 
w nim ostatnio zmiany personalne, a czekają - być może - zmiany 
organizacyjne. Warto więc pokazać taką reorganizację, która przyniosła 
sukces i to w stosunkowo krótkim czasie.

Obiecaną rozmowę z JM Rektorem zamieścimy najprawdopodobniej w 
grudniowym numerze.

Redakcja

PISMO PREZESA RADY MINISTRÓW 
WALDEMARA PAWLAKA W SPRAWIE STANOWISKA 

j KONFERENCJI REKTORÓW UCZELNI AUTONOMICZNYCH |
 ZuwagązapoznałemsięzestanowiskiemKonferencjiRektorówUczelni Autonomicznych przyjętym;; 
w maju br. w Poznaniu, świadczącym o zaangażowaniu i trosce o rozwój Polski, 
 Sprawy inwestowania w kapitał ludzki, w rozwój szkolnictwa wyższego i nauki stają się przedmiotem 

Ś szczególnej uwagi, czego wyrazem jest opracowanie przez Rząd i przyjęcie przez Sejm Rzeczypospo-  
• litej Polskiej dwóch dokumentów:

-Głównych kierunków doskonalenia systemu edukacji w Polsce,
 -Strategii dla Polski.
 Przyjęte w nich cele i sposoby rozwiązań zakładają sukcesywną poprawę kondycji szkolnictwa | 
 wyższego i nauki jako inwestycji o najwyższej społecznej efektywności.
 Zagadnienia i propozycje przedstawione w Stanowisku Rektorów będą brane pod uwagę przy; 
 opracowaniu programów szczegółowych, wynikających z przyjętych przez Sejm RP dokumentów.
 Tempo wdrażania zmian będzie zależało od możliwości ekonomicznych Państwa, jednakże pragnę ;ś; 
 za pewnie, że Rząd, którym kieruję, ma pełną świadomość historycznej odpowiedzialności za dalszy  
 rozwój Polski.

CYTAT MIESIĄCA 

Zawsze znajdzie się odpowiednia filozofia do braku odwagi

/Albert Camus/



PODGLĄDANIE NAJLEPSZYCH

“Szczęśliwa jestem, 
że mnie to już nie dotyczy”

Rozmowa z mgr Marią Łyko,
Dyrektorem Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej

Maria Łyko - absolwentka fizyki Uniwe- 
sytetu Wrocławskiego, od 1 kwietnia br. 
dyrektor Oficyny Wydawniczej Politechniki 
Wrocławskiej

- Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej niedawno 
przeszło reorganizację. 1 kwietnia br. powołano Oficynę 
Wydawniczą, a Pani została jej dyrektorem. To zaledwie 
pół roku, a już mówi się o sukcesie...
- Sądzę, że za wcześnie mówić o sukcesie, może dlatego, 
że widzę jeszcze wiele spraw, z którymi musimy się 
uporać. Najważniejsze, że dostrzegamy te problemy.
- Obejmując swoją funkcję przejęła Pani równocześnie 
odpowiedzialność. Za co Pani odpowiada?
- Odpowiadam za całość pracy Oficyny, zarówno pod 
względem finansowym, jak i merytorycznym, a więc za 
przebieg cyklu wydawniczego od autora do wydania 
książki drukiem, a także za rozpowszechnianie. W Wy
dawnictwie pracuje 25 osób, a około 40 osób w drukarni, 
która żyje niejako swoim własnym życiem.
- Skoncentrujmy się zatem na samym Wydawnictwie.
Jaka jest jego wewnętrzna struktura organizacyjna? Na 
liście płac figurują przecież kierownicy działów, którzy 
pobierają niemałe dodatki funkcyjne.
-Tak, są trzy działy, które mają swoich kierowników: reda

kcja merytoryczna, dział techniczno-produkcyjny oraz dział marketingu i analizy ekonomicznej. 
Każdy z kierowników jest bardzo dobry na swoim stanowisku, potrzebna jest jednak osoba, 
która ogarnęłaby całość. Przyj mując pracę do druku muszę wiedzieć w jaki sposób będzie wyglądała 
jej droga od autora do odbiorcy.
- A więc o opracowaniu merytorycznym decyduje Pani?
- Nie, daję tylko sugestię kierownikowi działu redakcyjnego.
- A nie robi tego Kolegium, czy - jak to się na Politechnice nazywa - Rada Redakcyjna?
- Wróćmy zatem do Rady. Przez wiele lat działała tu Rada Redakcyjna i działa w dalszym ciągu. 
W tej chwili ma nowy regulamin i jest to organ koordynujący i opiniujący działalność wydaw
niczą. Kiedy dawniej były jeszcze tzw. plany wydawnicze, Rada je zatwierdzała. W tej chwili, 
gdy nie mamy żadnych planów i działamy na zasadzie-można powiedzieć-samofinansowania, 
czy na zasadzie rynkowej, Rada tego nie tylko nie robi, ale nie chce robić. O tym, w jakim 
nakładzie wydać daną pozycję, decyduje nasz rachunek ekonomiczny. Rada Wydawnicza jest 
mi potrzebna w sprawach, które wykraczają poza moje możliwości, wtedy proszę o pomoc. Na 
przykład obecnie mam zamiar zwrócićsię z prośbądo Rady o dokonanie sondażu na wydziałach, 
jakie skrypty należałoby wznowić. Dopiero wówczas mogę zacząć próbować załatwiać ich 
finansowanie. Sytuacja jest trudna, bo tych skryptów naprawdę brakuje.
- Jaka jest droga książki od autora do księgarni, łącznie z finansami?
- Prawie wszystkie książki są dotowane, albo przez Uczelnię, tzn. finansują je dziekani lub 
dyrektorzy instytutów, albo przez KBN, czy przez MEN, jak to jest w przypadku podręczników. 
O te środki stara się samo Wydawnictwo. To znaczy ja występuję o dofinansowanie - do KBN 
o dofinansowanie prac naukowych niskonakładowych, do Ministerstwa w przypadku podręcz
ników o nakładzie co najmniej 1500 egzemplarzy. Staramy się autorom pomagać wzdobywaniu 
tych środków. Zazwyczaj autor przychodzi z pracą, którąjuż napisał, robimy wstępną kalkulację 
i autor stara się o pieniądze. Po zabezpieczeniu, przynajmniej w części, finansowania rozpoczy
namy pracę nad książką, tzn. wysyłamy do recenzenta, którego proponuje dyrektor instytutu. 
Czasem robi to sam autor podając swoje propozycje, z których to my dokonujemy wyboru. 
Staramy się wybierać recenzentów tak, aby szybko wpłynęła recenzja.
- Kto weryfikuje, czy autor uwzględnił uwagi recenzenta?
- Recenzent. Do niego wysyłamy odpowiedź autora na jego uwagi i ewentualnie egzemplarz 
pracy, jeżeli sobie tego życzy. Potem czekamy na pismo od recenzenta, czy jest usatysfakcjo
nowany odpowiedzią autora, czy nie. Staramy się to robić sprawnie.

cd. na s. -

KRÓTKO
O zmianach w Wydawnictwie 

Akademii Rolniczej
Prorektor ds. Dydaktyki dr hab. inż. Marian 

Rojek, prot nadzw. na posiedzeniu Kolegium Re
dakcyjnego w dniu 13 października br. powie
dział: "Pewnie wszyscy z Państwa wiedzą, albo za 
kilka chwil się dowiedzą, że będące jeszcze na 
dzisiejszym zebraniu obie panie Wanke, są po raz 
ostatni—przynajmniej na razie—na spotkaniuwtym 
gremium, z tego po prostu powodu, że od dnia 15 
października przestoją pracować w Wydawnictwie. 
Oficjalne podanie o powrót do poprzedniego miej
sca pracy, tzn. do Ośrodka Zastosowań Informatyki, 
zostało złożone i zostało ono przez pana Rektora 
Kowalskiego i przeze mnie zaakceptowane w tym 
sensie, że wyraziliśmy zgodę nie stawiania prze
szkód w powrocie do poprzedniego miejsca pracy. 
Sądzę, że będzie nie jeden raz jeszcze okazja, żeby 
do sprawy, do poważniejszej analizy dlaczego tak 
się stało, powrócić. Dlatego nie nad tym chciałem 
sięskupić, powiem jedynie, że niestety nie sprawdzi
łem się jako opiekunDziału Wydawnictw. Mam tego 
świadomość, że duża część winy jest po mojej stro
nie — może większa, niż mi się w tej chwili wy daje — 
że nie udało mi się doprowadzić do takiego załatwie
nia sprawy, żeby w takim składzie osobowym, w 
jakim to 1 marca zaczęło funkcjonować, mogło dzia
łać dalej. Oprócz pewnych rozbieżności koncepcji i 
wizji, jaka ma być rola i zadania, jakie ma być usytuo
wanie i wzajemne powiązania pomiędzy Wydawnic
twem traktowanym jako dział techniczny, a Kolegium 
Redakcyjnym i Redaktorem Naczelnym, jako organem 
odpowiadającym za jakość merytoryczną — bo te wizje i 
koncepcje były różne — drugą przyczyną, czy obok niej, 
to co w innych sytuacjach byłoby dużym plusem, w tym 
wypadku było minusem, to to, że spotkały się aż trzy 
indywidualności —panie ze swoją osobowością i swoimi 
koncepcjami i prof. Sobota też ze swoją osobowością i 
swoimi koncepcjami. Ta wina, którą sobie przypisuję, to 
to, że ja mediując wiele razy i próbując doprowadzić do 
tego, żeby te osobowości zna lazły wspólny język—mi się 
po prostu nie udało. Zresztą od początku były takie 
zapewnienia, że decyzja, którą panie podejmą będzie 
ich suwerenną decyzją, na którą nie będzie z urzędu 
żadnych nacisków, tzn. nie będziemy stawiać sprzeciwu 
w chwili, kiedy panie uznają, że w Wydawnictwie dalej 
już pracować nie mogą.

Kończąc, chciałem powiedzieć to, co najważniejsze, 
że na razie na tym forum chciałem złożyć serdeczne 
podziękowanie obu paniom Wanke. To, co one przez 
te oficjalne 7 miesięcy w Wydawnictwie zrobiły, na 
pewno dostrzegają wszyscy. Jakość, końcowy efekt 
pracy Wydawnictwa, czy to w postaci zeszytów nauko
wych, czy serii konferencyjnych, monograficznych, 
podręczników, czy skryptów jest widoczna gołym 
okiem i takiego efektu by nie było, gdyby nie praca i 
zaangażowanie obu pań. Wiem, że niezależnie od tego 
co powiem, to i tak będzie to zbyt mało w stosunku do 
tego wkładu pracy, który panie włożyły. Powiem więc 
na koniec jeszcze raz krótko, bo to na razie mogę 
zrobić. Serdecznie wam dziękuję za to, co zrobiłyście, 
za ten kawałek życia, który zostawiłyście w Wydaw
nictwie Żałuję jeszcze raz, że skończyło się to tak, jak 
się skończyło, a jednocześnie mam nadzieję, że może 
nie na takim poziomie, może nie w takiej formie — ale 
to już zmartwienie m. in. Kolegium — żeby ewentualny 
następca w Wydawnictwie, tak je poprowadził, aby 
zbyt swoich lotów i tego poziomu, który osiągnęło, nie 
obniżyło i mam nadzieję, że tak będzie

Dziękuję i żałuję."



KRÓTKO
O polityce proinnowacyjnej
Luksusowy hotel “Bryza” w Jastarni, będący 

własnością Zbigniewa Niemczyckiego był tej jesie
ni (16-18.09.94) miejscem spotkania Polskiego Fo
rum Akademicko-Gospodarczego. Przypomnijmy, 
że Forum, powołane w 1992 r. z inicjatywy Polite
chniki Warszawskiej, grupuje rektorów najwię
kszych uczelni w kraju, a także bossów przemysłu 
państwowego i prywatnego. Członkami Forum są 
rektorzy politechnik: warszawskiej, gdańskiej, ślą
skiej i wrocławskiej, krakowskiej AGH, rektorzy 
uniwersytetów: warszawskiego, poznańskiego, ja
giellońskiego, gdańskiego i wrocławskiego, warsza
wskiej Akademii Medycznej i Szkoły Głównej 
Handlowej, a także bossowie biznesu tacy jak: Zbig
niew Niemczycki (Curtis International), Maciej Ra- 
czkiewicz (Epstein Engeering Export Ltd.), Maciej 
Grelowski (Orbis S.A.), Janusz Quandt (Bank Prze
mysłowo-Handlowy), Stanisław J. Słowikowski 
(Lokalne Centrum Biznesu), Ryszard Wojtkowski 
(Coca-Cola Services Ltd.), Witold Sulimirski 
(Amerykańska Inicjatywa dla Rozwoju Inwestycji 
w Polsce), Marek Goliszewski (Biznes Center Club) 
i inni. Przewodniczącym 5. osobowego Zarządu, 
wybieranego co roku na zmianę z obu środowisk, 
jest obecnie prof. Marek Dietrich, rektor Politech
niki Warszawskiej. Fundusze PFAG pochodzą ze 
składek członkowskich, a także krajowych i zagra
nicznych fundacji. PFAG otrzymało grant Charles 
Stewart Mott Foundation, współpracuje z Komite
tem Badań Naukowych i Komisją Wspólną Fundu
szu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gościem spotkania w Jastarni był sekretarz KBN dr 
Zdzisław Frąckowiak, a jego wystąpienie na temat 
polityki proinnowacyjnej państwa wymienić należy ja
ko najważniejsze, z bezpos'rednio dotyczących środo
wiska naukowego. Celem tej polityki ma być 
podniesienie poziomu technologii, ochrony prawnej włas
ności intelektualnej i dostosowanie do międzynarodo
wych norm jakości (ISO). Działania mają być powiązane 
z polityką naukową, naukowo-techniczną i edukacyjną. 
Najbliższe zadania to dostosowanie systemu finansowo- 
podatkowego i polityki kredytowej, polityki celnej i kursu 
złotego, inicjowanie tworzenia instytucji kapitałowych, 
rozwój sieci komputerowych, systemu konsultacji tech- 
nologiczno-rynkowej. W dyskusji padały ze strony rekto
rów krytyczne glosy na temat niektórych działań KBN, 
rozbieżnością między głoszonymi hasłami a rzeczywisto
ścią. Sekretarz KBN, wprawdzie wykazał się dużą kom
petencją i znajomością faktów, ale reprezentował 
spojrzenie z wyżyn decyzyjnych.

Przedmiotem dyskusji była też inicjatywa utworzenia 
Giełdy Technologii umożliwiającej transfer rozwiązań 
opracowanych w polskich ośrodkach naukowych. 
Współorganizatorami Giełdy byłyby uczelnie - człon
kowie wspierający Forum oraz inne ośrodki naukowe. 
Proponuje się, aby pierwsza Giełda Technologii pod 
auspicjami Forum odbyła się wiosną 1995 r. Żywą 
dyskusję wzbudził referat prof. Urszuli Wojciecho
wskiej (SGH) “Za i przeciw opodatkowaniu wzrostu 
wynagrodzeń” Po 3. godzinnej wymianie poglądów, w 
której najostrzejszym przeciwnikiem “popiwku” był An
drzej Wieczorek, ekonomista reprezentujący “Solidar
ność”, stwierdzono, że nawet prof. Leszek Balcerowicz 
traktował to rozwiązanie jako przejściowe na 3-4 miesią
ce. Potem było to już tylko źródło trudności ekonomicz
nych przedsiębiorstw. Ten pogląd poparli: Jerzy Knapik 
(dyr. Huty im. Sendzimira), Barbara Just (wiceprezes 
“Wart/’) i inni dyrektorzy przedsiębiorstw ...

Środowisko wrocławskie reprezentowali w Jastarni: 
rektor U.Wr. prof. Wojciech Wrzesiński i prorektor 
ds. Ogólnych P.Wr. prof. Ryszard Rogala Jak się 
nieoficjalnie dowiadujemy, miejscem następnego spot
kania Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego 
wiosną przyszłego roku będzie Wrocław.

/mk/

dok. ze s. 3

“Szczęśliwa jestem, że mnie to już nie dotyczy’’

- Nie pośredniczy w tym redaktor merytoryczny?
- Dawniej we wszystkich instytutach działali redaktorzy merytoryczni, było ich około 30. 
Ostatnio na posiedzeniu Rady Redakcyjnej dyskutowaliśmy, czy warto ich zostawiać, bo na 
trzydzieści osób tylko trzy cokolwiek robiły, to znaczy naprawdę pomagały autorom i nam. Rada 
zadecydowała, aby pozostawić tu dowolność. Nie ma więc teraz żadnej sformalizowanej 
struktury.
- Wydawnictwo ma zatem dużą samodzielność: decyduje o wyborze recenzentów, o tym kto 
wykonuje opracowanie merytoryczne, a także czy jest ono potrzebne, czy nie.
- Dla mnie nie jest to niczym niezwykłym, tak po prostu funkcjonuje Wydawnictwo. Czytając 
stare zasady - była tu taka książeczka - byłam zdziwiona. Funkcjonowała tu taka sformalizo
wana struktura złożona z redaktorów merytorycznych, była Rada, która głęboko ingerowała w 
pracę Wydawnictwa, były plany wydawnicze. Szczęśliwa jestem, że mnie to już nie dotyczy.
- Może właśnie dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu podniesiono z zadowoleniem, że - mimo 
inflacji - koszt jednego arkusza wyraźnie się obniżył. Niemalże graniczy to z cudem. Jak Pani 
tego dokonała?

- Włynął na to przede wszystkim wzrost liczby wydanych arkuszy, przy takim samym składzie 
zespołu. Oprócz tego wkracza technika. Gdy autor przynosi pracę na dyskietce ze złożonym na 
komputerze tekstem, nie tylko szybciej ukazuje się książka, bo nie wymaga przepisywania, ale 
jest tańsza. Autorowi płacimy za skład tylko wówczas, gdy podejmuje się współpracy z 
Wydawnictwem i spełni wszystkie nasze wymagania pod względem technicznym i merytory
cznym, nanosi wszystkie poprawki korektorskie i redakcyjne aż do dostarczenia makiet, bądź 
kalek do drukarni. W realiach politechnicznych bardzo rzadko się zdarza, że autor przynosi 
tradycyjny maszynopis.
- A kto ustala wysokość honorarium autorskiego?
- Też Wydawnictwo. Wszystko zależy od tego jakimi środkami dysponujemy. Są to przecież 
książki dotowane. Bo jeżeli mamy tylko środki na druk i koszty wydawnicze, to nie możemy 
honorarium wypłacić. Mamy oczywiście ustalone stawki i robimy dwie kalkulacje.
- To chodzi oczywiście o książki, które muszą być dotowane ...

-Tak. Rozpoczynamy też produkcję książek w większych nakładach, popularnonaukowych, na 
których chcetny po prostu trochę zarobić.
- Koszt oczywiście zwróci się po sprzedaży. Kto finansuje wydanie tych książek?
- To jest kredyt Uczelni. Musiałam mieć na to zgodę panów rektorów, którzy pozytywnie 
zaopiniowali ten pomysł. Nie jest to na razie przedsięwzięcie na dużą skalę, chodzi o kilka 
tytułów. Było to głównie uzależnione od marketingu, który do tej pory praktycznie nie istniał. 
Można przecież produkować znakomite książki, które będą zalegać w magazynie. Zatrudniłam 
ostatnio świetnego fachowca z Ossolineum i sprzedaż książek gwałtownie nam wzrosła.
- W maju weszło wżycie nowe prawo autorskie. Co zmieniło w funkcjonowaniu Wydawnictwa?
- Pracujemy nad nową, zgodnąz prawem autorskim, umową wydawniczą. W tej chwili jest ona 
opiniowana przez Andrzeja Karpowicza, który uczestniczył bezpośrednio w przygotowaniu 
Ustawy i jest jednym z najlepszych specjalistów w zakresie prawa autorskiego, a także autorem 
wydanego przez PWN podręcznika o prawie autorskim. W myśl nowej Ustawy panuje absolutna 
dowolność jeśli chodzi o stawki autorskie i nakłady, terminy korekt itp. Staraliśmy się w 
projekcie umowy uwzględnić nasze uczelniane realia. Największym problemem jest sprawa 
honorariów autorskich. Zdecydowałam się na wprowadzenie honorariów ryczałtowych.
-Jak kształtują się stawki w przeliczeniu na jeden arkusz autorski?

-1 min zł za prace naukowe i skrypty, 1,600 min do 2 min zł za podręcznik i 2 min zł za książki 
popularnonaukowe. Te stawki ustalam indywidualnie do każdej pozycji.
- A kto ustala cennik usług wydawniczych?
- Też my tzn. Wydawnictwo i nikt tego nie musi zatwierdzać. Ale warunki mamy twarde. 
Wydajemy przecież książki niskonakładowe, trudno się sprzedające, a musimy na siebie zarobić.
- Czy można podsumować tak naszą rozmowę: recepta na sukces to znaleźć młodego, 

energicznego fachowca i dać mu pełną samodzielność?
- Energiczna jestem, a czy jestem fachowcem - niech to ocenią inni. Niemniej moje atuty to 
dobra organizacja, orientacja w możliwościach poligraficznych, w nowych edytorach tekstów, 
w sprzęcie komputerowym, a także dobór odpowiednich współpracowników i ... odwaga 
podjęcia ryzyka. Spotkałam się także z ogromną życzliwością, zarówno ze strony panów 
rektorów, jak i pani kwestor. Bez ich pomocy niewiele udałoby mi się zrobić.

Rozmawiały:
Małgorzata Wanke-Jakubowska 
i Maria Wartke-Jerie



FINIS CORONAT OPUS

Absolutorium 
Wydziału Rolniczego

Uroczyste rozdanie dyplomów absol
wentom nie było tradycją Wydziału Rol
niczego, dlatego też absolutorium w dniu 
22 października br. miało szczególny cha
rakter wplatając się w utrwalony już zwy
czaj pozostałych wydziałów naszej 
Uczelni. Jej Władze reprezentował Prore
ktor ds. Współpracy z Gospodarką Narodo
wą i RZD prof. Eugeniusz Kołota, 
przybyli również dziekani: Wydziału Me
lioracji i Inżynierii Środowiska - prof. 
Włodzimierz Parzonka, Technologii 
Żywnos'ci - proC Wacław Leszczyński 
oraz prodziekani: Wydziału Zootechni
cznego - dr hab. Bożena Patkowska-So- 
koła i Medycyny Weterynaryjnej - prof 
Janusz Madej, a także były dziekan Wy
działu Rolniczego prof. Jan Ludwiczak. 
Gośćmi uroczystości byli również dyrektor 
i wicedyrektor Agencji Własności Rolnej. 
Dziekan prof. Józef Szlachta powitał 
szczególnie serdecznie absolwentów i ich 
rodziny, a także przybyłych gości.

"Żegna nas Uczelnia, wita Was życie” — 
tymi słowami zakończył swe krótkie wystą
pienie skierowane do absolwentów, w któ
rym ptzypomniał, iż ich nauczyciele starali 
się wpajać takie postawy, by "bardziej być, 
niż mieć', a zacytowany w całości Manifest

Nowoczesnego Stoicyzmu był niejako 
przesłaniem na nowy etap życia.

"Dziękuję, że przypomnieliście sobie 
swojego nauczyciela" - powiedział prof. 
Zygmunt Hryncewicz, który - była to 
prośba absolwentów-wygłosił ostatni w 
ich akademickiej przygodzie wykład nt. 
"Możliwości rozwoju rolnictwa ekologi
cznego w Polsce".

Rozdanie dyplomów absolwentom po
przedziła promocja doktorska dr. An
drzeja Trzcińskiego i dr. Zdzisława 
Klukowskiego. Magistrów inżynierów 
długo wyczytywał prodziekan Wydziału 
dr hab. Andrzej Kotecki wręczając dy
plomy absolwentom obu kierunków: Te
chniki Rolniczej i Leśnej oraz Rolnictwa, 
a następnie nagrody ufundowane przez 
Prorektora ds. Dydaktyki i prezesa "Agro- 
my" we Wrocławiu, błyskały flesze apa
ratów fotoraGcznych i ... łzy wzruszenia 
w oczach mam. Na koniec słowo podzię
kowania od przedstawicielki absolwen
tów Katarzyny Beygi, kwiaty i ostatnie 
"Gaudeamus" w wykonaniu chóru Aka
demii Rolniczej we Wrocławiu "Szumią
cy Jesion", który dał piękną oprawę 
muzyczną całej uroczystości.

/mwj/

Fundacja PRO HOMINE informuje
W maju 1994 r. zarejestrowana została Wrocławska Międzyuczelniana Funda

cja PRO HOMINE na rzecz emerytów i osób niepełnosprawnych. Jej zatożycie- 
lami-fundatorami są rektorzy wyższych? uczelni: Wrocławia: Politechniki, 
Uniwersytetu, Akademii Rolniczej, Ekonomicznej, Medycznej, Wychowania 
Fizycznego oraz Komisje Zakładowe NSZZ "Solidarność” przy PWSSP i ZNP 
Akademii Rolniczej.

Zadaniem Fundacji PRO HOMINE jest inicjowanie, organizowanie t prowa
dzenie działalności mającej na celu wszechstronną pomoc emerytom, rencistom, 
osobom niepełnosprawnym z wrocławskich wyższych uczelni oraz członkom ich 
rodzin. Działalność ta ma polegać głównie tur:

-Obudowie pensjonatu domu seniora,
-pomocy w organizowaniu leczenia, rehabilitacji, opieki nad obłożnie chorymi,
-prowadzenie działalności gospodarczej z udziałem emerytów i osób niepeł

nosprawnych.
Największe zainteresowanie w środowisku emerytów wzbudziła inicjatywa 

zbudowania pensjonatowego "domu seniora”, spełniającego funkcje nie tylko 
mieszkalne, lecz również socjalne i opiekuńcze. Chęć, zamieszkania w takim 
domu wy raziło 260 osób, w tym 86 osób z Politechniki Wrocławskiej.

DziałalnośćFundacji nadzoruje i wspomaga RadaFundacji, do której wchodzą 
przedstawiciele uczelni powołani przez Zgromadzenie Fundatorów. Zgromadze
niu Fundatorów przewodniczy Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzej 
Wiszniewski, a przewodniczącym Rady Fundacji jest prof. Henryk Hawrylak. 
Bieżącą działalnością Fundacji kieruje Zarząd,: którego prezesem jest Otton 
Dąbrowski. Członkowie Zarządu pełnią dyżury we wtorki i czwartki w godz. 
12-14 w pok. 439 bud C-9 Politechniki Wrocławskiej (teł. 202283), gdzie 
serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Zarząd Fundacji
1. Prezes -prof. Otton Dąbrowski
2. Wiceprezes-dr inż. Danuta Belina-Skład Rady Fundacji -Freundiich

1. mgr Cecylia Biegańska (P.Wr.) 3. Skarbnik - mgr Irena Siedlecka
2. mgr Waldemar Fritz (AR) 4,Sekretarz-mgr inż. Anna SzczepanikA
ś.prof. Andrzej Morawiccki (U.Wr.) 5. prof. Teresa Janasz
4. dr Juliusz Siedlecki (AE) Nowak
e e, r v 7. prof. Czesław Opaliński
5. Stefan Kwiatkowski (ĄM) 8. mgr Stanisław Górnik A .
6. dr Ryszard Jezierski (AWP)
7. prof. ŁucjaSkotnorowska- Komisja Rewizyjna

-Wilimowska (PWST) i. prof. Walenty Ostasicwicz
2.doc. Jerzy Wilanowski

Z SENATU
Zaproponowany porządek dzienny pierwszego, powakacyjnego, a 11. w tej 

kadencji posiedzenia Senatu, przyjęty został bez zmian.
• Plan pracy Senatu na rok akademicki 1994/95 zaakceptowano jednomy

ślnie. JM Rektor przypomniał, że materiały na posiedzenia Senatu należy 
składać w Sekretariacie Rektora nie później niż dwa tygodnie przed planowa
nym terminem. Posiedzenia Senatu będą się odbywać tradycyjnie w ostatni 
piątek miesiąca.
• Senat wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem o mianowanie na 

stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Eugeniusza Kołoty, prof. 
dr hab. Janiny Kuczery, prof. dr. hab. Zygmunta Mikołajczyka z Wydz. 
Rolniczego i prof. dr. hab. Stanisława Raułuszkiewicza z Wydz. Med. Wet.
• Informację o sytuacji finansowej Uczelni przedstawiła pani Kwestor mgr 

Urszula Paszkowska-Szczerba. "Wszyscy dyscyplinujemy się nawzajem i - 
pomimo ograniczonych środków - budżet jest zrównoważony, nie zalegamy 
z żadnymi płatnościami i nie płacimy odsetek" - powiedziała pani Kwestor. 
JM Rektor podziękował za dyscyplinę finansową. Zwrócił też uwagę, że 
dotacja MEN na dydaktykę pokrywa zaledwie wydatki na płace. Prof. Wło
dzimierz Parzonka z satysfakcją zauważył, że znalazła się w wydatkach 
Uczelni pozycja "stypendia doktoranckie". Sprawa studiów doktoranckich 
zdominowała dyskusję nad tym punktem porządku obrad. "Czy będzie nas stać 
na doktorantów?" - pytano oraz zalecano ostrożność jeśli chodzi o liczbę 
studentów. JM Rektor wyjaśnił, że uruchomienie studiów doktoranckich w 
grudniu zapewnia przyznanie odpowiednich kwot wynikających z algorytmu 
MEN na rok 1995. Doktoranci będą mogli dodatkowo ubiegać się w KBN, w 
porozumieniu z promotorem, o granty promotorskie.
• Udział naszej Uczelni w programie TEMPUS II omówił Prorektor ds. 

Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Stanisław Krzywiecki (materiał na ten 
temat zamieścimy w następnym numerze). "Wydaje mi się, że partycypujemy 
w nieproporcjonalnie małym wymiarze w programie Tempus"-skomentował 
prof. Zbigniew Duda. Zaapelowało mobilizację w przygotowaniu projektów 
poprzez Rady Wydziałów.
• Wątpliwości wzbudził wniosek Rady Wydziału Zootechnicznego (w zastę

pstwie prot Andrzeja Filistowicza referował prof. Tadeusz Szulc), o prze
kształcenie Zakładu Hodowli Koni w Katedrze Hodowli Bydła i Produkq‘i Mleka 
w samodzielną Katedrę Hodowli Koni. Ogromne zainteresowanie hodowlą koni 
i sportem jeździeckim oraz duże grono entuzjastów jeździectwa jest uzasadnie
niem utworzenia odrębnej jednostki-zauważyłProrektor proC Stanisław Krzy
wiecki. Senat wniosek przyjął przy jednym głosie wstrzymującym.
• Dyrektor Administracyjny, mgr Marian Rybarczykprzedstawił wniosek 

Prezesa Fundacji PRO HOMINE prof. Ottona Dąbrowskiego w sprawie 
przekazania działki położonej przy ul. Olszewskiego na rzecz Fundacji pod 
budowę Domu Seniora. Poinformował też, że Politechnika Wrocławska prze
kazała w zamian Akademii Rolniczej dwie działki przy ul. Pautscha. Wniosek 
w tej sprawie Senat przyjął jednomyślnie.
• O zgodę na zwiększenie limitu przyjęć na I rok ZSZ na kierunku Geodezja 

i Kartografia zwrócił się do Senatu Prorektor ds. Dydaktyki prof. Marian 
Rojek. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
• Senat zaaprobował propozycję zawarcia umowy o współpracy między 

Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu a Wydziałem Wete
rynaryjnym Uniwersytetu Ludwiga Maksymiliana w Monachium (nieformal
na współpraca została nawiązana; dwóch studentów odbyło już praktykę 
kliniczną w Monachium).
• W ramach wolnych wniosków JM Rektor, nawiązując do przekazanego w 

materiałach Oświadczenia Rektorów Uczelni Autonomicznych, postawił pytanie, 
czy Senat naszej Uczelni byłby gotów podjąć decyzję o ograniczeniu przyjęć 
studentów. Gdyby decyzję taką podjęło środowisko, należałoby solidarnie ogra
niczyć limity przyjęć o jednakowy procent Sam temat wywołał ożywioną 
dyskusję, poddawano w wątpliwość czy jest to odpowiednia forma nacisku, przy 
ogólnej aprobacie, że istnieje konieczność zaprotestowania przeciw polityce 
finansowej państwa wobecszkolnictwa wyższego. Jednomyślnie podjęto uchwa
łę popierającą stanowisko rektorów uczelni autonomicznych.
• Prorektor ds. Dydaktyki prof. Marian Rojek poinformował Senat o 

zmianach w Wydawnictwie, dziękując równocześnie paniom Wanke za wkład 
pracy, który został w przeciągu siedmiu miesięcy włożony.

/mwj/

Z OSTATNIEJ CHWILI
Za aktywny udział w pracach Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra otrzy

mali: prot dr hab. Andrzej Filistowicą prof. dr hab. Zygmuntllryncewicz, prof. dr 
hab. Michał Mazurkiewicz i dr hab. Jerzy Sobota, prot nadzw.

Minister złożył im wyrazy wdzięczności za włożony wysiłek i osobiste zaan gażowanie, 
przyznając równocześnie nagrody pieniężne.



KRÓTKO
60 lat minęło

Ciasno było tego dnia w Sali Senatu Uniwer
sytetu Wrocławskiego, bardzo licznie bowiem 
przybyli na jubileusz 60. lecia urodzin Rektora 
U.Wr. prof. Wojciecha Wrzesińskiego w 
dniu 7 października br. przedstawiciele “cechu 
historyków”, władz Miasta i Województwa, li
cznych uczelni z bliska i z daleka, instytutów 
naukowych i towarzystw, współpracownicy, ucz
niowie i przyjaciele. Dostojny Jubilat w towarzy
stwie Małżonki przez przeszło godzinę, z uwagą 
i - pewnie - ze wzruszeniem, słuchał życzeń, 
gratulacji, wyrazów szacunku i uznania, wdzię
czności i hołdu od tych, którzy przynieśli mu w 
darze oprócz słów, piękne, okazałe bukiety kwia
tów i inne upominki. Ci, co z przyczyn od nich 
niezależnych, przybyć nie mogli, przysłali tele
gramy, bądź listy gratulacyjne. Jako pierwszy 
odczytano l ist od wicepremiera, M inistra Eduka- 
cji Narodowej, prof. Aleksandra Łuczaka. 
Mówcy - mając zapewne na uwadze, iż zebrani 
słuchają ich na stojąco — nie przedłużali zanadto 
swoich wystąpień. Nie obyło się jednak bez pod
sumowań osiągnięć i dorobku Jubilata. Ponad 
400 prac naukowych, 300 magistrów, przeszło 
30 doktorów - te liczby mówią same za siebie. 
Podkreślano jego niesamowitą energię i opty
mizm, którym zarażał swoich uczniów i współ
pracowników, zasługi jako uczonego i jako 
rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Na koniec 
głos zabrał sam Jubilat. “Przekonaliście mnie 
Państwo, że jestem historykiem” - podsumował 
i sięgnął do wspomnień i tych najdawniejszych z 
samego początku naukowej drogi, poprzez dalsze 
lata. Za szczególnie ważny w swoim życiu uznał 
okres stanu wojennego i nawiązanie wówczas, 
trwającej do dziś, przyjaźni i współpracy z prof. 
Andrzejem Wiszniewskim, rektorem Politechni
ki Wrocławskiej, którego - w związku z wyj azdem 
z Wrocławia - reprezentowała na uroczystości Dy
rektor Gabinetu Rektora, dr Małgorzata Pawło
wska z pięknym bukietem pąsowych róż. 0, 
którzy nie chcieli zabrać głosu publicznie, ustawili 
się w długiej kolejce, by złożyć Dostojnemu Jubi
latowi (a dla wielu po prostu -“Drogiemu Wojtko
wi”) gratulacje i życzenia.

/mwj/

Konferencja Rektorów 
Uczelni Autonomicznych

W dniu 22 października br. w przededniu jubi
leuszu UMSC w Lublinie, zebrali się rektorzy wy
ższych szkół autonomicznych na kolejnej konfe
rencji. Obradom środki przekazu nadały duży roz
głos - relacjonowała je telewizja ogólnopolska i 
prasa codzienna. Spośród wrocławskich rektorów 
obecny był na konferencji rektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Wojciech Wrzesiński. Ma
my nadzieję, że w następnym numerze zamieścimy 
obszerniejszą relację z obrad i przyjęte ustalenia.

/mwj/

ZJAZD ABSOLWENTÓW

Po czterdziestu latach...
W dniach 17 i 18 czerwca 1994 r. na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska naszej Uczelni 

odbyło się Seminarium Naukowe z okazji 40. rocznicy wydania pierwszych dyplomów na 
kierunku studiów melioracje wodne. Seminarium połączono ze zjazdem absolwentów pierwsze
go i drugiego rocznika - 1994 i 1995.

Na fot. zbiorowe zdjęcie absolwentów Wydziału

Otworzył je Prezes Zrzeszenia Absolwentów Wydziału, mgr Konstanty Pietraszko, witając 
w serdecznych słowach przybyłych gości, pracowników Wydziału i jubilatów. Zmarłych pra
cowników i absolwentów z tego okresu, uczczono chwilą ciszy.

Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału, prof. Włodzimierz Parzonka, witając serdecznie 
uczestników oraz przedstawiając charakterystykę Wydziału i perspektywy rozwoju.

Po przemówieniach okolicznościowych pracowników Wydziału, absolwentów i gości, Dzie
kan w asyście Prezesa i Wiceprezesa Zrzeszenia Absolwentów, wydał dyplomy Jubileuszowe 
absolwentom roczników 1954 i 1955 obecnym na Seminarium oraz nauczycielom z tego okresu, 
przyznane przez JM Rektora prof. Jerzego Kowalskiego i Dziekana Wydziału.

W części naukowej Seminarium wygłoszono trzy referaty o tematyce dotyczącej rzeki Odry i 
melioracji na tle ochrony środowiska:
- “Aktualne problemy modernizacji rzeki Odry” (prof. Włodzimierz Parzonka),
- “Melioracje a ochrona środowiska” (prof. Stanisław Kostrzewa),
- “Administrowanie wodami śródlądowymi w dorzeczu górnej i środkowej Odry” (mgr inż. 

Stefan Bartosiewicz, z-ca dyr. ODGW).
Tę część obrad zakończyła ożywiona dyskusja.
W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie towarzyskie w klubie AR. W dniu 

następnym (18.06.) uczestnicy zwiedzili Wydział oraz wzięli udział w spotkaniu z JM Rektorem 
w wydziałowym klubie “Aąuarius”. Spotkaniom koleżeńskim towarzyszyły dyskusje na temat 
zagadnień poruszanych w referatach oraz aktualnych problemów absolwentów i Wydziału. 
Wszystko odbyło się w bardzo miłej atmosferze.

I trochę statystyki. W Seminarium wzięło udział 45 ze 101 absolwentów, którzy otrzymali 
dyplomy inżyniera w latach 1954 i 1955. Z tej liczby 19 osób nie żyje. Z kadry nauczającej w 
tym okresie zmarło 16 osób. Niektórzy absolwenci z tego okresu jeszcze pracują w instytucjach 
państwowych, bądź na własny rachunek. Część jest już na emeryturach. Wiek studiujących 
wówczas był zróżnicowany: jedni byli bardzo młodzi, bezpośrednio po szkołach średnich, inni 
-starsi, kombatanci i inwalidzi wojenni, biorący udział w walkach z okupantem w kraju oraz w 
armiach polskich na Wschodzie i Zachodzie, a także zesłańcy do łagrów i obozów.

Absolwenci pierwszych roczników podtrzymują więź z Uczelnią i żyją jej problemami. 
Świadczą o tym: liczba uczestników, tematyka dyskusji poseminaryjnej oraz nadesłane listy i 
gratulacje od absolwentów, którzy nie mogli wziąć udziału w tej imprezie.

Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Zrzeszenia Absolwentów, Dziekan Wydziału, prof. 
Włodzimierz Parzonka z ramienia Rady Wydziału. Patronat nad Seminarium Naukowym 
sprawował JM Rektor prof. Jerzy Kowalski..

Jerzy Krężel



Wydział Rolniczy Uniwersytetu Hebrajskiego 
w Jerozolimie był organizatorem międzynarodo
wej konferencji zatytułowanej “Nowoczesne rol
nictwo i środowisko”, która odbyła się w dniach 
2-6 października br. w siedzibie Wydziału Rol
niczego, ulokowanej w miejscowości RehovoL 
Wydział Rolniczy, będący częścią Uniwersytetu, 
jest w zasadzie odpowiednikiem - pod względem 
uprawianych dyscyplin — naszej całej Akademii 
Rolniczej. Wykłada się tam bowiem i prowadzi 
badania w zakresie produkcji roślinnej, zwierzę
cej, weterynarii, technologii żywności, gospodar
ki wodnej i inżynierii środowiska. Wyjątek 
stanowi jedynie budownictwo rolnicze.

Czterodniowa konferencja zgromadziła specja
listów z zakresu ochrony środowiska z całego 
świata. Lista sponsorów jest bardzo długa, a 
wśród nich m.in. Hebrajska Akademia Nauk, 
Izraelska Narodowa Komisja UNESCO, Minister
stwo Edukacji, Ministerstwo Środowiska, Minister
stwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i 
Sztuki, Ambasada Amerykańska i Brytyjska. W 
międzynarodowej grupie ekspertów znalazły się na
zwiska profesorów z uniwersytetów w Berkeley, 
Kieł, Wageningen, Wooster, Nanjning (Chiny), a 
także miejscowi ministrowie: Nauki i Sztuki, Rol
nictwa, Środowiska i specjaliści z Uniwersytetu w 
Jerozolimie.

Na konferencji w Rehovot nie zabrakło Pola
ków, a wśród nich profesorów z naszej Uczelni 
(prof. Jerzy Kowalski, prof. Jerzy Drozd i prof. 
Jerzy Fabiszewski).

Bogaty program naukowy przewidywał wykła
dy plenarne, ustne komunikaty i sesje posterowe

70. lecie Uniwersytetu Rolniczego w Kownie

Prorektor z wizytą na Litwie
70. lecie Uniwersytetu Rolniczego w Kownie 

było okazją do zorganizowania sesji naukowej 
podsumowującej dorobek Uczelni i dokonań rol
nictwa litewskiego,a także uroczystegojubileuszu 
z udziałem przedstawicieli władz państwowych z 
Prezydentem Algirdasem Brazauskasem. JM Re
ktora prof. Jerzego Kowalskiego reprezentował w 
Kownie Prorektor ds. Nauki i Współpracy z 
Zagranicą prof. Stanisław Krzywiecki. Jedno
dniową sesję naukową, zaplanowaną na 13 
października br. połączono z występami Chóru 
Uczelni, który w przerwach i podczas koncertu na 
zakończenie, zaprezentował utwory litewskie, ło
tewskie, a także klasykę. Drugi dzień - właściwe 
uroczystości jubileuszu Uczelni - rozpoczęła 
Msza św. w wiejskim kościele oddalonym od Uni
wersytetu o kilka km. Symbolizować to miało 
zapewne związek nauk rolniczych z ludźmi pracu
jącymi na roli, ale uświadomiło jednocześnie 
przybyłym z zagranicy gościom, że Litwa jest 
krajem głęboko za korzenionym w tradycji katolic
kiej. Uroczystościom w Auli towarzyszyła pełna

MIĘDZYNARODO WA 
KONFERENCJA W IZRAELU

Nowoczesne 
rolnictwo 
i środowisko
w dziewięciu sesjach tematycznych. "Generalnie 
oceniam, że wszystkie referaty były na bardzo 
wysokim poziomie" — stwierdził po powrocie JM 
Rektor, prof. Jerzy Kowalski.

Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne w 
formie abstraktów, a pełne teksty referatów ukażą 
się w wydaniu książkowym po konferencji.

Udział w konferencji już zaowocował nawiąza- 
nąwspółpracąnaukową, ale nie międzyinstytucjo- 
nalną, tylko osobową, w konkretnych tematach. 
Prot Jerzy Drozd podpisał umowę o współpracy 
w badaniach nad kompostowaniem odpadów ko
munalnych, zaś prot Jerzy Kowalski i prof. 
Jerzy Fabiszewski - na temat wykorzystania 
pewnych gatunków roślin do oczyszczania wód.

Konferencja zorganizowana w takim miejscu jest 
atrakcyjna także z powodów pozanaukowych. Już 
same obiekty Wydziału Rolniczego usytuowane w 
nowoczesnym campusie zasługiwały na uwagę. Fi
nansowane przez różnorodnych sponsorów z róż
nych stron świata. Ich nazwiska (sporo polskich) 
utrwalono na specjalnych tablicach z napisem: 
"ufundowane przez ...". Pobyt ciekawy poznawczo. 
W rolnictwie zatrudnionych jest 3,5% czynnych za
wodowo (w Polsce ponad 30%), rolnictwo izraelskie 
zaspokaja zapotrzebowanie na żywność w 95%, 
powierzchnia uprawna wynosi 440 tys. ha, nawad
nianych jest 255 tys. ha, a roczny export żywności 
przynosi dochód 470 min $ USA Jak tego dokonują?

Mają też trudne, specyficzne problemy ... na 
bankiecie wystąpił Minister Rolnictwa rządu 
izraelskiego, obywatel izraelski narodowości pa
lestyńskiej ...
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gala. Nadano trzy doktoraty honoris causa, dwa - 
profesorom Uniwersytetu w Kownie, trzeci zaś - 
księdzu, który koncelebrował Mszę św. rozpoczy
nającą jubileuszową uroczystość. Ów ksiądz, któ
ry 10 lat przesiedział w więzieniach, profe- 
sjonalniezajmuje się etnografią i z jego inicjatywy 
powstało w Kownie muzeum etnograficzne, któ
rego otwarcie włączono do programu uroczysto
ści. Przemówienie Prezydenta Brazauskasa za
wierało tak dobrze nam znane z wystąpień przed
stawicieli władz w Polsce, wątki - podstawowy 
dylemat pomiędzy świadomością wagi nauki i 
kształcenia studentów, a brakiem środków zarów
no na naukę jak i oświatę i służbę zdrowia. Proble
my podobne, inna zapewne ich skala. Zaproszeni 
goście odczytali listy gratulacyjne, a Prorektor 
prof. Stanisław Krzywiecki dodał od siebie kilka 
słów wyrażając uznanie, dla tych wszystkich, któ
rzy niezależnie od uwarunkowań politycznych 
wypełniali swoje powołanie pracowników nauki.

/mwj/

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 

Melioracji i Inżynierii 
Środowiska (12.09.94 r.)

560. posiedzenie RW rozpoczęły sprawy dydaktyczne.
• RW jednomyślnie zatwierdziła propozycje zle

ceń zajęć dydaktycznych dla trzech kierunków stu
diów stacjonarnych i dwóch kierunków studiów 
zaocznych wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

• Jednomyślnie przyjęto wniosek prodziekana dr. 
inż. Stanisława Serafina o zwiększenie li mitu przy
jęć na I rok studiów zaocznych na kierunku geodezja 
i kartografia w roku akad. 1994/95. Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna ustaliła listę rezerwową dla 
28 osób z propozycją przyjęcia na I rok studiów 
zaocznych na kierunku geodezja i kartografia, w 
przypadku zaakceptowania przez Senat wniosku o 
zwiększenie limitu.

• Dziekan prof. Włodzimierz Parzonka przedsta
wił sprawę obsady kierownictwa Katedry Matematy
ki. Dr Andrzej Dąbrowski wyraził zgodę na 
pełnienie funkq'i p.o. Kierownika do 23.12.94 r.(po- 
wołany na kierownika dr hab. Leszek Kuchar, prze
bywający na stażu w USA do 23.09.94 r. przesłał 
pismo w tej sprawie). Większością głosów RW za
twierdziła tę kandydaturę. Z imiennymi propozycjami 
obsady kierowników zakładów wystąpi p.o. Kierow
nik Katedry po uzyskaniu nominacji od Rektora.

• W wyniku tajnego głosowania RW pozytywnie 
zaopiniowała wnioski kierowników jednostek orga
nizacyjnych o powołanie zastępców dyrektorów in
stytutów i kierowników zakładów. Dziekan złożył 
wszystkim gratulacje.

• Dziekan przypomniał regulamin przyznawania 
nagród w 1994 r. i scharakteryzował wszystkie zło
żone wnioski o nagrody Rektora (dwa wnioski o 
nagrodę Ministra mimo poparcia Senatu zostały roz
patrzone przez MEN negatywnie). Wydział otrzy
mał na nagrody 173.383.000 zł. W wyniku 
głosowania jawnego przedstawiona przez Dziekana 
lista nagrodzonych osób, została zatwierdzona wię
kszością głosów.

• Dziekan zapoznał RW z zarządzeniem Rektora 
dotyczącym studiów doktoranckich. W wyniku dys
kusji ustalono, że należy wystąpić do Rektora w 
sprawie zmian regulaminu studiów doktoranckich. 
Na kierownika studiów powołano dr. hab. Andrze
ja Drabiriskiego, a na jego zastępcę dr. hab. Wło
dzimierza Czamarę. Powołano Komisję 
Rekrutacyjną na studia doktoranckie w składzie: dr 
hab. Andrzej Drabińsld, dr hab. Włodzimierz 
Czamara, drhab. Lech Nowak, drhab. Krzysztof 
Kuczewski i dr hab. Anna Pływaczyk Termin 
naboru ustalono na 15.09.94 r.

• Pozytywnie rozpatrzono podanie dr Bogumiły 
Zaleskiej-Świątldewicz o przyjęcie na pół etatu na 
stanowisko starszego wykładowcy z dniem 1.10.94 r.

• RW zatwierdziła wniosek komisji konkursowej 
w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w 
Katedrze Geodezji i Fotogrametrii mgr. inż. Jerze
go Biegalskiego i mgr. inż. Jerzego Grządko- 
wskicgo.

• Dziekan poinformował, że wystąpił z wnioskiem 
do Ministerstwa o dofinansowanie konferencji 
“Przyrodniczo-rolnicze i techniczne aspekty gospo
darki wodnej w dolinach rzecznych o gęstej zabudo
wie hydrotechnicznej” w związku z obchodami 50. 
leda naszej Uczelni. Przewodniczącym tej konfe
rencji został prof. Włodzimierz Parzonka a jego 
zastępcą dr hab. Lech Pływaczyk
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NAGRODY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Dzień Edukacji 
Narodowej

Tym razem NSZZ "Solidarność" był organizatorem Święta
Edukacji Narodowej, które - zgodnie z tradycją - jest okazją do 
podsumowania dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyj
nego oraz wręczenia nagród i odznaczeń. Otwarcia uroczystości, 
połączonego z życzeniami i gratulacjami dokonał, w imieniu Ko
misji Uczelnianej Związku, dr Krzysztof Romański witając Woje
wodę Wrocławskiego Janusza Zaleskiego, Władze Uczelni i 
dziekanów wydziałów. Odznaczenia państwowe wręczył Wojewo
da a resortowe i nagrody rektorskie - JM Rektor prof. Jerzy Kowal
ski. W imieniu odznaczonych i nagrodzonych przemówił prof. 
Antoni Siewiński. Sięgnął do wydarzeń sprzed 50. lat, kiedy to w 
oddziale AK po raz pierwszy został odznaczony krzyżem walecz
nych. Odznaczenie otrzymane z okazji tegorocznego Święta Edu
kacji spina jakby klamrą to pięćdziesięciolecie jego życia. 
Podziękowania dla wszystkich odznaczonych i nagrodzonych za 
wkład pracy oraz życzenia zdrowia i nadziei, że będzie lepiej złożył 
JM Rektor. Piękną oprawę muzyczną całej uroczystości dał Chór 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu "Szumiący Jesion".

Lista osób nagrodzonych przez JM Rektora 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 1994 r.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej JM Rektor, prof. dr hab. Jerzy 
Kowalski przyznał nagrody w dziedzinie badań naukowych, dydakty
czno-wychowawczej i społeczno-organizacyjnej następującym nauczy
cielom akademickim:

I. Za osiągnięcia badawcze, dydaktyczno-wychowawcze i organi
zacyjne uzyskane w okresie zatrudnienia w Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu nagrody indywidualne otrzymują:

I stopnia:
- prof. dr hab. Ryszard BADURA,
- prof. dr hab. Czesław KASZUBKJEWICZ,
- prof.dr hab. Eligiusz ROSZYK,
II stopnia:
- doc.dr Donat DEJ AS,
- dr Lesław KOSSOBUDZKI.
Za osiągnięcia w dziedzinie kształcenia kadry naukowej nagro

dy stopnia I otrzymują:
- prof. dr hab. Jan BOGDANOWICZ,
- prof. dr hab. Roman KRĘŻEL.
W dziedzinie badań naukowych nagrody indywidualne otrzymują: 
stopnia I
- dr Lesław ZIMNY, 
stopnia II:
- dr inż. Marian MOKWA,
- dr hab. Jacek FRONTCZAK, prof. nadzw.,
- dr hab. Tadeusz TRZISZKA, prof. nadzw.,
- prof. dr hab. Piotr WYROST.

Za wyróżniąjące się prace doktorskie i habilitacyjne nagrody 
otrzymują:

I stopnia:
- dr hab. Barbara KOSOWSKA,
- dr hab. Zbigniew MARCINÓW,
- dr hab Wojciech ZAWADZKI,
II stopnia:
- dr Joanna BAC-BRONOWICZ,
- dr Józef BŁAŻEWICZ,
- dr Władysław BOGACZ,
- dr Józefa CHRZANOWSKA,
- dr Kazimierz ĆMIELEWSKI,
- dr hab. Zenobiusz DMOWSKI,
- dr hab. Stanisław HUS,
- dr Janusz KUCHMISTER,
- dr Dęta ŁUCZYCKA,
- dr hab. Władysław NOWAK,
- dr Andrzej POŁOZOWSKI,
- dr hab. Józef SASIK,
- dr Tadeusz STEFANIAK 
oraz
- mgr inż. Krzysztof ŚNIEŻEK za najlepszą pracę magisterską na 

Wydziale Technologii Żywności w roku 1994.
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, 
indywidualne stopnia II otrzymują:
-dr Henryk JAKUBICKI,
-[prof. dr hab. Adam PAŁCZYŃSKl|.

Nagrodę indywidualną stopnia IIza osiągnięcia organizacyjne otrzymuje:
- mgr Maria CENTKIEWICZ.

NAGRODY ZESPOŁOWE
w dziedzinie badań naukowych otrzymują: 
stopnia I:
- prof.dr hab. Józef DZIEŻYC,
- dr hab. Lech NOWAK, 
stopnia II:
Zespół w składzie:
- prof.dr hab. Zbigniew DOBRZAŃSKI,
- dr hab. Bożena CHUDOBA-DROZDOWSKA, prof. nadzw.,
- dr hab. Witold JANECZEK, prof. nadzw.,
- dr hab. Roman KOŁACZ, prof. nadzw.,
- dr Ewa BODAK-KOSZAŁKA,
Zespół w składzie:
- prof. dr hab. Jerzy DROZD,
- prof. dr hab. Michał LICZNAR,
- dr hab. Stanisława LICZNAR,
- dr Jerzy WEBER,
Zespół w składzie:
- prof. dr hab. Zofia JASIŃSKA,
- dr hab. Andrzej KOTECKI,



Zespół w składzie:
- prof. dr hab. Tadeusz GARBULIŃSKI,
- prof. dr hab. Józef DĘBOWY,
- dr hab. Jan KURYSZKO, prof. nadzw.,
- prof. dr hab. Janusz MADEJ,
- dr hab. Bożena OBMIŃSKA-DOMORADZKA
- dr hab. Marcin ŚWITAŁA,
Zespół w składzie:
- prof. dr hab. Władysław LONC,
- prof. dr hab. Jan KACZMAREK,
- dr Władysław KADŁUBIEC,
- mgr inż. Henryk BUJAK,
- mgr inż. Dariusz ZALEWSKI,
(Jest to nagroda za działalność naukową i organizacyjną)
Zespół w składzie:
- prof. dr hab. Bolesław NOWICKI,
- dr hab. Edward PAWLINA,
- dr Irena ZWOLIŃSKA-BARTCZAK,
Zespół w składzie:
- prof.dr hab. Jerzy PREŚ,
- dr hab. Bogusław FUCHS, prof. nadzw.,
-dr Alina SCHLEICHER,
- dr Andrzej WILICZKIEWICZ,
Zespół w składzie:
- doc.dr hab. Kornel RATAJCZAK,
- lek. wet. Piotr SKRZYPCZAK,
Zespół w składzie:
- prof. dr hab. Józef SZLACHTA,
-dr Marian WIERCIOCH,
(Jest to nagroda za działalność naukową i organizacyjną) 
Nagrodę zespołową otrzymuje:
- dr hab. Czesław WAWRZEŃCZYK, prof. nadzw.,
Zespół w składzie:
- dr hab. Maria WOJTATOWICZ,
- dr Waldemar RYMOWICZ,
- dr Małgorzata ROBAK.

ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 
NAGRODY ZESPOŁOWE OTRZYMUJĄ:

Stopnia I:
Zespół w składzie:
- prof. dr hab. Stanisław BAC,
- dr hab. Marian ROJEK, prof. nadzw.,
Zespół w składzie:
- doc. dr hab. Mieczysław BRUŹDZIAK,
- dr Weronika KORNALEWICZ,
Zespół w składzie:
- dr Ewa CEBRAT,
- dr Sławomir GUTOWSKI,
- dr Zbigniew LEROCH,
- dr Janina ŁUKASZEWSKA,
- dr Leon NEJMARK,
- dr Teresa WĘGRZYN,
- prof. dr hab. Dionizy ZIĘBA,
Zespół w składzie:
- dr Andrzej DĄBROWSKI,
- prof. dr hab. Stanisław GNOT,
- dr Andrzej MICHALSKI,
- dr Jolanta SRZEDNICKA,
Zespół w składzie:
- dr hab. Andrzej KOTECKI,
-dr Józef BŁAŻEWICZ,
Zespół w składzie:
- dr Krzysztof MĄKOLSKI,
- dr Teresa GWARA,

- dr Klara TOMASZEWSKA,
- dr Jerzy GALEK,
Zespół w składzie:
- dr Agnieszka MIRONOWICZ,
- mgr Ewa NOBILEC,
- mgr Edyta PARUCH,
- mgr Renata KOLENDA,
- mgr Zenon WAŚKO,
Zespół w składzie:
- mgr Joanna GRZEBIELUCH,
- mgr Jolanta KRÓL,
- mgr Józef RAGIEL.

W DZIEDZINIE SPOŁECZNO—ORGANIZACYJNEJ 
NAGRODY OTRZYMUJĄ:

Stopniał:
- dr inż. Henryk ORZESZYNA,
Zespół w składzie:
- prof. dr hab. Zofia WIĘCKOWICZ,
- dr Edward MROZOWICKI,
Stopnia II:
Zespół w składzie:
- dr Andrzej DĄBROWSKI,
- mgr inż. Roman SURA,
Zespół w składzie:
- prof. dr hab. Zbigniew DUDA,
- prof. dr hab. Grażyna LISIŃSKA,
Zespół w składzie:
-,mgr inż. Krystyna ENGEL-BRZĘK,
- mgr Teresa LORKOWSKA,
Zespół w składzie:
- dr hab. Stanisław CZABAN, prof. nadzw.,
- prof. dr hab. Włodzimierz PARZONKA,
- dr hab. Laura RADCZUK, prof. nadzw.

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE, RESORTOWE 
I UCZELNIANE OTRZYMALI:

l.prof. dr hab. Antoni SIEWIŃSKI -
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Złote Krzyże Zasługi otrzymali:
1. dr Alicja POŁUDNIAK,
2. dr Krystyna SKURJAT,
3. dr Andrzej ZAŁUCKI.
Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:
1. dr Danuta PARYLAK,
2. Danuta WOJTOWICZ.
Brązowy Krzyż Zasługi:
Leokadia JĘDRAS.
Medal Komisji Edukacji Narodowej:
1. prof. dr hab. Bronisława CHEŁMOŃSKA,
2. prof. dr hab. Mieczysław TRYBAŁA.
Odznakę "ZASŁUŻONY DLA AKADEMII ROLNICZEJ 
WE WROCŁAWIU" otrzymali:
1. doc.dr hab. Mieczysław BRUŹDZIAK,
2. dr hab. Stanisław JASEK, prof.nadzw.,
3. dr Stefania KINAL,
4. prof. dr hab. Ewa KRZYWICKA-BLUM,
5. mgr inż. Janusz KUBIZNA
6. Barbara PATRYKIEJEW,
7. dr hab. Leszek PŁYWACZYK, prof.nadzw.,
8. prof. dr hab. Zofia WIĘCKOWICZ,
9. Wiktoria RYL,
10. Barbara WITKOŚ.



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału 

Rolniczego (4.10.1994 r.)
Prof. dr hab. Józef Szlachta w imieniu 

członków Rady Wydziału podziękował prze
chodzącemu na emeryturę Profesorowi zw. dr. 
hab. Eligiuszowi Roszykowi za długoletnią 
współpracę.

Następnie Dziekan powitał wśród członków 
Rady Wydziału dr hab. Zofię Spiak, której 
Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego 
i Stopni Naukowych nadała stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk rolniczych w za
kresie agronomii.

• W sprawach osobowych Rada Wydziału 
poparła wnioski w sprawach mianowania:
- prof. dr hab. Janiny Kuczery na stanowi

sko profesora zwyczajnego,
- prof. dr. bab. Eugeniusza Kołoty na sta

nowisko profesora zwyczajnego,
- prof. dr. hab. Zygmunta Mikołajczaka 

na stanowisko profesora zwyczajnego,
- dr. inż. Zdzisława Klukowskiego na sta

nowisko adiunkta w Katedrze Entomologii 
Rolniczej,
- mgr. inż. Lesława Janowicza na stanowi

sko asystenta w Instytucie Mechanizacji Rol
nictwa,
- mgr Marzeny Ozimek na stanowisko asy

stenta w Katedrze Fizyki i Biofizyki.
• W sprawach konkursu na stanowisko asy

stenta w Katedrze Chemii Rolniczej powołano 
komisję.

• W sprawach naukowych w związku z po
daniem dr. inż. Edwarda Hutnika (z Instytu
tu Budownictwa Rolniczego) o wszczęcie 
przewodu habilitacyjnego powołano komisję.

• Sprawy organizacyjne dotyczyły zaopinio
wania wniosków o utworzenie stanowisk pro
fesora nadzwyczajnego w:
- Instytucie Gleboznawstwa i Ochrony Śro

dowiska Rolniczego,
- Instytucie Mechanizacji Rolnictwa,
- Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa.
• Powołano kierowników zakładów i pra

cowni w Instytucie Gleboznawstwa i Ochrony 
Środowiska Rolniczego, w Instytucie Mecha
nizacji Rolnictwa, w Katedrze Botaniki i Fi
zjologii Roślin i w Katedrze Ekonomiki i 
Organizacji Rolnictwa.

• Dr hab. Włodzimierz Białczyk przedsta
wił protokół komisji ds. Zatrudnienia Pracow
ników Technicznych.

W sprawach dydaktycznych prodziekani po
szczególnych kierunków studiów poinformowa
li o naborze studentów w roku akademickim 
1994/95. Ogólnie na Wydział Rolniczy przyjęto 
na I rok studiów 670 studentów.

• Prof. dr hab. Jan Kaczmarckzapoznałzebra- 
ńych z projektem ankiety oceny pracowników i 
przedstawił propozycje zasad obliczania punktów 
kredytowych.

/g d-s/

KOMUNIKAT NR 2
dotyczący sprzedaży działek budowlanych w Długołęce 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Akademia Rolnicza we Wrocławiu ogłasza przetarg ograniczony do pracowników AR na sprzedaż 

prawa wieczystego użytkowania 49 działek budowlanych położonych w Długołęce woj. wrocławskie
go będących w użytkowaniu wieczystym Akademii Rolniczej we Wrocławiu (nr 597 — nr 645).

Przetarg odbędzie się 22 listopada 1994 r. o godz. 945 w sali IR - Ginach Główny, ul. Norwida 25.
Cenę wywoławczą za 1 m2 każdej działki ustala się na 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Do przetargu może przystąpić osoba, która wpłaci wadium w wysokości 3 000 000 zł (słownie trzy 

miliony złotych) do kasy Uczelni w terminie do 21 listopada 1994 r. do godz. 1330.
W przypadku wygrania przetargu, cenę przetargową nabycia prawa wieczystego użytkowania 

działki pomniejszonąo wysokość wadium zainteresowany wpłaca w terminie 14 dni od dnia przetargu, 
nie później niż na 1 dzień przed zawarciem aktu notarialnego, do kasy Uczelni.

Nieuiszczenie w terminie ceny kupna prawa wieczystego użytkowania traktuje się jako rezygnację 
z nabycia działki, a wadium przepada na rzecz Uczelni.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych za rządzeniem Rektora nr 8/93 z 20 maja 
1993 r. w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu ograniczonego na działki 
budowlane położone na terenie Rolniczych Zakładów Doświadczalnych z późn. zmianą (do wglądu 
w Ośrodku ds. Wynalazczości, Wdrożeń i RZD - ul. Norwida 25, budynek A-5, pok. 16, tel. 205-219).

Rektor

ZMIANY W WYDAWNICTWIE

Dlaczego?
Dlaczego, skoro szło tak dobrze, a wyrazy 

uznania z powodu korzystnych zmian w Wy
dawnictwie usłyszeli członkowie Senatu już 
podczas majowego posiedzenia, powtórzone i 
uzupełnione na ostatnim, przedwakacyjnym po
siedzeniu w czerwcu. "Co się stało?" - pytają 
ci, do których informacja o ostatnich zmianach 
dotarła i zapewne ci, którzy po przeczytaniu 
wypowiedzi Prorektora prof. Mariana Rojka, 
zamieszczonej na s. 3, dalej nic nie rozumieją 
Gdy sprawa jest niejasna, rodzą się plotki i 
domysły ..."GŁOS" miał być m.in. po to, aby 
temu zapobiegać, zatem:

1. Zgodziłyśmy się przejąć od 1 marca br., 
niejako dwuosobowo, (podział odpowiedzialno
ści i kompetencji miał być ustalony później) fun
kcję kierownika Działu Wydawnictw po red. 
Norbercie Tomczyku (formalnie pełniła ją jed
na z nas) z zadaniem "postawienia Wydawnictwa 
na nogi". Było to iście uprzątnięcie stajni Augia- 
sza, w dosłownym i niedosłownym znaczeniu.

2. Po samodzielnym okresie kierowania jedno
stką przez trzy miesiące, przy organizacji remon
tu, zakupie i instalacji sprzętu, instalacji pro
gramów, reorganizacji wewnętrznej struktury, 
przygotowaniu i opracowaniu instrukcji dla au
torów oraz ciągu technologicznego - znacznie 
upraszczającego drogę od autora do drukami — a 
także przeszkoleniu pracowników i zorganizo
waniu marketingu, kiedy już praca wydawnicza 
zaczęła przebiegać w miarę sprawnie i znacznie 
wzrósł dochód ze sprzedaży książek, wszedł w 
życie nowy Regulamin Organizacyjny. Na mocy 
owego Regulaminu funkcję kierownika Wy
dawnictwa objął Redaktor Naczelny, łącząc ją z 
funkcją Przewodniczącego Kolegium Redakcyj
nego. Przejął także dysponowanie funduszem Wy
dawnictwa nie kierując przy tym ciągiem 
produkcyjnym. Współpraca w tym układzie 
kompetencyjnym okazała się niemożliwa z

wielu, niebłahych powodów, a sam układ dys
funkcjonalny i generujący różnego rodzaju nie
prawidłowości.

3. We wrześniu Władze Uczelni wyraziły 
zgodę, uznaj ąc nasze zastrzeżenia za zasadne, na 
zmianę Regulaminu Organizacyjnego Wydaw
nictwa. Gdy opracowałyśmy (na polecenie Pro
rektora) konkretny projekt, precyzujący już 
zaakceptowaną strukturę, okazało się, że zmia
ny będą możliwe dopiero po zamknięciu roku 
budżetowego, tzn. od nowego roku kalendarzo
wego. Zaproponowano jedynie, bez formalnych 
zapisów, kosmetyczne korekty, które były de fac
to przedłużeniem i - takie odniosłyśmy wrażenie 
- utrwaleniem stanu dotychczasowego.

4. Wobec tych wszystkich faktów, nie widzia
łyśmy innej możliwości, jak odejście z Wydaw
nictwa i poprosiłyśmy o wyrażenie zgody na 
powrót do poprzedniego miejsca pracy. Władze 
Uczelni nie stawiały nam przeszkód.

Decyzja ta była - tak nam się wydaje - jedy
nym możliwym sposobem przecięcia tego za
klętego kręgu niemożności. Mamy nadzieję, że 
ułatwi podjęcie koniecznych - naszym zdaniem 
-zmian strukturalnych, przyczyni się do wyboru 
rozwiązań optymalnych, oderwanych już od 
personalnych uwarunkowań.

Życzymy Wydawnictwu jak najlepiej i ma
my nadzieję, że - jak to powiedział prof. Ma
rian Rojek - "nie obniży swoich lotów", a rychła 
zmiana struktury organizacyjnej usprawni jego 
pracę i usunie nieprawidłowości oraz zapewni 
sukces, na który zespół Wydawnictwa, tak bar
dzo ofiarny i pracowity, w pełni zasługuje.

Równocześnie dziękujemy najserdeczniej tym, 
którzy okazali nam zrozumienie i pomoc, służyli 
radą czy choćby wspierali dobrym słowem, a 
było ich - jak się przekonałyśmy - niemało: 
przede wszystkim Panu Rektorowi prof. Jerze
mu Kowalskiemu, ale także członkom Kole
gium Redakcyjnego, oraz tym wszystkim, 
których życzliwość tak bardzo nam pomagała.

Małgorzata Wanke-Jakubowska 

i Maria Wanke-Jerie



PO LAG RA ’94

Ekspozycja wrocławskiej 
Akademii Rolniczej

Podobnie jak w roku ubiegłym, Ośrodek ds. 
Wynalazczości, Wdrożeń i RZD, dzięki finanso
wemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodo
wej oraz władz naszej Uczelni, zorganizował 
ekspozycję niektórych osiągnięć i możliwości 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Mię
dzynarodowych Targach Rolno-Przemysło
wych Polagra ’94 (29.IX - 4.X)..

Głównym wystawcąbyła Katedra Technolo
gii Surowców Zwierzęcych, która zaprezen
towała makietę linii technologicznej do 
produkcji izolatów białek mięśniowych ISO- 
PROM z mięsa odzyskanego mechanicznie 
(MOM). ISOPROM zastępuje do 20% mięsa 
najwyższych klas, co zapewnia wyższą efe- 
ktywnośćekonomicznąprodukcji przetworów 
typu szynka, baleron, polędwica. Produkcja 
ISOPROM zwiększa możliwości wykorzysta
nia MOM i jest alternatywą dla stosowania 
preparatów białek niemięśniowych (mleka, 
krwi, skóry, soi).

Drugim wystawcąbyła pracownia Biologii i 
Biochemii Torfu, która przedstawiła torfowy 
dodatek do pasz dla prosiąt i cieląt - TORVIT.

Jest to biologicznie aktywny wyciąg torfopo- 
chodny, wzmacniający osłabione mechani
zmy obronne organizmu. Utrzymuje prawidło
wą homeostazę organizmu (stabilizuje obraz 
krwi). Poprawia przyswajalność pasz a tym 
samym przyrost wagi. Wzmacnia system ko
stny w okresie wzrostu, zmniejsza zachoro
walność na typowe choroby wieku 
rozwojowego. Jest to oryginalny preparat 
opracowany na naszej Uczelni, dopuszczony 
do stosowania zezwoleniem Ministerstwa 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 
21.07.1994 r.

Kolejnym naszym wystawcą była Katedra 
Geodezji i Fotogrametrii, która pokazała 
“Geodezyjnątarczę celowniczą”. Jestto jeden

Z okazji inauguracji roku akademickiego 1994/95 
gratulacje i życzenia nadesłali:

♦prof. Aleksander Łuczak-Minister Edukacji Narodowej,
♦mgr Kazimierz Dera - Podsekretarz Stanu w MEN,
♦prof. Wojciech Wrzesiński - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodni

czący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia,
♦prof. Andrzej Wiszniewski - Rektor Politechniki Wrocławskiej,
♦prof. Jerzy Czernik - Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu,
♦ks. prof. Ignacy Dec - Rektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, 
♦prof. Józef Szala - przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn Wydz. IV PAN, 
♦prof. Jan Górecki - Rektor SGGW w Warszawie,
♦prof. Andrzej Hopfer - Rektor ART w OIsztynie-Kortowo,
♦prof. Marian Piech - Rektor AR w Szczecinie,
♦prof. Lesław Szczerba - Rektor WSR-P w Siedlcach,
♦prof. Ing. MVDr Pavel Jedlinek Dr Sc. - Rektor Vysoke Skoly Zemedelske v Brnie.

z wielu zgłoszonych do opatentowania przy
rządów pomiarowych. Tarcza celownicza po
zwala, w szerokim zakresie różnic odległości 
między tarczą a instrumentem, uzyskiwać dogod
ne warunki obserwacyjne, co znacznie zmniejsza 
prawdopodobieństwo popełnienia istotnych błę
dów pomiarowych. Tarcza ta ma prostąbudowę, 
jest łatwa w obsłudze i transporcie.

Ponadto wystawiono opracowany przez 
Ośrodek ds. Wynalazczości, Wdrożeń i RZD 
“Informator promocyjny”, będący kompen
dium aktualnej wiedzy na temat prac nauko
wo-badawczych przydatnych dla praktyki, 
wynalazków i wzorów użytkowych oraz ofert 
usługowych dotyczących naszej Uczelni. W 
tym miejscu pragniemy się zwrócić do wszy
stkich zainteresowanych umieszczeniem swo
ich ofert w przyszłorocznym Informatorze o 
przygotowanie na koniec 1994 r. aktualnych 
danych i dostarczenie ich do naszego Ośrodka 
w czasie, który pozwoliłby na opublikowanie 
ich w pierwszym kwartale 1995 roku.

Wystawiliśmy również na Polagrze ’94 opra
cowany i wydany w zeszłym roku kolorowy, 
jednokartkowy folder-prospekt, zawierający 
ogólną ofertę AR dla praktyki rolniczej, głów
nie w zakresie usług dydaktycznych, ekspertyz 
i doradztwa.

Podczas ekspozycji rozdano wiele ulotek doty
czących kilku najnowszych publikacji Wydaw
nictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Na ocenę efektów jakie dała Polagra ’94 
jeszcze za wcześnie, ale już dziś wiadomo, że 
nasza ekspozycja wzbudziła znaczne zaintere
sowanie wśród zwiedzających, zarówno z na
szego kraju jak i z zagranicy.

Liczymy, że dzięki tegorocznym targom, 
wielu kontrahentów zainteresowało się naszą 
Uczelnią, a to już jest pierwszy etap sukcesu.

Kazimierz Gidzińsłd

Z WYDZIAŁÓW
Immatrykulacja studentów
Wydziału Zootechnicznego
Dnia 8 października br. odbyła się uroczysta immatry

kulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i zaocz
nych i jednoczes'nie 44. inauguracja roku akademickiego 
na Wydziale Zootechnicznym AR we Wrocławiu.

Uroczystość miała miejsce w pięknie pizystrojonej sali 
VR. Odświętnie ubrana młodzież powitała Radę Wydzia
łu w tradycyjnych togach, która w takt Poloneza Ogińskie
go zajęła miejsca w sali. Uroczystość otworzył Dziekam 
Wydziału prof. dr hab. Andrzej Filistowicz, który powi
tał zebranych, przedstawił członków Rady Wydziału oraz 
w ciepłym, serdecznym przemówieniu nakreślił sylwetkę 
przyszłego absolwenta naszego Wydziału.

Następnie Prodziekan ds. studenckich i studiów sta
cjonarnych dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła przy
jęła od studentów uroczyste ślubowanie i dokonała aktu 
immatrykulacji studentów 1 roku studiów stacjonar
nych, a Prodziekan Wydziału ds. ogólnych i studiów 
zaocznych dr hab. Janusz Kuźniewicz dokonał imma
trykulacji studentów I roku studiów zaocznych. Prze
wodnicząca Samorządu Studenckiego Magdalena 
Zatoń, studentka IV roku Wydziału Zootechnicznego 
(eksploatowana w tym roku na wszystkich możliwych 
inauguracjach ze środowiskową włącznie) w serdecz
nych słowach powitała przyszłych studentów, zapew
niając ich o opiece i pomocy ze strony studentów łat 
starszych.

Młodzież w skupieniu i z uwagą wysłuchała pięknego 
wykładu inauguracyjnego pt. "Kulturowe aspekty rolnic
twa ekologicznego", wygłoszonego przez prof. dr. hub. 
Aleksandra Dobickiego. Po ogłoszeniu przez Dziekana 
Wydziału otwarcia roku akademickiego 94/95, studenci 
wysłuchali studen- ckiego hymnu Gaudeamus.

Uroczystość zakończył Polonez Chopina, w takt któ
rego Rada Wydziału opuściła salę.

/bps/

Posiedzenie Rady Wydziału 
Zootechnicznego 

(24.10.1994 r.)
• Zatwierdzono zasady rekrutacji na I rok studiów 

dziennych z zawodowych studiów zaocznych na rok 
akad. 1995/96. Przyjęcie kandydatów następuje na pod
stawie postępowania kwalifikacyjnego obejmującego: 
konkurs świadectw z trzech przedmiotów: biologia (dla 
kandydatów ze średnich szkół rolniczych biologia lub 
hodowla zwierząt), chemia i matematyka oraz (lub) 
egzaminów ustnych z jednego lub kilku przedmiotów 
objętych konkursem świadectw (zgodniez wcześniejszą 
deklaracją kandydata); istnieje w ten sposób możliwość 
poprawienia ocen zaliczonych w ramach konkursu świa
dectw. Oceny mierne z przedmiotów kwalifikacyjnych 
obowiązkowo należy poprawić na egzaminie ustnym.

Wyżej przedstawione zasady obowiązują również 
kandydatów na zawodowe studia zaoczne.

• Przedstawiono stanowisko Prezydium Centralnej 
Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w 
niektórych sprawach związanych z prowadzeniem prze
wodów habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu 
naukowego oraz zalecenia wypływające z jego treści.

• Wszczęto postępowanie konkursowe o mianowanie 
na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Zo
ologii - prof. dr. hab. Ryszarda Haitlingcra oraz po
wołano 2 recenzentów do oceny jego dorobku nauko
wego w osobach: prof. dr hab. Zofii Wegner i prof. 
dr hab. Jadwigi Złotorzyckiej.

• Pozytywnie zaopiniowano podania o przyznanie sty
pendiów habilitacyjnych: dr. inż. Wojciechowi Dobic- 
kiemu i dr. inż. Ryszardowi Polechońskiemu, adiu
nktom w Katedrze Limnologii i Rybactwa.

• Wstępnie omówiono program sesji naukowych, 
które będą organizowane z okazji obchodów 45. lecia 
Wydziału Zootechnicznego.

• Przedstawiono aktualny stan rekrutacji kandydatów 
na stacjonarne studia doktoranckie.

/af/



KROTKO
Posiedzenie Rady Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej 

(18.10.1994 r.)
Na posiedzeniu w dniu 18 października 1994 

roku Rada Wydziału podjęła uchwały doty
czące:

* wystąpienia z wnioskiem o zatrudnienie 
prof. dr. hab. Stanisława Raułuszkiewicza 
na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze 
Rozrodu Zwierząt i Klinice Położniczej,

* wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu 
naukowego profesora dr. hab. Stanisławowi 
Klimcntowskiemu,

* wystąpienia z wnioskiem o utworzenie sta
nowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze 
Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych,

* wystąpienia z wnioskiem o przyznanie sty
pendium doktorskiego lek. wet. Jarosławowi 
Królowi.

Ponadto na ww. posiedzeniu Rada Wydziału 
zatwierdziła zasady rekrutacji oraz zasady 
przyjęć olimpijczyków na rok akademicki 
1995/96.

Rada Wydziału zatwierdziła również wnio
ski o zlecenie osobom z zewnątrz prowadzenia 
wykładów j ćwiczeń.

Podczas obrad Dziekan przedstawił kandydatów 
do tytułu doktora honoris causa naszej Uczelni.

/wg/

Posiedzenie Rady Wydziału 
Melioracji i Inżynierii 

Środowiska (18.10.94 r.)
* W pierwszej części 561. posiedzenia odbyła 

się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Andrzeja Moryia (promotor: prof.dr hab.Jerzy 
Kowalski). W jednomyślnym głosowaniu Rada 
Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu ingr. A. 
Morylowi stopnia doktora nauk rolniczych w 
dyscyplinie kształtowanie środowiska.

* Większością głosów przyjęto wniosek komisji 
o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. 
inż. Adama Niedzielskiego (AR Poznań).

* Ustalono terminy kolokwiów habilitacyjnych 
dr inż. Krystyny Panek i dr inż. Tadeusza Ku
czyńskiego.

* Po wprowadzeniu kilku zmian, przyjęto zapro
ponowane przez władze dziekańskie, a przedstawione 
przez prodziekana dr. inż. Jerzego Piotrowskiego 
zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 
1995/96.

* Przedstawiono aktualne informacje o naborze 
na studia doktoranckie.

* Większością głosów zaaprobowano kandyda
tury dr. Ryszarda Deszcza na kierownika Zakła
du Zastosowań Matematyki i dr hab. Leszka 
Kuchara na kierownika Zakładu Statystyki.

* Prof. dr hab. Włodzimierz Parzonka i prof. 
dr hab.Stcfan Cacoń przedstawili bieżące infor
macje o obchodach jubileuszu 45. lecia Wydziału.

* Prof. dr hab. Jerzy Kowalski poinformował 
o zakończonym projekcie programu Tempus.

/mr/

STUDENCI 0 STUDENCKICH SPRAWACH
Samorząd studencki 

w podsumowaniu
(skrót sprawozdania)

Działalność Samorządu Studenckiego Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu opiera się na prawach i 
zobowiązaniach zawartych w Regulaminie Samo
rządu, Regulaminie Studiów oraz Statucie Uczelni.

W październiku minionego roku odbyły się wybo
ry nowego Prezydium Samorządu Studenckiego. 
Nowo wybrane Prezydium przejęło od odchodzą
cych kolegów wszystkie sprawy związane z działal
nością studencką w Uczelni.

Jak zawsze, tak i w tym roku akademickim domino
wały działania o charakterze ciągłym, wśród nich m.in.: 
opiniowanie podań do Prorektora ds. Dydaktyki oraz 
prodziekanów, działalność informacyjna, interwencyj
na, praca w Senacie, w radach wydziałów, komisjach 
uczelnianych i wydziałowych, w ruchu studenckim na 
szczeblu ogólnokrajowym.

Współpraca z Samorządami uczelni wrocławskich 
zaowocowała w tym roku akademickim utworzeniem 
Porozumienia Studentów Uczelni Wrocławskich.

W dalszym ciągu rozwija swoją działalność Stu
dencka Rada Wydziału Rolniczego, która jest forum 
dyskusyjno-doradczym, a w jej spotkaniach zawsze 
uczestniczy prodziekan. Omawiane tam sprawy do
tyczą studentów, zmiany w programach, w regula

sport* sport* sport • sport* sport* sport* sport* sport

Studencki Street Basket
Pod taką nazwą odbyły się uroczystości 

otwarcia boisk na osiedlu przy ul. Wittiga do 
gry w Street bali. Z inicjatywy prorektora ds. 
Nauczania Politechniki Wrocławskiej, prof. 
Zdzisława Kremensa sprowadzono do Polski 
z USA i zakupiono tablice do gry i wybudo
wano boiska do koszykówki ulicznej. Impreza 
zorganizowana została z wielkim rozmachem 
i pomyślana jako promocja studenckiego 
sportu dla całego akademickiego środowiska. 
W turnieju drużyn zawodowych zmierzyło się 
osiem 3.osobowych reprezentacji uczelni 
wrocławskich, w tym 3 drużyny z P.Wr., jedna 
z Akademii Ekonomicznej, 2z Wyższej Szko
ły Oficerskiej, drużyna cudzoziemców (cie- 
mnosórych) i reprezentacja naszej Uczelni w 
składzie: Tomasz Skowroński, Marcin Pro- 
nobis, Paweł Żygadło i Jerzy Michalak jako 
rezerwowy. Trzy pierwsze miejsca zdobyły 
drużyny gospodarzy, nasza zaś w ćwierćfinale 
przegrała z reprezentacją AE 17:16, plasując 
się na miejscu szóstym. Równolegle rozgry
wany był turniej drużyn amatorskich. Jako 
pierwsze, poza konkursem, zmierzyły się dru
żyny Politechniki w składzie: rektor, prof. An
drzej Wiszniewski, prorektor ds. Nauczania 
prof. Zdzisław Kremens wspomagani przez 
panią z Działu Nauczania, z drużyną Policji z 
szefem Piotrem Aniołą i jego zastępcą, też 
wspomagani przez panią, zawodniczkę z 
AWF. Wygrała Politechnika. Świetną formę 
zaprezen- towali wszyscy zawodnicy, choć do 
ostatecznego wyniku przyczyniły się kosze

minach oraz propozycji składanych przez studentów.
Bardzo istotny był w tym roku udział naszego Sa

morządu w organizacji i prowadzeniu Juwenaliów. 
Członkowie Samorządu (głównie kolega Michał 
Negowetti) przy współpracy Klubu Studenckiego 
"Katakumby" w bardzo dużym stopniu przy- czynili 
się i byli organizatorami większości imprez ogólno- 
środowiskowych tegorocznego święta studentów.

W tym roku dalej była podtrzymywana współpra
ca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studen
tów Rolnictwa IAAS. Do współpracy z Samorzą
dem dołączyły IVSA, ZSP, ZMW "Wid".

W ramach działalnośd samorządowej pracowały 
rady mieszkańców w domach studenckich. W tym 
roku działały we wszystkich akademikach, angażo
wały się w organizowanie depozytów wakacyjnych, 
rozdział pokoi, ogranizację pracy w ramach godzin 
na rzecz akademika i inne, a także wysunęły projekt 
zmian w Regulaminie Mieszkańca Domu Studenc
kiego AR we Wrocławiu. Włączyły się też w orga
nizację Juwenaliów oraz w rozwój życia kultu
ralnego na terenie akademików i nawiązały owocną 
współpracę z klubami studenckimi.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku akademic
kim działalność Samorządu będzie się rozwijała co 
najmniej na takim poziomie jak dotychczas.

Magdalena Zatoń

strzelane przez prof. Zdzisława Kremensa. Im
prezie towarzyszyła przez cały czas muzyka, 
uatrakcyjniał kilkakrotnie występ tancerek. 
Zawodnicy, goście i prasa dostali koszulki z 
pamiątkowym nadrukiem, a podczas przerw 
mogli się posilić świetną (naprawdę pyszna), 
gorącą grochówką i popić ją zimnym piwem 
(jednym ze sponsorów były browary “Piast”
S.A.). Koronnym punktem programu był tur
niej dolnośląskich VIP-ów,gości Magnificen
cji. Kogóż tam nie było, a formę sportową 
wszyscy pokazali naprawdę znakomitą. Z ko
szem w dwóch konkurencjach zmierzyli się 
m.in. Rektor i Pro- rektor ds. Nauczania 
P.Wr., przewodniczący dolnośląskiej “Soli
darności” Tomasz Wójcik, przewodniczący 
KZ NSZZ “S” P.Wr. Witold Jabłoński, szef 
Policji Piotr Anioła, jego zastępca, konsul 
honorowy Holandii, wojewoda jeleniogórski, 
prodziekan AWF, przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Łoś, kierownik zakładu 
usług socjalnych P.Wr. Dariusz Stanek. Ten 
ostatni wygrał w konkurencji na czas, a To
masz Wójcik w rzutach na odległość. Tak czy 
inaczej Politechnika górą we wszystkich kon
kurencjach. Zabawa była przednia, pogoda nie 
sprawiła psikusa a humory dopisały i zawod
nikom i gościom. Nie zmierzyła się z koszem 
pani kurator Grażyna Tomaszewska i wice
prezydent Wrocławia Zygfryd Zaporowski. 
Międzyuczelniana, środowiskowa - w zamy
śle - impreza była środowiskowa na wpół. 
Zawiedli goście z innych uczelni. A szkoda.

/mwj/



z przymrużeniem oka ...

ANEGDOTY
Student zdaje egzamin magisterski w zakresie ho

dowli zwierząt przed ko misją egzaminacyjną. Egza
min idzie bardzo opornie. Wreszcie jeden z 
profesorów prosi o scharakteryzowanie bydła rasy 
Shorthorn. Ponieważ zdający milczy, profesor mó
wi, aby się rozejrzał dobrze wkoło, może coś mu się 
nasunie. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że na 
ścianach gabinetu profesora wisiały fotografie róż
nych ras bydła, a na stole pod ścianą stały modele 
tych ras. Po tych słowach profesora student zaczyna 
się przyglądać kolejno poszczególnym członkom 
komisji egzaminacyjnej. Wtedy profesorpowiedział

półgłosem: “Jeśli teraz wskaże na któregoś z nas, to 
już go oblejemy”.

***
Egzaminuje profesor i 2 adiunktów. Student jest 

wyjątkowo słabo przygotowany. Po egzaminie od
bywa się dyskusja. Profesor, znany ze swojej łagod
ności, proponuje ocenę dostateczną. Jeden z 
adiunktów uważa, że student powinien egzamin po
wtórzyć, mówi: “On prawie nic nie umiał, niech się 
przynajmniej przez wakacje trochę pouczy”. Na to 
prof. Zabielski: “Koledzy, wierzcie mi, nie pouczy 
się, nawet nie zajrzy do książki”. Drugi adiunkt 
oświadcza: “Mam pełne zaufanie do pedagogiczne
go doświadczenia Pana Profesora, przychylam się 
również do oceny dostatecznej”. W ten sposób, wię
kszością głosów, student egzamin zaliczył.

***
Odbywa się egzamin wstępny na studia. W tra

kcie egzaminu pada pytanie z chemii: "co się dzieje 
z rtęcią przy podgrzewaniu." Odpowiedź \"H idzie 
do góry, a g zostaje".

**#
W czasie wykładu na temat sztucznej inseminacji 

zwierząt domowych prof. Roman Prawocheński (se
nior) powiedział - a mówił nie najlepszą polszczy
zną — "No proslóż, już w 1915 roku ja osobiście 
próbował z owcą i nic z lego nie wyszło".

Opowiedział Stanisław Uziak

Anegdoty zaczerpnięto z Wiadomości Uniwersy
teckich UMC w Lublinie.

Kącik
dobrej
książki

Ta prowokująca książka przed- 
stawia sylwetki najbardziej zna
nych intelektualistów, którzy roś
cili sobie moralne prawo do po
uczania ludzkości. Śmiałe, bły
skotliwe, pełne kontrastów portrety 
ukazują Rousseau, Shelleya, Mar
ksa, Ibsena, Tołstoja, Hemingwa
ya, Bertranda Russela, Brechta, 
Sartre’a, Normana, Mailera, Jame
sa Baldwina i innych. Kim byli na
prawdę ci, którzy chcieli zmieniać 
świat? Jak daleko sięgał ich szacu
nek dla prawdy? Czy zasady gło
szone publicznie stosowali w 
życiu prywatnym? Jaki był ich sto
sunek do pieniądza? Jak traktowali 
swoje żony i dzieci: ślubne i nie
ślubne? Czy byli wierni w 
przyjaźni?
Intelektualiści to książka nadają

ca się w stu procentach do czyta

nia. Johnson angażuje się 
bez reszty w każdej spra
wie, ale to nie osłabia bez
stronności jego wnios
ków. Intelektualistów 
napisał z mocą, jasno i do
sadnie, tak jak można by
ło tego oczekiwać ("Sun- 
day Times").
Ta wartościowa i zajmują

ca książka to czarna seria 
“intelektualnych awanturni
ków” ("Sunday Telegraph").

Paul Johnson - Intelektualiści 
(Editions Spotkania, 1994)

Dziesięć pizykazań mówcy
1. Panuj nad sobą, aby zapanować nad audy

torium; słuchacze niewiedzą, że masz tremę, 
póki jej nie okażesz.
2. Nie przeceniaj: wiedzy swych słuchaczy, 

ale leż nie obrażaj ich inteligencji.
3. Bądź sobą, pielęgnuj swój własny styl; od 

innych możesz się uczyć, ale ich ślepo nie 
naśladuj.
Ż4, Bądź zwięzły, ale pod żadnym pozorem 
nie spiesz się.
5. Gdy mówisz niecłi etę widzą, dobrze sły

szą i dobrze rozumieją.
6. Nie odwracaj się tyłem do słuchaczy i 

mówiąc zwracaj się do nich, a nie do ściany, 
sufitu, czy stołu.
7. Używaj kolorowego języka; pamiętaj o 

istnieniu metafor, porównań i zestawień. : z
8. Każdy mikrofon uważaj za włączony, bo

wiem rzeczy martwe lubią być złośliwe.
9. Daj się lubić; pamiętaj, żenajbardziej uni

wersalnym językiem jest ciepły, sympatyczny 
uśmiech.
10. NIE ZANUDZAJ, bo to najcięższy ze 

wszystkich grzechów i w piekle nudziarze bę
dą skazani na własne towarzystwo.

/Andrzej Wiszniewski/



Nowości Wydawnictwa 
Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu

Jest to nowa, uaktualniona i znacznie 
rozszerzona wersja podręcznika “Eks
ploatacja urządzeń melioracyjnych” 
wydanego przez PWRiL w 1979 r.

Czytelnik otrzymuje do rąk podręcznik, 
jedyny o tym zakresie tematycznym w 
Polsce, w którym zawarto w zarysie na
ukowe podstawy eksploatacji urządzeń 
technicznych, podstawy gospodarowania 
zasobami wodnymi w siedlisku przyrod- 
niczo-rolniczym, zasady eksploatacji 
melioracji odwadniających i nawadniają
cych oraz techniczno-organizacyjne pod
stawy sterowania w systemach wodno- 
melioracyjnych.

Podręcznik zawiera bogaty materiał informacyj
ny niezbędny do właściwej oceny roli i znaczenia 
dobrze prowadzonej eksploatacji urządzeń melio
racyjnych, jako systemów przyrodniczo-technicz- 
no-ekonomicznych w rolnictwie, a także do pro
jektowania systemów eksploatacji tych urządzeń.

Podręcznik został dostosowany do programu stu
diów na kierunku Inżynieria Środowiska Akade
mii Rolniczej oraz potrzeb służb inwestorsko- 
-eksploatacyjnych urządzeń i systemów meliora
cyjnych.

Podręcznik w sposób bardzo przystępny i nowo
czesny łączy naukowe podstawy z praktycznymi 
wskazówkami organizacji procesów eksploatacyj
nych. Liczne rysunki, a także staranne opracowa
nie edytorskie i lakierowana okładka dodają mu 
walorów estetycznych.

Podręcznik dotowany jest przez KBN i dlatego 
książka formatu B5 licząca 294 str. o objętości 
21,2 ark. wyd. kosztuje zaledwie 51 tys. zł.

Ustawa o wynalazczości - c.d. (4)
Zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego

Zgłoszenie wynalazku w celu uzyska
nia patentu lub wzoru użytkowego w celu 
uzyskania prawa ochronnego dokonuje się 
przez wniesienie do Urzędu Patentowego 
RP podania wraz z opisem ujawniającym 
jego istotę, zastrzeżeniami patentowymi lub 
ochronnymi, skrótem opisu i w razie potrze
by rysunkami (w przypadku zgłaszania 
wzoru użytkowego wymagane jest bez
względnie dołączenie rysunku). Definicja 
"rysunku" jest nieco inaczej rozumiana 
przez Urząd Patentowy niż jest to przyjęte 
w potocznym języku. W "języku patento
wym" rysunek oznacza zarówno jeden ry
sunek jak też cały zestaw rysunków, których 
może być kilka, kilkanaście a nawet kilka
dziesiąt. W tych ostatnich przypadkach, po
szczególne rysunki oznacza się jako figury, 
to znaczy, że rysunek będący częścią zgło
szenia może zawierać dwie, trzy, kilka a 
nawet ...-dziesiąt figur. Również chemiczne 
wzory strukturalne traktowane są w zgłosze- 
niach wynalazków jako figury rysunku.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w 
czasie, w którym zostało złożone w Urzę
dzie Patentowym albo nadane w polskim 
urzędzie pocztowym pod adresem Urzędu 
Patentowego. W powyższej zasadzie sąjed- 
nak dwa wyjątki, które wynikają z tzw. pier
wszeństwa. O pierwszym z nich mówi art. 
24 ustawy o wynalazczości (jednolity tekst: 
Dz. U. z 1993 r. nr 26, poz. 117): "Pier
wszeństwo do uzyskania patentu (prawa 
ochronnego) - vide art. 82 tejże ustawy - 
oznacza się według daty wystawienia wy
nalazku (wzoru użytkowego) na wystawie

publicznej na obszarze Państwa lub za gra
nicą, jeżeli zgłoszenie wynalazku (wzoru 
użytkowego) w Urzędzie Patentowym RP 
zostanie dokonane w okresie sześciu mie
sięcy od tej daty. Prezes Urzędu Patentowe
go RP w drodze wydawanych zarządzeń (...) 
określa wystawy publiczne oraz warunki 
wystawienia (...), których spełnienie daje 
pierwszeństwo". W związku z powyższym, 
należy zawsze pamiętać o tym, że jeżeli nie 
zgłosiło się jeszcze do Urzędu Patentowego 
np. wynalazku a chce się go wystawić na 
jakiejś wystawie, to należy najpierw spraw
dzić czy dana wystawa jest "uznana" przez 
Prezesa Urzędu Patentowego i czy kierow
nictwo tej wystawy może wydawać tzw. 
dokumenty pierwszeństwa dotyczące 
przedmiotów wystawionych na tej wysta
wie. Wystawienie np. wynalazku na wysta
wie, która nie jest "uznaną", pozbawia 
wystawionego wynalazku cechy nowości i 
tym samym pozbawia go tzw. zdolności 
patentowej (vide art. 10 wspomnianej usta
wy - Głos Uczelni nr 22).

Drugi przypadek dotyczy tzw. pier
wszeństwa konwencyjnego - mówi o nim 
art. 25 wspomnianej ustawy: "Obywatelom 
państw obcych oraz zagranicznym osobom 
prawnym państw należących do Międzyna
rodowego Związku Ochrony Własności 
Przemysłowej, a także obywatelom i oso
bom prawnym innych państw, jeżeli mają 
miejsce zamieszkania lub siedzibę albo pro
wadzą rzeczywiste i poważne przedsiębior
stwo przemysłowe lub handlowe w jednym 
z państw należącym do tego Związku, przy

sługuje na zasadach określonych w umo
wach międzynarodowych pierwszeństwo 
do uzyskania patentu (prawa ochronnego) w 
Rzeczypospolitej Polskiej według daty 
pierwszego prawidłowego zgłoszenia wy
nalazku (wzoru użytkowego) w celu uzy
skania ochrony w jednym z tych państw, 
jeżeli zgłoszenia wynalazku (wzoru użytko
wego) w Urzędzie Patentowym RP dokona
ją w okresie dwunastu miesięcy od tej daty. 
Prawo to działa również w "drugą stronę". 
Jeżeli Polak albo osoba innego państwa, 
spełniająca wymogi wpomnianego art. 25, 
zgłosi np. wynalazek w Urzędzie Patento
wym RP, to w ciągu dwunastu miesięcy od 
tej daty może ten wynalazek zgłosić w Urzę
dzie Patentowym dowolnego państwa nale
żącego do wspomnianego Związku, zacho
wując prawo pierwszeństwa ze zgłoszenia 
w Urzędzie Patentowym RP.

Należy również pamiętać o tym, że jeżeli 
chce się skorzystać z prawa pierwszeństwa, 
to już w podaniu do Urzędu Patentowego RP 
należy złożyć stosowne oświadczenie. W po
daniu tym, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą 
wynalazku (wzoru użytkowego), winien podać 
podstawę swojego prawa do patentu (prawa 
ochronnego) - vide Głos Uczelni nr 23.

Warto również wiedzieć o tym, że do czasu 
wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu 
(prawa ochronnego), zgłaszający może wpro- 
wadzićuzupełnienia i poprawki do zgłoszenia, 
jeżeli nie zmieniają one istoty zgłoszonego 
wynalazku (wzoru użytkowego) ani nie uza
sadniają zmiany pierwszeństwa do uzyskania 
praw.

Szczegółowe wymogi jakim powinno odpo
wiadać zgłoszenie określa zarządzenie Prezesa 
Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. 
w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użyt
kowych (M.P. nr 18, poz. 179).

/sm/



SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY

“Aktualne problemy w chorobach 
zakaźnych bydła” (7.10.94 r.)

W sali Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej odbyła się w dniu 7.10.94 r. konferencja nauko
wa poświęcona aktualnym problemom w chorobach zakaźnych bydła. Na 
temat zwalczania IBR w Bawarii mówił prof. dr hab. G. Wizigmann, zaś 
kwestie zwalczania BVD w oparciu o wykrywanie przeciwciał i wirusa 
omówił dr W. Bommeli. Inne poruszane podczas sympozjum tematy to: 
zakażenia rotawirusami (prof. dr hab. J. Kita), hodowlano-ekonomiczne 
aspekty zwalczania EBB w stadach zarodowych (prot dr hab. R. Ziemiń- 
ski i prof. dr hab. T. Nietupski), zastosowanie testu ELISA do rozpozna
wania EBB przy użyciu prób mleka (dr hab. St. KUmentowski, lek. wet K. 
Rypuła). Na koniec, warsztaty praktycznego szkolenia (Workshop) na temat 
“ELISA w badaniu mleka i surowicy krwi” poprowadzi! i dr hab. SL Klimen- 
towski, lek. wet. K. Rypuła.

/mwj/

XIV Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki 

(Lesko 19-23.09.94 r.)
XIV Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, organizowana przez Instytut Bu

downictwa Wodnego PAN w Gdańsku przy udziale Politechniki Krako
wskiej, odbyła się tym razem w Lesku k/Ustrzyk Dolnych. Podczas Szkoły 
wygłoszono 8 wykładów i 30 komunikatów naukowych. Dwa wykłady 
przedstawili pracownicy naszej Uczelni (dr inż. R. Eliasiewicz i dr inż. M. 
Mokwa “Problemy przyszłego zagospodarowania Odry” oraz dr inż. M. 
Mokwa “Hydraulika śluz Żeglugowych”). W Szkole uczestniczyło blisko 
60 osób z 12 placówek naukowych w kraju, w tym 6 osób z naszej Uczelni. 
Zgodnie z tradycją Szkoły miał miejsce wyjazd na obiekt hydrotechniczny 
i tym razem uczestnicy zwiedzili obiekty zbiornika wodnego Solina. Współ
organizatorem kolejnej XVSzkoły będzie Politechnika Wrocławska zgodnie 
z ukształtowaną już tradycją, że co piąta Szkoła jest organizowana przy 
współudziale ośrodka naukowego z Wrocławia (współorgnizatorami V i X 
Szkoły był obecny Instytut Inżynierii Środowiska-dawniej Instytut Budow
nictwa Wodnego i Ziemnego - naszej Uczelni).

/js/

"O wynalazczości i wdrożeniach" 

(Cedzyna 27.08. - 1.09.)
Wzorem lat ubiegłych, w dniach 27.08 - 1.10 br. w Cedzynie k. Kielc, 

odbyło się seminarium naukowe dla - zajmujących się sprawami wynalaz
czości i wdrożeń - pracowników szkół wyższych, głównie podległych Mi
nisterstwu Edukacji Narodowej. Seminarium zorganizował Ośrodek 
Innowacji i Wynalazczości Politechniki Świętokrzyskiej oraz Rada Rzecz
ników Patentowych MEN przy współudziale Departamentu Nauki i Szkol
nictwa Wyższego MEN. W seminarium wzięło udział ponad 90 osób, w tym 
ponad 60 rzeczników patentowych zatrudnionych w szkołach wyższych. 
Uczestniczył w nim także mgr inż. Stanisław Mączka - rzecznik patentowy 
naszej Uczelni.

Zakres tematyczny seminarium połączonego ze szkoleniem obejmował m. 
in. następujące zagadnienia:

• prawnoautorską ochronę wyników prac intelektualnych, a zwłaszcza 
wyników prac naukowo-badawczych,

•granice dalszego dozwolonego użytkowania programów komputerowych 
posiadanych przed wejściem w życie ustawy o prawie autorskim,

• rejestrację znaków towarowych w ramach Porozumienia Madryckiego,
• umowy licencyjne i know-how oraz na używanie znaku towarowego,
• umowy franchisingowe,
• współpracę międzynarodową w zakresie informacji patentowej,
• orzecznictwo i praktykę sądową w zakresie ochrony własności intelektu

alnej.
Zajęcia seminaryjne prowadzili m. in. pracownicy: Europejskiego Urzędu 

Patentowego, Urzędu Patentowego RP, Międzyuczelnianego Instytutu Wy
nalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskie
go oraz pracownicy Uniwersytetów Warszawskiego, Śląskiego i UMCS.

IsmJ

“Drobnoustroje z grupy HAP ...” 
(21.10.94 r.)

Katedra Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Wete
rynaryjnej naszej Uczelni była organizatorem jednodniowej konferencji poświę
conej problemom wpływu drobnoustrojów z grupy HAP (Haemophilus, 
Actinobacillus, Pasteurella) na straty w chowie zwierząt gospodarskich. Refe
raty wygłosili specjaliści zZHW Wrocław(J. Molenda), Instytutu Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu (Cz. Ługowski), Instytutu Wete
rynarii w Puławach (K. Tarasiuk), z AR w Lublinie (J. Rzedzicki), Instytutu 
Weterynarii w Bydgoszczy (E. Wiśniewski) oraz z naszej Uczelni (T. Stefaniak, 
M. Nikołajczuk i B. Obmińska-Domaradzka). Osiem wygłoszonych podczas 
obrad referatów uzyskało rangę publikacji, bowiem - dzięki staraniom prof. 
Marii Nikołajczuk i dr Anny Chełmońskiej-Soyty - teksty te ukazały się 
drukiem w Zeszytach Naukowych AR w serii Konferencje.

/mwj/

“Bilansowanie zasobów wodnych w 
dorzeczu Odry” (Wrocław, 25-26.10.94)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorolgii i Gospo
darki Wodnej Oddział we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Przedsiębiorstwo Geologiczne 
“Proxima” S.A. we Wrocławiu były organizatorami I Sympozjum Na
ukowo-Technicznego na temat bilansowania zasobów wodnych w do
rzeczu Odry. Patronat nad konferencją przejęło Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W skład Komitetu Na
ukowo-Technicznego Sympozjum weszli: mgr inż. Andrzej Nalber- 
czyńskl, prof. dr hab. inż. Krzysztof Bartoszewski, prof. dr hab. inż. 
Tatiana Bocheńska, doc. dr Alfred Dubicki, doc. inż. Halina Flor- 
czyk-Gołowin, prof. dr habjózef Górski, prof. dr hab. Apolinary 
Kowal, JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Kowalski, prof. dr hab. 
Bronisław Pałczyński i prof. dr hab. Laura Radczuk Na konferencję 
zgłoszono 37 referatów, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji, uka
zały się w Zeszytach Naukowych AR serii Konferencje, przygotowanych 
specjalnie z tej okazji.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej powołane Zarządzeniem Mi
nistra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1991 
roku mają już trzyletnie doświadczenie w bilansowaniu zasobów wod
nych w dorzeczu. W 1991 r. na zlecenie Departamentu Gospodarki 
Hydroprojekt w Warszawie przygotował “Metodykę określania warun
ków szczególnego korzystania z zasobów wód dorzecza ustalanych przez 
RZGW” a w 1992 r. “Metodykę jednolitych bilansów wodno-gospodar- 
czych”. Według tych prac, w latach 1992-94, Hydroprojekt wraz z 
Hydroconsultem oraz Instytutem Inżynierii Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej przygotowali “Warunki korzystania z wód dorzecza Ra- 
domki”, traktując tę zlewnię jako testową, a prace jako doświadczenie 
przy bilansowaniu zasobów wodnych.

Wagę tej tematyki dostrzegło Ministerstwo Ochrony Środowiska, Za
sobów Naturalnych i Leśnictwa obejmując patronat nad I Sympozjum. 
Ministerstwo reprezentowali: mgr inż. Leszek Bagiński (dyr. Departa
mentu Gospodarki Wodnej) i dr Jacek Jezierski (dyr. Departamentu 
Geologii).

Wymiana doświadczeń zespołów opracowujących bilanse i “Warunki 
korzystam-a...”, uwagi pracowników Regionalnych Zarządów Gospodar
ki Wodnej, przyszłych użytkowników “Warunków..."szczebla wojewó
dzkiego nal Sympozjum pomogą-taką organizatorzy wyrażają nadzieję 
-w ujednoliceniu zakresu i formy tych opracowań.

Znakomitą organizację Sympozjum zapewnił Komitet Organizacyjny w 
składzie: dr inż. Halina Szymańska (przewodnicząca), mgr Andrzej Sta
chowiak (wiceprzewodniczący), mgr inż. Tadeusz Krzyśków (sekretarz), 
mgr Jacek Chrząstek, dr hab. inż. Włodzimierz Czamara, mgr Albin 
Dendewicz, dr Bronisław Głowacki i dr inż. Anna Janeczko.



* SEMINARIA * SZKOŁY 
SEMINARIUM

“Badania geodynamiczne na obszarach 
górskich”

We wrocławskiej Akademii Rolni
czej, Katedra Geodezji i Fotograme
trii AR Wrocław oraz Sekcja 
Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji 
PAN zorganizowały w dniach 29 - 
30.09.94 r. seminarium. Zgłoszone 
referaty w liczbie 27 prezentowano w 
4 sesjach tematycznych (w języku 
polskim i angielskim): badania geo
dynamiczne o zasięgu kontynental
nym i krajowym, doskonalenie metod 

i technik pomiarowych, badania geodynamiczne w Sudetach i na bloku 
przedsudeckim, badania geodynamiczne w Karpatach i na zapadlisku 
przedkarpackim.

Integralną częścią Seminarium była sesja terenowa, którą zorganizowano 
na dwóch obiektach badawczych Katedry Geodezji i Fotogrametrii AR 
Wrocław - poligonach geodynamicznych: “Rów tektoniczny Paczkowa”, 
“Masyw Śnieżnika z Jaskinią Niedźwiedzią”. Uczestników Seminarium 
zapoznano z rezultatami badań deformacji górnej warstwy litosfery pod 
wpływem antropopresji ekologicznej. W gronie uczestników Seminarium 
znaleźli się goście z Czech, Niemiec i Ukrainy. Referaty prezentowane na 
Seminarium opublikowane zostaną w Zeszycie Naukowym AR Wrocław, 
seria Konferencje.

/sc/

XIV JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI
“Aktualne problemy geodezji, kartografii 

i fotogrametrii”
Szkoła odbyła się w dniach 28 i 29 

września 1994 r. w Akademii Rolni
czej we Wrocławiu pod patronatem JM 
Rektora prof. dr. hab. Jerzego Kowal
skiego. Organizatorami Szkoły były: 
Katedra Geodezji i Fotogrametrii AR 
Wrocław, Komitet Geodezji PAN, Za
rząd Oddziału Wojewódzkiego SGP we 
Wrocławiu przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W stosunku do poprzedriich Szkół 
zmieniono formułę, zgodnie z którą 
zwrócono się do wybitnych przedstawi
cieli nauki i administracji geodezyjnej o 

przygotowanie 4 referatów “zamówionych przez organizatorów” jako jedno
czesne wprowadzenie do szerokiej dyskusji. Tematyka referatów dotyczyła 
aktualnych problemów: geodezji, kartografii i fotogrametrii oraz modern
izacji instrukcji technicznych.

Zgłoszone przez uczestników Szkoły referaty i komunikaty przyjęto do 
prezentacji w formie posterów. Cztery sesje referatowe oraz sesje posterowe 
odbyły się 28 września 1994 roku. W dniu 29 września 1994 roku uczestnicy 
Szkoły wysłuchali 27 referatów Seminarium “Badania Geodynamiczne na 
Obszarach Górskich”.

Referaty zamówione przez organizatorów oraz referaty i komunikaty pre
zentowane na sesji posterowej wraz z dyskusją opublikowane zostaną jako 
materiały pokonferencyjne w Zeszycie Naukowym AR Wrocław, seria Kon
ferencje.

/sc/

SYMPOZJA * KONFERENCJE
Międzynarodowy Kongres Higieny
Zwierząt (St. Paul 12-16.09.94 r.)

W dniach 12 - 16.09. br. odbył się w St. Paul - stolicy stanu Minnesota 
(USA) VIII Kongres Higieny Zwierząt w ramach ISAH (Int. Society on An imał 
Hygiene).

Z Polski wzięło w nim udział 9 osób, w tym 2 osoby z naszej Uczelni, a 
mianowicie:

• prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Zwierząt i Środo
wiska Hodowlanego), który wygłaszał 2 doniesienia:
- “Zeolite, kaolin and peat as supplements to broiler diet”,
- “Effect of pollution from copper industry on heavy metals concentration in 

green forage fed dairy cattle, blood serum and milk”
oraz
• dr wet. Tadeusz Stefaniak(Zakład Prewencji i Immunologii Weterynaryj

nej), który wygłosił także 2 doniesienia:
-“The immunoprophylaxis programmes ofhaemophilussomnus infection in 

dairy cattle”,
- “The immunoglobulin index in the evaluation of the calves well being in 

the first weeks of life”.
Ogółem w Kongresie wzięło udział 180 osób z 40 krajów, przedstawiono 

ponad 200 prac i posterów.
Następny Kongres ISAH odbędzie się w sierpniu 1997 r. w Helsinkach.
Informacje w tej sprawie można uzyskać w KHZiŚH (tel. 48-41-42 lub 

48-28-50 w. 9).
/zd/

'Zintegrowane systemy geodezyjnej kontroli...' 
(21.10.94 r.)

21 października 1994 r. odbyło się, pod honorowym patronatem prof. Bogdana 
Neya i prof. Włodzimierza Parzonld, ogólnopolskie seminarium naukowo-tech
niczne na temat:"ZINTEGROWANE SYSTEMY GEODEZYJNEJ KONTROLI 
DŹWIGNIC I ICH PODTORZA PODCZAS EKSPLOATACJI",zorganizowane 
przez Katedrę Geodezji i Fotogrametrii AR we Wrocławiu i Sekcję Geodezji 
Przemysłowej Komitetu Geodezji PAN.

W Seminarium wzięli udział przedstawiciele krajowych i zagranicznych środo
wisk inżynierskich: uczelnianych (Politechniki: Lwowska, Krakowska, Gdańska, 
Łódzka, Wrocławska, Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Rolnicza 
we Wrocławiu) i techniczno-produkcyjnych: geodezyjnych, budowlanych i mecha
nicznych. Oprócz dwóch sesji referatowych szczególnie żywa dyskusja towarzyszy
ła prezentacji posterów.

Konfrontacja dokonań teoretycznych z doświadczeniami użytkowników syste
mów pozwoliła na sformułowanie szeregu cennych wniosków dotyczących zarów
no konieczności wieloaspektowego traktowania całych ustrojów, jak- dostosowania 
metod pomiarowych do zróżnicowanych warunków i potrzeb praktycznych. Odnoś
ne wnioski powinny być uwzględnione w obowiązujących normach i instrukcjach.

Uczestnikom Seminarium przekazano, opracowaną w formie odrębnej broszury, 
syntezę dorobku, inicjatora Seminarium, ś.p. Mariana Krzeszowskiego.

/e k-b/

Międzynarodowa Konferencja 
Ekotoksykologiczna

(Koszyce 14-15.09.94 r.)
Katedra Ochrony Środowiska Zwierząt Uniwersytetu Weterynaryjnego w Koszy

cach była organizatorem I Międzynarodowej Konferencji Ekotoksykologicznej “Domi
nant physical, Chemical and biological pollutants in emironment endangering and 
haman health.’' Obrady odbywały się w trzech sekcjach: radiologii, ekotoksykologii i 
higieny zwierząt Prot Roman Kołacz (Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Hodow
lanego) przedstawił dwa doniesienia. Warto wspomnieć, że obie katedry: w Koszycach i 
we Wrocławiu współpracują już od dłuższego czasu, a obecnie planuje się wspólne 
badania nad zastosowaniem zeolitów w chowie drobiu i trzody chlewnej.

/rk/
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