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Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej
we Wrocławiu
Nr 28
styczeń 1995
cena 50 groszyKRÓTKO
Studium Komunikacji
po raz trzeci
Trzecią już edycję Polsko-Amerykańskiego Stu-
dium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Za-
rządzaniu zainaugurowano w dniu 25 listopada br.
w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej.
Wspólne przedsięwzięcie uczelni wrocławskich
(Politechniki i Uniwersytetu) oraz Uniwersytetu
Stanowego w New Britain (USA) jest częścią sze-
rokiej, od kilku lat trwającej, współpracy między
Politechniką Wrocławską i amerykańskim Uniwer-
sytetem, którą przedstawiciel CCSU, Body Enck,
obecny podczas uroczystego otwarcia, określił jako
modelową. Pomysł kształcenia w zakresie komuni-
kacji społecznej wysunął przed kilku laty rektor
P.Wr. prof. Andrzej Wiszniewski i - mimo począt-
kowego oporu strony amerykańskiej - uzyskał na to
środki z grantu Amerykańskiej Agencji Rozwoju
Międzynarodowego, a zorganizowane dwa lata te-
mu Studium, prowadzone wówczas przez wykła-
dowców amerykańskich, było pierwszym tego
rodzaju przedsięwzięciem w kraju.
Dziś komunikacja społeczna wprowadzana jest
jako specjalność na różnych kierunkach studiów i
wykładana jako przedmiot na uniwersytetach, poli-
technikach i ... wrocławskim Papieskim Fakultecie
Teologicznym. Docelowo mają powstać we Wroc-
ławiu 5. letnie międzyuczelniane studia w tym za-
kresie.
Studium Komunikami ukończyło przeszło 80
osób, a wśród nich nauczyciele akademiccy i stu-
denci, dziennikarze i urzędnicy, przedsiębiorcy od
reklamy i rzecznicy prasowi. Podobnie szerokie spe-
ktrum wieku, doświadczeń i wykształcenia, ba ...
nawet miejsca zamieszkania (sąosoby ze Szczecina,
Poznania i Opola) jest i w tym roku. Na efekty
szkolenia przyjdzie poczekać do końca czerwca.
/mwj/
Walne Zebranie Delegatów
NSZZ „Solidarność” AR
Nie zawiedli goście na tegorocznym sprawozdaw-
czo-wyborczym Walnym Zebraniu Delegatów
NSZZ „Solidarność” Akademii Rolniczej we Wroc-
ławiu, które odbyło się 8 grudnia 1994 r. Przybyły
bowiem Władze Uczelni: JM Rektor prot Jerzy
KowaLsld i prorektorzy: prof. Stanisław Krzywie-
cki, prot Marian Rojek i prof. Eugeniusz Kołota.
Nie zawiódł też Dyrektor Administracyj ny mgr Ma-
rian Rybarczyk i przewodniczący Rady Zakładowej
ZNP Krzysztof Gwara. Zebranie zaszczycił swą
obecnością przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” dr Tomasz Wójcik, który podzielił
się swoimi refleksjami na temat trudnej sytuacji ma-
terialnej sfery budżetowej. Głos zabrali również JM
Rektor i prorektorzy.
Delegaci, po wysłuchaniu sprawozdania i dys-
kusji, wybrali ponownie przewodniczącym Komi-
sji Uczelnianej NSZZ "S" AR dr. Janusza
JAKIELASZKA. Dokonano wyboru 15. osobo-
wej Komisji Uczelnianej i 5. osobowej Komisji
Rewizyjnej na nową 3. letnią kadencję oraz przyję-
to kilka uchwał. Trudno jednak nie zauważyć, że
wykruszyły się nieco szeregi Związku, bowiem
niecałe 1/3 ogólnej liczby pracowników naszej
Uczelni należy do „Solidarności”.
/mwj/
Rozpoczął sip 1995 rok. Witaliśmy go — jak każdy Nowy Rok —
z radością, nadzieją i — jak pisał Stefan Kisielewski — „dziecinną
wiarą w tajemnicze obietnice przyszłości", pomimo kurczącego sip bu-
dżetu, politycznych zawirowań i niepewności jutra. Zapewne przy no-
worocznych toastach nie myśleliśmy ani o nie spełnionych nadziejach
sprzed sześciu lat, ani o naszej „trudnej drodze do Europy", ani o
codziennych troskach i niepokojach. Ale prawdopodobnie tylko w czasie
tradycyjnych sylwestrowych zabaw, czy prywatek w gronie przyjaciół.
„Jest i bpdzie trudno " — powiedział JM Rektor, a my wiemy to sami aż
nazbyt dobrze, nawet nie śledząc procentów produktu krajowego brutto
przeznaczonych w tym roku na naukp i szkolnictwo wyższe w porów-
naniu z rokiem poprzednim, czy prognozami na nastppne. Zwłaszcza,
że rok miniony był chyba pod tym wzglpdem najgorszy w ostatnim
pipcioleciu, a obecny — według zapewnie?! wicepremiera Kołodki— ma
być najlepszy w nastppnym. W praktyce oznacza to utrzymanie sta?iu
zapaści. Postppująca pauperyzacja środowiska akademickiego jest bez-
spornym faktem. A tymczasem kuszą nie tylko coraz pipkniejsze wysta-
wy sklepowe i coraz bardziej wyrafinowane reklamy, ale także rosnące
fortuny nielicznych. Z jednej strony rodzi sip pokusa, aby radzić sobie
samemu, a z drugiej — aby sposoby tego „radzenia sobie" usprawiedli-
wiać stanem wyższej konieczności. „Dla chleba Panie, dla chleba", choć
jak ??a razie — i Bogu dzipki — nie brakuje go ani w sensie dosłownym,
ani w prze?ioś?ii. Brakuje ?iatomiast tego czegoś, co pozwalało łatwiej
żyć nawet wtedy, gdy sklepy różniły sip mipdzy sobą tylko — siermipż-
nymi zresztą — szyldami a czołgi strzegły porządku na ulicach —
zwykłej, bezinteresownej, ludzkiej solidarności. Aby jej nie zabrakło
w rozpoczynającym sip Nowym Roku i aby (te?? Nowy Rok) uśmiechał
sip każdym ze swoich 365 dni życzy wszystkim Czytelnikom
Redakcja
 Prof. JERZY FABISZEWSKI członkiem korespondentem
Polskiej Akademii Nauk
Co trzy lata Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonuje wyboru
 nowych członków rzeczywistych i członków korespondentów. Zaszczytną funkcję
 członka korespondenta PAN przyznano w tym roku trzem uczonym z Wrocławia:
 prof. Danielowi Józefowi Bemowi, prof. Edmundowi Małachowiczowi z Politech-
 niki Wrocławskiej i prof. JERZEMU FABISZEWSKIEMU z Akademii Rolniczej.
 Warto przy tym dodać, że prof. Jerzy Fabiszewski jest jedynym z naszej Uczelni
czynnym zawodowo członkiem korespondentem PAN (obok emerytowanych profc-
 sorów: Stanisława Tołpy i Tadeusza Garbulińskicgo).
Mamy okazję ponownie (poprzednio w maju — z racji wylxiru do KBN i Sekcji Nauk
 Biologicznych Centralnej Komisji) pogratulować Panu Profesorowi zaszczytnego wyróż-
 nienia, życząc Mu równocześnie dalszych sukcesów i osiągnięć naukowych.
	/mwj/
 CYTAT MIESIĄCA
Nie tyle jest ważne żeby mieć rację, ile żeby mieć ją we
właściwym momencie.
/Andrzej Wiszniewski/

KRÓTKO
II Spotkanie przedstawicieli
wydawnictw uczelnianych
Na drugie już spotkanie wydawców uczelnianych
w dniach 17-18 listopada br. w Uniwersytecie Ma-
rii Curie-Skłodowskiej, które zorganizowało tym
razem Wydawnictwo UMCS, przy współpracy i
wydatnej finansowej pomocy Ministerstwa, przy-
byli przedstawiciele 37. wydawnictw, spośród oko-
ło 80. funkcjonujących w szkołach wyższych na
terenie całego kraju. Z czterech wrocławskich
uczelni podległych MEN, w Lublinie stawili się
przedstawiciele ich wydawnictw w komplecie. Na-
szą Uczelnię reprezentowali: Redaktor Naczelny
Wydawnictwa, prof. Jerzy Sobota i członek Kole-
gium Redakcyjnego, dr hab. Andrzej Kotecki.
Spotkanie zainaugurowano uroczystym otwarciem
wystawy prezentującej dorobek niektórych oficyn
uczelnianych (w tym dwóch wrocławskich uczelni:
Uniwersytetu i Politechniki).
Z inicjatywą tego rodzaju spotkań wystąpił prze-
szło pół roku temu Katolicki Uniwersytet Lubelski,
który zorganizował pierwsze spotkanie w czerwcu.
Zaowocowało ono propozycją wydania Katalogu
Wydawnictw Uczelni Wyższych, do czego zobo-
wiązało się Wydawnictwo KUL. Jak się dowiadu-
jemy, jużwstyczniu tego roku ukaże się on drukiem.
Wówczas to zrodził się pomysł powołania Stowarzy-
szenia Wydawców Uczelnianych, które mogłoby repre-
zentować ich wspólne interesy. Kwestia powołania
Stowarzyszenia była też głównym tematem drugiego
spotkania. Obecny podczas obrad przedstawiciel MEN,
dyrektor Stanisław Madej zapewnił, że Ministerstwo
przychylnie odnosi się do tej inicjatywy, która będzie
pewnym wsparciem dla wydawnictw uczelmanych,
spełniających przecież ważną funkcję wprocesie kształ-
cenia. Jako, że sam fakt powołania Stowarzyszenia nie
budził wątpliwości, toteż dyskusja skoncentrowała się
nad jego zadaniami i zasadami funkcjonowania. Powo-
łano komisję, która przygotuje projekt statutu i prześle
go wszystkim zainteresowanym. Wróciła sprawa Kata-
logu; postanowiono, iż będzie ukazywał się co roku, a
wydania kolejnego rocznika zobowiązało się tym razem
Wydawnictwo UMCS. Po obradach plenarnych po-
dzielono się na grupy tematyczne, z których pierwsza
zajęła się ogólnymi problemami wydawnictw, druga
zaś kwestią kolportażu i dystrybucji książki naukowej.
/mwj/
Opracowano na podstawie relacji prof. Jerzego Soboty
i mgr Marii Łyko, która dodatkowo przekazała nam infor-
mację, iż Wydawnictwa Naukowo-Techniczne zwróciły się
do niej z propozycją, aby Oficyna Wydawnicza Politech-
niki Wrocławskiej podjęła się organizacji Ogólnopolskich
Targów Książki Naukowej w lutym tego roku. Wielkie to
wyróżnienie dla Oficyny i wrocławskiego środowiska, zaś
dla czytelników i miłośników książek — po niedawnych
Targach Dobrej Książki — kolejne atrakcje.
Kontrola KBN
W dniach 1-2 grudnia 1994 r. Wydział Kontroli
KBN przeprowadził w naszej Uczelni kontrolę prawid-
łowości wykorzystania środków finansowych przy-
znanych na losowo wybrane przez KBN granty.
Szczegółowej analizie poddane były prowadzone w
ramach grantów badania, kierowane przez: prof. Je-
rzego Fabiszewskiego, prof. Antoniego Siewiń-
s ki ego, dr. Kazimierza Cmielcwskiego i prof.
Zygmunta Hryncewicza.
W zespole kontrolnym uczestniczył biegły księgowy i
wyznaczeni przez KBN specjaliści, którzy dokonali oceny
merytorycznej. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień.
/mwj/
Na półmetku kadencji
„Jest i będzie trudno ...”
Rozmowa z JM Rektorem prof. Jerzym Kowalskim
—To już prawie dwa lata, gdy przed Kolegium Elektorów formułował Pan, Panie Rektorze swój
program wyborczy. Zbliża się póhnetek II kadencji. Co z tez programowych, wówczas prezen-
towanych, udało się do tej pory zrealizować?
—	Przypomnijmy sobie wobec tego, że podstawą tego programu było założenie, żeby przynajmniej przez
tę kadencję Uczelnia jeszcze istniała. I mimo wszystkich trudności, nie tylko istnieje, ale wykazała nawet
pewien rozwój. Uczelnia to przede wszystkim dydaktyka i badania naukowe. Poziom zarówno badań
naukowych, jak i dydaktyki w największym stopniu zależy od kadry.
—	Czy zadowalający był zatem rozwój kadry naukowej?
—	W swoim wystąpieniu sprzed dwóch lat sygnalizowałem, że około 40% profesorów w ciągu pięciu lat
przejdzie na emeryturę. Od liczby profesorów tytularnych zależy kategoria uczelni. Aby miała pełną
samodzielność musi ich mieć przynajmniej 60. Dziś mamy wprawdzie 74 profesorów tytularnych, ale przy
wzmożonym ich odchodzeniu na emeryturę w najbliższych latach i niedostatecznej liczbie osób, które
uzyskują tytuł profesora, utrata pełnej samodzielności jest bardzo prawdopodobna. Wiązałaby się z tym
konieczność zatwierdzania przez Ministerstwo, bądź Radę Główną każdej poprawki w Statucie, zmian w
programach studiów, powołania nowego kierunku ...
—	Nie trzeba przekonywać, że byłoby to dla Uczelni niekorzystne. Jaka jest na to rada?
—	Wciąż jest za mało wniosków o nadanie tytułu profesora. Natomiast pocieszający jest fakt, że znacznie
wzrosła liczba habilitacji w ostatnich latach. To tylko kwestia czasu, aby doktorzy habilitowani pomnożyli
swój dorobek, mieli jakieś osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry i złożyli wnioski. Połowa istniejącej
kadry profesorskiej przejdzie w najbliższych latach na emeryturę. Chcąc utrzymać rangę wpełni samodziel-
nej uczelni, musimy tę kadrę odnowić.
—Struktura wiekowa kadry jest chyba wynikiem jakiegoś zaburzenia ciągłości rozwoju nauko-
wego ...
—	Ta luka kiedyś powstała. Był zastój w habilitacjach i to się teraz odzywa. Podobnie będzie znowu za jakiś
czas w związku z sytuacją na stanowiskach asystenckich. Będzie to skutkowało brakiem doktorów i doktorów
habilitowanych za — powiedzmy — 10, 15 lat. Rotacja na stanowiskach asystenckich jest bardzo wysoka.
Warunki finansowe nie dają im możliwości utrzymania i po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w Uczelni, po
dwóch, trzech latach odchodzą do lepiej płatnej pracy.
—	Odchodzą też w inny sposób, pozostając formalnie w Uczelni i podejmując dodatkową pracę...
—	To jest drugi problem związany z niskimi poborami. Dotyczy wszystkich stanowisk. Adiunkci już
najczęściej nie odchodzą, ale mają znacznie większe możliwości uzyskania pracy poza Uczelnią. Zakładają
też własne firmy, czy spółki. Jest to oczywiście ze szkodą dla badań naukowych. Jeśli chce się realizować
dydaktykę, wypełniać obowiązki organizacyjne w Uczelni i jeszcze wykonywać pracę na drugim etacie,
albo w swojej firmie, to już nie ma czasu na badania.
—	Niedobór asystentów i związane z nim późniejsze konsekwencje, o których mówiliśmy, może
złagodzić powołanie studiów doktoranckich...
—	Można sobie wyobrazić, że za kilka lat nie będziemy w ogóle przyjmować asystentów, tylko już
wypromowanych doktorów na stanowiska adiunktów.
—	A zamiast asystentów będą doktoranci?
—	Tak. Będą oni w jakiejś części zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W przyspieszonym
—	w stosunku do asystentów — tempie uzyskają doktoraty i najlepszych z nich przyjmiemy na stanowiska
adiunktów. Mam nadzieję, że za cztery lata warunki finansowe, jakie będziemy mogli absolwentom studiów
doktoranckich zaoferować, będą o wiele atrakcyjniejsze niż dziś.
—	Mówiliśmy o zagrożeniu autonomii Uczelni, która sama w sobie jest wartością. Jak ją do tej
pory wykorzystaliśmy? Co w ramach tej autonomii zostało zrobione?
—	Przede wszystkim opracowaliśmy Statut Uczelni, który jako pierwszy miał wiele luk i niedoskonałości.
Była konieczność nowelizacji i to zostało dokonane. Zrobiliśmy to według naszej najlepszej wiedzy,
przyjęliśmy rozwiązania — naszym zdaniem — dla Uczelni najkorzystniejsze i nie musieliśmy pytać
urzędników o zgodę. Mamy świadomość, że przez nas stworzone przepisy muszą być przez nas akceptowane
i realizowane.
—	A co w zakresie dydaktyki?
—	Powołaliśmy nowy kierunek studiów ochrona środowiska i to w dosyć krótkim okresie czasu. Prawdo-
podobnie, gdyby było trzeba się starać o zgodę Ministerstwa czy Rady Głównej, nie byłby powołany w tym
roku akademickim. Uruchomiliśmy studia doktoranckie, zmodyfikowaliśmy plany i programy studiów.
—	Autonomia nie daje jednak możliwości wpływu na taryfikatory płac. Przy tak skąpych
środkach, realizuje się egalitaryzm, czyli równanie wszystkich i to równanie w dół.
—Nasz wewnętrzny regulamin dla pracowników naukowych różnicuje płace na stanowiskach według stażu
pracy. Nie bardzo mi się to podoba. Rektorsko-związkowa komisja do spraw płac ma opracować nowy
system ustalania wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach dla nauczycieli akademickich.
—	Przy obowiązującym regulaminie pracownikom naukowym wzrasta wynagrodzenie wraz ze
stażem pracy i ponadto uzyskując kolejne stopnie i tytuły naukowe przechodzą na wyższe stanowi-
ska i związane z nimi wyższe uposażenia. Pracownikom nienaukowym nie tylko wynagrodzenie nie
rośnie wraz ze stażem pracy, ale w praktyce zablokowane są jakiekolwiek przeszeregowania. Ci, co
dobrze pracują, nie mają szans uzyskania żadnego awansu na swoim stanowisku.
cd. na s. 4 L


KRÓTKO
Z prac Rady Głównej
•	Kolejne plenarne posiedzenie Rady Głównej poprze-
dziły — jak zwykle — zebrania komisji i sekcji, które
zwołano w przeddzień, tj. 30 listopada 1994 r. w War-
szawie. Ministerialny projekt Ustawy o Wyższym Szkol-
nictwie Zawodowym, przedstawiony Komisji
Dydaktycznej, oceniony został negatywnie. Nad przy-
szłorocznym budżetem debatowała Komisja Ekonomicz-
na. Efektem narady był projekt stanowiska RG, w którym
zwraca się m.in. uwagę na to, iż zakładany przyrost liczby
studentów o 9,5% spowoduje, że przy obecnym budżecie
zabraknie ok. 400 mld zł na realizację usług dydaktycz-
nych, a wszystkie rezerwy zostały już wyczerpane. Wyli-
czono, że szkolnictwo wyższe należałoby zasilić kwotą ok.
11 bln zł.; wówczas udział wydatków wzrósłby do 1,18%
PKB (0,8% PKB planowany na 1995 rok) i tak mniej niż
domagano się w Lublinie.
•	Przewodniczący RG prof. Jerzy Osiowski, otwie-
rając posiedzenie plenarne w dniu 1 grudnia 1994 r.,
wspomniał m.in. o Konferencji Rektorów w Lublinie i
posiedzeniach Sejmowej Komisji Nauki i Edukacji Na-
rodowej, która wspiera postulaty środowiska akademic-
kiego (jakoś nic z tego nie wynika).
•	Wróciła, w informacji Przewodniczącego, sprawa
WSP w Słupsku; środowisko Szkoły protestuje przeciw
przyłączeniu jej do Uniwersytetu Gdańskiego, co z
kolei popiera Rada Główna.
•	Problemem, związanym z istniejącą luką prawną,
okazała się sprawa przeniesienia praw założycielskich
prywatnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w
Bielsku Białej na małżonka — niema takich przepisów.
Nadzór Ministerstwa nad prywatnymi wyższymi szko-
łami okazuje się niezbędny, bowiem ujawniono sporo
nieprawidłowości w funkcjonowaniu niektórych takich
szkół, jak choćby to, że zdarza się, iż wydaje się już po
roku kształcenia dyplomy licencjata.
•	Nie wzbudził —jak się spodziewano —burzliwej
dyskusji ministerialny projekt Ustawy o Wyższym
Szkolnictwie Zawodowym. Przewodniczący przekazał
informację, otrzymaną od dyrektora Jerzego Gąsioro-
wskiego z Ministerstwa, iż jest to na razie wstępny
projekt, nie przeznaczony jeszcze do szerszej dyskusji.
Wiceminister Kazimierz Przybysz zapewniał jednak, że
przewidziana jest szeroka dyskusja środowiskowa na
ten temat, ale nie nad tym projektem. Niemniej odezwa-
ło się kilka głosów krytycznych. Prof. Jerzy Osiowski
zaproponował, aby w sprawie wyższego szkolnictwa
zawodowego powołać zespół ds. przygotowania opinii
w składzie: prof. Andrzej Morawiecki (U.Wr.), prof.
Janusz Turowski (P.Ł.), prof. Roman Wapiński
(U.Gd.), dr Ludomir Jankowski (P.Wr.) i doradca
prawny Przewodniczącego.
•	Bez sprzeciwu przyjęto stanowisko RG w sprawie
dramatycznej sytuacji w szkolnictwie wyższym. Anali-
zie poddano w nim zagrożenia wynikające z niedo-
inwestowania i powstałe patologie przy próbach
ratowania skąpego budżetu (np. przyjmowanie nad-
miernej liczby studentów na studia płatne wieczorowe
i zaoczne bez zabezpieczenia prawidłowych warunków
studiowania, zbyt wysokie opłaty od wolnych słucha-
czy itp.). Sformułowano szereg postulatów wobec de-
cydentów.
•	Projekt stanowiska RG w sprawie budżetu przygo-
towany przez Komisję Ekonomiczną przyjęty został
jednogłośnie.
•	Zaopiniowano poselski projekt zmiany Ustawy o
KBN (PAU może też partycypować w środkach).
•	Dyskusję nad projektem podziału dotacji na dzia-
łalność dydaktyczną na 1995 rok odłożono na styczeń.
MEN nie przygotowało jeszcze odpowiedniego proje-
ktu; wiadomo jednak, że przewidywane są zmiany w
algorytmie; mąją pojawić się studenci I roku!!!
•	Zaopiniowano szereg wniosków o nadanie upraw-
nień do nadawania stopni i tytułów naukowych, powo-
łanie wyższych szkół niepaństwowych oraz — stało się
to już stałym punktem posiedzenia — rozpatrzono licz-
ne zażalenia w sprawie funkcjonowania niektórych ta-
kich szkół.
/mwj/
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—	To dotyczy także i pracowników naukowych. Nie ma zróżnicowania na danym stanowisku (oprócz
formalnego uzależnienia od stażu pracy) od zaangażowania w pracę. Tyle samo otrzymuje ten, kto pracuje
tylko w Uczelni—nawet i 12 godzin dziennie—co ten, kto wypełnia jedynie minimum swoich obowiązków
dydaktycznych a gross czasu poświęca pracy poza Uczelnią. Bardzo bym chciał, żeby wszyscy pracownicy
dorabiali do swoich wynagrodzeń, ale tylko poprzez Uczelnię, czy to w formie grantów czy innych zleceń.
Wtedy i Uczelnia ma z tego korzyści. Gorzej, gdy praca na zewnątrz jest wykonywana przy wykorzystaniu
mienia i bazy technicznej Uczelni.
—	Jak to ograniczyć?
—	Formalnie jest zarządzenie Rektora, które reguluje te kwestie. Na wykonanie tego rodzaju prac
wymagana jest zgoda kierownika jednostki i powinny one odbywać się na zasadach odpłatności. A jak to
jest realizowane, zależy od kierowników. Oni powinni wiedzieć, co się w katedrach dzieje.
—	Wróćmy jeszcze do wynagrodzeń. Czy różnicowanie tak niskich płac może być czynnikiem
motywacyjnym?
—	Widełki ministerialne są dosyć szerokie. Moglibyśmy przyjąć, że wynagrodzenie pracownika, który
wywiązuje się tylko ze swoich podstawowych obowiązków w zakresie dydaktyki, plasuje się w dolnym
przedziale. Natomiast uposażenie tego, kto publikuje, organizuje konferencje, prowadzi badania, realizuje
granty, powinno być dużo większe. Taryfikatory dają te możliwości.
—	Pan Rektor był zwolennikiem samodzielności finansowej wydziałów. Udało się to wprowadzić w
życie w ubiegłym roku. Jak sprawdziła się ta koncepcja?
—	Sprawdziła się tylko w połowie. W tej chwili wydziały mają świadomość jakimi środkami dysponują i
wydziały są gospodarzami środków finansowych, które otrzymujemy z budżetu państwa na działalność
dydaktyczną i statutową. Jednak system odpowiedzialności finansowej zatrzymał się na tym poziomie, a
powinien zejść niżej do jednostek organizacyjnych.
—	Dlaczego?
—	Nie ma w tej chwili systemu, który uzależniałby finansowanie jednostek (katedr i instytutów) od ich
działalności. Środki są rozdzielane w zależności od kosztów funkcjonowania tych jednostek. W takim
systemie trudno np. mówić o racjonalizacji zatrudnienia. A gdy uświadomimy sobie, że 90% dotacji
budżetowej przeznaczone jest na płace, każda oszczędność musi być związana z racjonalizacją za-
trudnienia.
—	Czy są jeszcze jakieś rezerwy?
—Jeśli są katedry, które realizują obciążenia dydaktyczne poniżej obowiązującego pensum to albo jest tam
za dużo pracowników albo jest niedociążenie dydaktyczne, tzn. za mało studentów obsługiwanych przez te
katedry. Z tym, że liczba studentów w każdej uczelni jest ograniczona istniej ącąbazą materialną—lokalową,
dydaktyczną, liczbą miejsc w domach studenckich.
—	Czy baza naszej Uczelni pozwala na kształcenie większej liczby studentów?
—	W swoim programie postulowałem zwiększenie liczby studentów do 4000. W tym roku akademickim
naukę na studiach dziennych rozpoczęło 4100 studentów, a więc ta liczba już nieznacznie została przekro-
czona. Wydaje mi się, że jest to poziom, na którym, przy istniejącej bazie, musi my się zatrzymać.
—	Gdzie jeszcze można szukać oszczędności?
—	Apelowałem do dziekanów o zmniejszenie zbyt wysokich kosztów kształcenia na I roku studiów. Na I rok
nabór jest dosyć wysoki —w tym roku ok. 1100 studentów—ale w wyniku odpadu i odsiewu po I roku odchodzi
ok. 50%. Odpowiada to 100 etatom nauczycielskim, czyli w skali roku 10 mld zł. Gdyby każdy wydział
zredukował przynajmniej o 50% koszty kształcenia na I roku, miałby co najmniej o 1 mld zł więcej do swojej
dyspozycji. Niestety nie wystąpiły żadne zmiany organizacji zajęć dydaktycznych, które mogłyby doprowadzić
do zmniejszenia kosztów. Mam nadzieję, że poprzez system finansowy zostanie to wymuszone.
—	Pan Rektor wielokrotnie powtarzał, że Uczelnia powinna stać się atrakcyjna dla kandydatów
na studia. Czy tak się stało?
—	Staje się. Jest to na pewno pewien proces. Planów i programów studiów nie da się z dnia na dzień zmienić.
Do realizacji zmian potrzebni są konkretni ludzie, których trzeba było wykształcić, czy dokształcić poprzez
różne formy współpracy z zagranicą w zakresie ekologii, ekologii środowiska, ekonomii, finansów. To te
dyscypliny, których jeszcze kilka lat temu u nas w ogóle nie było.
—	Jest Pan, Panie Rektorze zwolennikiem decentralizacji decyzji. Jednak pewne dziedziny —
jak na przykład zakup aparatury —są ściśle zcentralizowane. Dlaczego?
—	Zakup aparatury powyżej pewnej kwoty musi być dokonany przez Dział Aparatury. Przy tym Dziale
funkq’onuje zespół, który wybiera dostawcę. Chodziło tutaj o wyeliminowanie pewnych nieprawidłowości
związanych z zakupami aparatury, jakie dało się zaobserwować. Celowość zakupu drogiego sprzętu jest
najpierw opiniowana przez Komisję Badań Naukowych, która decyduje o tym, komu zostaną przyznane
środki z budżetu. Natomiast o tym, gdzie będzie zrealizowany zakup, decyduje komisja, wybierając na
podstawie ofert najlepszego oferenta pod względem jakości, pewności firmy, serwisu. Nie widzę innej
możliwości zapewnienia prawidłowego dokonywania takich zakupów. Można by jedynie z większą częstot-
liwością zmieniać skład komisji przetargowej, a także przyjąć wymóg, aby do tego gremium zawsze włączać
przyszłego użytkownika.
—Jeśli jesteśmy przy zakupie sprzętu, nie sposób nie wspomnieć o budowie sieci. Wśród uczelni
wrocławskich nasza Uczelnia jest — po Politechnice — najbardziej zaawansowana ...
—	Tak, to prawda. Z KBN dostaliśmy na rozbudowę sieci lokalnej 2,4 mld zł i będziemy mieć pewien udział
w kwocie 3 mld zł przyznanych Uniwersytetowi na budowę sieci szkieletowej. Podobnie zaawansowani
jesteśmy w komputeryzacji biblioteki. Wyrazy uznania dla całego zespołu Biblioteki Głównej przekazałem
na ostatnim posiedzeniu Senatu. I jak już jesteśmy przy osiągnięciach, to warto też wspomnieć o zaawan-
cd. na s. 5
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sowaniu prac przy budowie obiektów dla Wydziału Zootechnicznego. To może taki trochę bardziej optymi-
styczny akcent na koniec rozmowy.
—	Czy jest Pan optymistą?
—	Jestem o tyle optymistą, że nas w przeszłości nigdy nie rozpieszczano. Do skrajnie niekorzystnych
warunków jesteśmy przyzwyczajeni, zdążyliśmy się trochę zahartować. Nie jest to nic nowego, że jest trudno
i będzie trudno. W naszej Uczelni jest nienajgorzej, jeśli chodzi o warunki materialne. W tym roku daliśmy
sobie radę przy bardzo obniżonej dotacji. Z tym, że im dłużej taka sytuacja będzie trwała, tym trudniejsze do
odrobienia będą w przyszłości jej skutki: to jest wykruszanie się kadry, brak nowej, rezygnacja z pewnych
zakupów aparatury, części niezbędnych remontów, które się odkłada ...
—	GŁOS UCZELNI dotrze do Czytelników u progu Nowego Roku. Czego Pan Rektor życzyłby
z tej okazji Uczelni i jej pracownikom?
—	Uczelni — żeby nadal rozwijała się i przynajmniej utrzymała ten poziom, do którego w ubiegłych latach
doszła. Pracownikom zaś — nadziei, że jutro będzie lepiej.
Rozmawiały:
Małgorzata Wanke-Jakubowska
i Maria Wanke-Jerie
Otwarcie Studiów Doktoranckich na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska
„Dobry początek to połowa sukcesu”
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska wystartował pierwszy, dlatego też zapewne uroczystości
otwarcia studiów doktoranckich w dniu 5 grudnia 1994 r., nadano szczególnie uroczysty charakter, a
obecność JM Rektora prof. Jerzego Kowalskiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof.
Stanisława Krzywieckiego i Dziekana Wydziału prof. Włodzimierza Parzonki podkreślała rangę tego
wydarzenia.
Okazało się, że przy dobrej woli, droga od marzenia do jego realizacji może być bardzo krótka. To przecież
zaledwie rok minął, gdy w rozmowie zamieszczonej na łamach GŁOSU UCZELNI z listopada 1993 r. prof.
Stanisław Krzywiecki powiedział: „Marzę o wprowadzeniu studiów doktoranckich w naszej Uczelni i to
zarówno w zakresie wąskich dyscyplin podstawowych na poszczególnych wydziałach, jak i szerszych,
międzywydziałowych". W dniu 28 stycznia 1994 r. Senat przyjął uchwałę w sprawie ogólnych kierunków
działalności Uczelni w latach 1993-1996, która przewidywała ni.in. „uruchomienie studiów doktoranckich
na każdym wydziale zgodnie z uprawnieniami habilitacyjnymi”.
To otworzyło drogę do inicjatyw wydziałowych. Rada Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska
rozpoczęła starania w celu uruchomienia studiów doktoranckich w dyscyplinie „Kształtowanie Środowiska”
w lutym 1994 r„ a trzy miesiące później gotowy był program i projekt regulaminu dziennych studiów
doktoranckich.
Zarządzeniem z dnia 14 czerwca 1994 r. Rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu utworzył na Wydziale
Melioracji i Inżynierii Środowiska czteroletnie studia doktoranckie w dyscyplinie kształtowanie środowiska
w specjalnościach: gospodarka odpadami, gospodarowanie wodą w agro- i ekosystemach, inżynieria wodna,
kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, ochrona środowiska rolniczego.
Na posiedzeniu w dniu 12 września 1994 r. Rada Wydziału powołała Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną
w składzie: dr liab. inż. Włodzimierz Czanura, dr bab. inż. Andrzej Drabiuski, drhab. inż. Krzysztof
Kuczcwski, dr bab. inż. Lech Nowak, dr bab. inż. Anna Pływaczyk oraz powołała dr. hab. Andrzeja
Drabińskiego na kierownika studiów. W dniu 5 października 1994 r. Dziekan i Rada Wydziału ogłosili nabór
na studia, mające się rozpocząć 1 grudnia 1994 r. Limit miejsc, wysokość odpłatności i stypendium dla
doktorantów ustala Zarządzenie Rektora z dnia 28 listopada 1994 r. Uczestnicy studiów doktoranckich nie
będący pracownikami naszej Uczelni wnoszą jednorazową opłatę za studia w wysokości miliona zł, zaś
stypendium na I roku wynosić będzie 3,2 min zł i w następnych latach może być podwyższone do wysokości
przeciętnej pensji asystenta ze stażem pracy analogicznym do roku studiów doktoranckich.
Zainteresowało się studiami kilkanaście osób, z których 17 złożyło odpowiednie dokumenty. W wyniku
postępowania przeprowadzonego przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną, Rektor zakwalifikował do
udziału w studiach 9 osób.
Dziekan prof. Włodzimierz Parzonka wyraził nadzieję, że wszystkim uczestnikom studiów uda się
zakończyć je pomyślnie po czterech latach i że większość z nich po zrobieniu doktoratu pozostanie w Uczelni.
Rozwój naukowy poprzez studia doktoranckie jest na pewno realizacją marzeń tych, którzy się na nie zgłosili,
ale Uczelni też zależy na przyspieszeniu rozwoju naukowego i uzupełnieniu kadry, zaczyna się bowiem
zarysowywać — w związku z niedoborem asystentów — niebezpieczna luka pokoleniowa. „Niewiele
wydziałów ma prawo do prowadzenia studiów doktoranckich —zauważył z satysfakcją kierownik studiów
drhab. Andrzej Drabiński —w dyscyplinie kształtowanie środowiska takie prawo ma tylko jeszcze jeden
bratni wydział w SGGW w Warszawie”. Pod względem kadry naukowej Wydział Melioracji i Inżynierii
Środowiska jest potęgą—31 profesorów i doktorów habilitowanych, cztery następne habilitacje „w drodze”,
czekają tylko na zatwierdzenie przez CK. Brak jest jednak asystentów, a do uzyskania tytułu naukowego
wymagane jest wypromowanie choćby jednego doktora. Studia doktoranckie mają to ułatwić. „Marzenia
stały się faktem, podjęliście Państwo cudowną decyzję doskonalenia własnego warsztatu, tworzenia własnej
osobowości, bo jak powiedział Leopold Staff: najważniejsze w życiu jest tworzenie, a szczytem tworzenia jest
tworzenie siebie"—podsumował Prorektor prof. Stanisław Krzywiecki, a JM Rektor prof. Jerzy Kowalski
życzył doktorantom pomyślnego zakończenia studiów i znalezienia ciekawej, satysfakcjonującej pracy.
Najważniejsze to dobrze zacząć, bo „dobry początek to połowa sukcesu”.
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sztów podróży) ponoszą organizatorzy.
Program kongresu był bardzo obszerny i prowa-
dzony równolegle w różnych sesjach poświęconych
m.in.: wartościom i motywacjom ludzkim w demo-
kracjach, reformie szkolnictwa wyższego, inicjaty-
wom dotyczącym programów studiów zagra-
nicznych (tej sesji przewodniczył prof. Andrzej Wi-
szniewski), szkoleniu w zarządzaniu i ekonomii,
reformowaniu systemów opieki zdrowotnej, etyce
w biznesie itp. Prof. Zbigniew Duda, który już po
raz drugi reprezentował naszą Uczelnię na dorocz-
nych konferencjach Stowarzyszenia, zadeklarował
swój udział w sesji Dream and The Reality (pier-
wszych 25 uczestników nie płaciło za udział w tej
sesji) poświęconej komunikacji na odległość. Przy-
wiózł obszerne materiały dotyczące sieci Internet
oraz systemów bibliotecznych (są one do wglądu w
Bibliotece Głównej).
/mwj/
KRÓTKO
Profesorskie nominacje
W przedświątecznym nastroju w dniu 20 grud-
nia 1994 r. wręczono w Belwederze nominacje
profesorskie. Dwóch uczonych z naszej Uczelni:
prof. Stanisław JASEK z Katedry Hodowli
Trzody Chlewnej i prof. Tadeusz TRZISZKA
z Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych
uzyskało —od dnia lgrudnia począwszy — tytuł
naukowy, ale tylko jeden z nich mógł w uroczy-
stości uczestniczyć (prof. Tadeusza Trziszkę za-
trzymała niestety choroba; nominację odbierze
zapewne w styczniu bądź w lutym).
Informację o dorobku naukowym nowych profeso-
rów tytularnych zamieścimy w następnym numerze.
/mwj/
V Konferencja Alliance
of Universities for Democracy
Po raz piąty — tym razem w Pradze — zebrali się
przedstawiciele Stowarzyszenia Uniwersytetów dla
Demokracji na dorocznej konferencji, którą zorgani-
zowano w dniach 6-9 listopada ub.r. Alliance of Uni-
versities for Democracy jest konsorcjum instytucji
zajmujących się kształceniem na poziomie wyższym,
utworzonym w 1990 r. z inicjatywy Uniwersytetu
w Tennessee celem zwiększania roli systemów edu-
kacyjnych w promocji instytucji demokratycznych,
rozwoju ekonomicznego łącznie z transferem tech-
nologii, zdecentralizowanego podejmowania decyzji
i wspierania powszechnych wartości moralnych i spo-
łecznych. Stwarza ono forum, na którym instytucje
zajmujące się kształceniem na poziomie wyższym
mogą współdziałać i wspierać się w promowaniu
zmian. Do AUD należą 93 instytucje, w tym 68 ze
Wschodniej i Środkowej Europy, 24 z USA i jedna z
Europy Zachodniej. Nasza Uczelnia jest członkiem
Stowarzyszenia od początku jego powstania, co ją ko-
sztuje 30 USD rocznie, tyle bowiem wynosi składka
instytucji z Europy Środkowo-Wschodniej, członko-
stwo uczelni zachodnich jest nieco droższe (600 USD).
Z polskich szkół
wyższych do Sto-
warzyszenia nale-
ży 17 uczelni, w
tym również Poli-
technika Wrocła-
wska. Koszt u-
działu w konfe-
rencji (bez ko-
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Spotkanie w Bibliotece
W Bibliotece Głównej naszej Uczelni odbyło się
7 grudnia ub.r. —z inicjatywy dyrektora Bibliote-
ki Głównej nigr Grażyny Talar—spotkanie dyre-
ktorów wrocławskich bibliotek naukowych. Udział
w nim wzięli dyrektorzy: Biblioteki Głównej Aka-
demii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Bibliote-
ki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego, Biblioteki Głównej Akademii Rolni-
czej, Biblioteki Głównej i Ośrodka Informacji Na-
ukowej Akademii Wychowania Fizycznego,
Biblioteki Głównej i Ośrodka Informacji Naukowo-
Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki
Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropoli-
talnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Tadeusza Mikulskiego.
Głównym tematem spotkania była komputeryza-
cja działań bibliotecznych na poszczególnych uczel-
niach Wrocławia. Omówiono także sprawy
do tyczące m. i n. fu nd uszy poszczegó1nych bibliotek,
prenumeraty czasopism, gromadzenia podręczni-
kowi skryptów, przeszacowywania majątku biblio-
tek w związku z denominacją złotego.
Pracownice Biblioteki Głównej zaprezentowały
praktycznedziałaniesystemu informatycznej obsłu-
gi biblioteki „SOWA”, który wspomaga i automa-
tyzuje następujące procesy biblioteczne: gromadze-
nie, opracowanie, wyszukiwanie informacji i udo-
stępnianie.
Oddział Gromadzenia przedstawił tworzenie ba-
zy: akcesja druków zwartych i czasopism, Oddział
Opracowania — tworzenie bazy o księgozbiorze.
Oddział Informacji Naukowej zademonstrował
komputerowe wyszukiwanie informacji o literatu-
rze z zakresu nauk rolniczych w oparciu o bazy
danych na CD-ROM.
Dyrektor Biblioteki Głównej iiigrGrażyiia Talar
przekazała informację o zakupie sprzętu kompute-
rowego, który znajdzie się w Bibliotece na początku
1995 roku i umożliwi szerszy zakres usług informa-
cyjnych oraz sprawniejszą obsługę czytelników
Biblioteki Głównej.
Uczestnicy spotkania zwiedzili budynek Biblioteki
od magazynów poprzez pracownie poszczególnych
oddziałów aż po wypożyczalnię i trzy czytelnie.
/g«/
Spotkanie z emerytami
Podobnie jak przed rokiem, w Klubie „Aquarius”
spotkali się odchodzący na emeryturę pracownicy
naszej Uczelni z jej Władzami i przewodniczącymi
związków zawodowych. Na spotkanie w dni u 16 grudnia
ub. r. przybyli również prorektorzy: pnif. Stanisław
Krzywiecki i prof. Marian Rojek, a także Dyrektor
Administracyjny mgr Marian Rybarczyk.
JM Rektor dziękując za wieloletnią pracę, życzył
wszystkim wielu lat zdrowia i prosił o dalsze utrzy-
mywanie więzi z naszą Uczelnią. Wręczył pamiąt-
kowe dyplomy i kwiaty.
Wszyscy goście z zainteresowaniem przeglądali
wręczone im egzemplarze grudniowych numerów
GŁOSU UCZELNI (również wydanie świąteczne).
W przedświątecznym nastroju i odświętnie udeko-
rowanej sali Klubu, przy stołach zastawionych
wspaniałymi deserami, przy świecach i lampce wi-
na upłynęło serdeczne, koleżeńskie spotkanie.
Wspomnieniom i anegdotom nie było końca.
/ad-s/
Publikujemy drugą część dokumentu Prezydium Centralnej Komisji do
Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, zawierającego stanowisko
w niektórych sprawach związanych z prowadzeniem przewodów habilita-
cyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora.
O KOLEJNYCH ETAPACH AWANSOWYCH
Komunikat Centralnej Komisji (2)
1.	Rada, przed którą toczy się przewód habilita-
cyjny, winna jednoznacznie określić jego zakres,
podając dziedzinę nauki, dyscyplinę naukową i —-
w miarę możności —specjalność. Zakres przewód u
winień ściśle odpowiadać nie tylko formalnym
uprawnieniom rady, ale i jej merytorycznym kom-
petencjom. Tymczasem dają się zauważyć wypadki
przekraczania tych kompetencji przez niektóre ra-
dy. Np. zdarzało się, że w przewodach habilitacyj-
nych mających za przedmiot jakiś rodzaj sportu
jedna z Akademii Wychowania Fizycznego podała
jako specjalność psychologię lub socjologię, gdyż
rozprawa dotyczyła psychicznych bądź społecz-
nych aspektów danego wyczynu sportowego. CK
może w takich wypadkach zakwestionować prze-
wód, na czym ucierpiałby kandydat, który przecież
nie powinien ponosić konsekwencji za decyzje ra-
dy. Chodzi o to, aby dorobek, odpowiedzi i wykład
habilitanta oceniło grono najwyżej kwalifikowane i
najbardziej kompetentne w danej specjalności. Na-
leży natomiast przeciwdziałać powstaniu sytuacji,
w której słabszy kandydat będzie poszukiwał rady
mniej wyspecjalizowanej i wskutek tego dającej
szansę łagodniejszej i mniej wnikliwej oceny.
2.	Częstą praktyką jest przeprowadzanie przewo-
dów habilitacyjnych na podstawie maszynopisu
rozprawy habilitacyjnej. Przypominamy, że zgod-
nie z definicją ustawową(art. 15 ust.2) praca nauko-
wa może być uznana za rozprawę habilitacyjną
dopiero po jej opublikowaniu. Z kolei jednym z
podstawowych warunków wszczęcia przewodu jest
przedłożenie rozprawy habilitacyjnej.
W tej sytuacji wszczęcie przewodu przed opubliko-
waniem rozprawy jest z punktu widzenia ustawy
niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie prawa.
Uwaga ta dotyczy także rozprawy, na którą składa się
cykl prac. Dopiero po opublikowaniu wszystkich prac
cyklu można uznać, że publikacja została zakończona
i że cykl ten stał się rozprawą habilitacyjną, co umo-
żliwia wszczęcie przewodu habilitacyjnego.
3.	Spotykamy się z wypadkami poprawiania bądź
zmieniania w całości rozprawy habilitacyjnej w
trakcie przewodu. Następuje to zazwyczaj po otrzy-
maniu opinii recenzentów. Jest to całkowicie sprze-
czne z istotą samej habilitacji, jako dowodu pełnej
naukowej samodzielności. Nie można tu powoły-
wać się na analogię z przewodem doktorskim —
cele obu przewodów są istotnie różne. Przystępując
do przewodu habilitacyjnego habilitantprzedstawia
ukończoną, w pełni samodzielną i opublikowaną
pracę i w tej postaci jest ona świadectwem jego
kwalifikacji. Zmiana lub poprawianie rozprawy w
trakcie tego samego przewodu jest sprzeczne z pra-
wem, a zatem niedopuszczalne.
4.	Naturalnym zjawiskiem towarzyszącym roz-
wojowi nauki jest coraz większa liczba zespoło-
wych prac naukowych. W procesie awansowym
konieczne jest jednak wskazanie rzeczywistego
wkładu kandydata do awansu we wspólnych pra-
cach. Z tego względu należy od współautorów prac
zespołowych, wymienianych jako podstawa awan-
su, uzyskać oświadczenie, co stanowi ich własny,
nie zaś kandydata wkład we wspólnych opracowa-
niach (koncepcja pracy, wybór metody badania,
opracowanie wniosków).
Obserwujemy tu mało użyteczne oświadczenia,
zawierające tylko określenie procentowego wkła-
du, bez merytorycznej charakterystyki. Zadziwiają-
co częstą praktyką jest unikanie określania
własnego wkładu i określanie tylko wkładu kandy-
data, tak jakby autor oświadczenia miał trudności
ze wskazaniem, z jakiego powodu jego nazwisko
figuruje na wspólnej pracy.
Rozgraniczenie wkładu współautorów powinno
nastąpić jeszcze przed podjęciem oceny rozprawy
przez recenzentów, nie zaś dopiero przed wysła-
niem sprawy do Centralnej Komisji.
5.	Obserwujemy, że kolokwia habilitacyjne często
ograniczają się do sprawdzenia wiedzy habilitanta w
obszarze tematyki rozprawy habilitacyjnej. Zdaniem
Centralnej Komisji kolokwium habilitacyjne powin-
no zostać wykorzystane do sprawdzenia erudycji ha-
bilitanta na szerszej płaszczyźnie naukowej.
W tej sytuacji kolokwium habilitacyjne nie powin-
no powielać wzorów egzaminu doktorskiego, pod-
czas którego kandydat odpowiada jedynie na pytania,
zadawane niekiedy tylko przez recenzentów. Zadane
pytania i postawione problemy powinny stać się pod-
stawą dyskusji naukowej z udziałem habilitanta,
stwarzającej mu okazję do zaprezentowania swych
kwalifikacji jako samodzielnego pracownika nauki w
zakresie uprawianej przezeń dyscypliny.
6.	Wykład habilitacyjny winien świadczyć zarówno
o naukowych, jak dydaktycznych i językowych kwa-
lifikacjach kandydata. Dlatego zaleca się, aby habili-
tant nie czytał wykładu, lecz wygłaszał go z pamięci.
Ponieważ chodzi o to, by wykładający wykazał się
umiejętnością przejrzystego skonstruowania wykła-
du i zmieszczenia zamierzonej treści w przeznaczo-
nym na to czasie, należy unikać przerywania wykładu
po pierwszych dziesięciu minutach lub kwadransie.
Wydaje się natomiast niedopuszczalne, by habilitant
odczytywał jeden ze swych opublikowanych artyku-
łów (fakt autentyczny).
7.	Wzrasta liczba wystąpień o uzyskanie zgody na
wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowe-
go profesora osobom bez habilitacji. W zdecydowa-
nej większości są to wnioski nie uwzględniające
ustawowego warunku, że zgoda taka może być
udzielona tylko wyjątkowo i to osobie o wybitnym
dorobku naukowym.
Jest zrozumiałe, że tylko wyjątkowe okoliczności
mogły spowodować, iż kandydat mający faktycznie
wybitny dorobek naukowy nie uzyskał habilitacji.
Taką wyjątkową okolicznością może być np. fakt,
że większą część swej działalności naukowej pro-
wadził za granicą, w kraju, w którym nie ma habi-
litacji. Wnioskowi muszą towarzyszyć dowody, że
mamy do czynienia z kandydatem o wybitnym do-
robku naukowym, np. członkiem zagranicznych
akademii, doktorem honoris causa itp. Wnioski,
które otrzymujemy, nie zawierają zazwyczaj nawet
deklaracj i rady, że uważa ona dorobek kandydata za
wybitny, a jeśli nawet zawierają, to nie towarzyszy
temu dokumentacja dorobku, w której można by się
doszukać choćby jednej wybitnej pozycji.
Z tego względu pozwalamy sobie zwrócić uwagę
rad na fakt, że wyjątkowa droga uzyskania tytułu
naukowego, wskazana przez obowiązujące przepi-
sy, ma niewiele wspólnego z poprzednio obowią-
cd. na s. 1(
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Program Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Szansa dla najlepszych
Bogatą ofertę propozycji na rok 1995 przygotowała
Fundaq'a na Rzecz Nauki Polskiej w zatwierdzonym
przez jej Radę w dniu 6 listopada 1994 r. programie
działań. Przypomnijmy, Fundacja na Rzecz Nauki
Polskiej jest „niezależną, pozarządową instytucją
publiczną typu non-profit utworzoną w celu działa-
nia na rzecz nauki polskiej poprzez przyznawanie
subwencji w kierunkach określanych w corocznie
ustalanych programach”. Działa ona na podstawie
Ustawy o Fundacjach oraz własnego Statutu. Docho-
dy, uzyskiwane głównie z działalności finansowej,
przeznaczane są na działalność statutową i odtwarza-
nie funduszu założycielskiego. Od 1991 r. Fundacja
przekazała na rzecz nauki środki o wysokości ponad
40 min USD. Siedmioosobową Radę Fundacji powołuje
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych i co naj-
mniej czterech jej członków musi być pochodzącymi z
wyboru członkami KBN.
Ramy naszego pisma nie pozwalają na kompletną
prezentację programu Fundacji, omawiamy więc
tylko najciekawsze propozycje, a zwłaszcza te, z
których — być może — będą mogli skorzystać
pracownicy naukowi naszej Uczelni. Pełny tekst
programu FNP jest do wglądu w Dziale Nauki.
Nagrody FNP
Od 1993 r. Fundacja przyznaje coroczne nagrody
indywidualne polskim uczonym za najwybitniejsze
osiągnięcia naukowe w zakresie:
*nauk humanistycznych i społecznych,
*nauk przyrodniczych i medycznych,
*nauk ścisłych,
* nauk technicznych.
Nominacje kandydatów do nagród w 1995 r.
przedstawiać mogą: towarzystwa naukowe o zasię-
gu krajowym, pochodzący z wyboru członkowie
KBN, Komitety Naukowe PAN oraz we własnym
imieniu grupy 10 samodzielnych pracowników na-
ukowych. Wnioski, które zostaną zakwalifikowane,
a nie uzyskają nagrody w danym roku, będą się
znajdowały na liście kandydatów do nagrody rów-
nież przez kolejne dwa lata. Nagrody o wysokości
odpowiadającej 10 tys. USD (brutto) zostaną wrę-
czone w dniu 6 grudnia 1995 r. na Zamku Króle-
wskim w Warszawie.
Termin składania wniosków o nagrody FNI’ '95
upływa 31 maja 1995 r.
Stypendia FNP
Stypendia Krajowe dla Młodych
Naukowców
Od 1993 r. Fundacja przyznaje corocznie ok. 100
jednorocznych stypendiów dla młodych naukow-
ców w wieku do 30 lat, posiadających znaczący
dorobek naukowy (nie artystyczny czy inżynierski)
udokumentowany publikacjami w uznanych czaso-
pismach o zasięgu krajowym lub międzynarodo-
wym. Wnioski mogą składać przełożeni jednostek,
w których kandydaci są zatrudnieni (rektorzy szkół
wyższych, dyrektorzy instytutów PAN lub instytu-
tów resortowych). Stypendia (ich wysokość na rok
bieżący jeszcze nie jest ustalona, wiadomo jednak,
że będą zwolnione od podatku dochodowego; w
zeszłym roku wynosiły 80 min zł brutto) zostaną
wręczone na Zamku Królewskim w Warszawie w
drugiej połowie marca i będą wypłacane co kwartał.
Stypendium może jednak zostać cofnięte na wnio-
sek jednostki zatrudniającej stypendystę. Lista sty-
pendystówjest publikowana w Sprawach Nauki.
Termin składania wniosków na stypendia na
rok 1996 upływa 31 października 1995 r.
Stypendia Zagraniczne dla Młodych
Doktorów
Nawiązując do przedwojennej tradycji Funduszu
Kultury Narodowej, FNP poczynając od 1995 r.
ustanowiła Stypendium Zagraniczne dla Młodych
Doktorów. Jego celem będzie umożliwienie mło-
dym (do 35 lat) doktorom wyjazdów na kilkumie-
sięczne (do 1 roku) staże naukowe do wiodących
ośrodków badawczych na świecie. Wyłaniani w
drodze konkursu kandydaci, posiadający rekomen-
dację swojego przełożonego (rektora, dyrektora jed-
nostki) będą oceniani zarówno z punktu widzenia
dorobku naukowego, uprawianej dyscypliny, za-
mierzonej tematyki badań jak i ośrodka proponowa-
nego do odbycia stażu. Średnia wysokość stypen-
dium będzie nie mniejsza od wynagrodzenia pra-
cowników o podobnych kwalifikacjach w instytucji
docelowej. Fundacja pokryje koszty podróży i ubez-
pieczenia. W pierwszym roku zostanie przyznanych
ok. 110 osobo-miesięcy.
Szczegóły dotyczące trybu składania wniosków
zostaną ogłoszone w styczniu 1995 r.
Dyscypliny nominowane
Fundacja ustanawia corocznie program subwe-
ncjonowania zakupów unikalnych środków badaw-
czych dla pewnych nominowanych dziedzin nauki.
Cdównym założeniem jest „tworzenie warunków do
jakościowej zmiany w możliwościach warsztato-
wych najlepszych zespołów naukowych, a tym sa-
mym otwarcie im nowych perspektyw badawczych.
Przy okazji warto wspomnieć, iż zeszłoroczny pro-
gram subwencji (SEZAM) obejmował dziedzinę
określoną jako „Synteza i charakteryzowanie za-
awansowanych materiałów” i uwzględniał następu-
jące grupy materiałów: półprzewodni ki, magnetyki,
wysokotemperaturowe nadprzewodniki, kompozy-
ty i biomateriały. Do 31 stycznia 1994 r. wpłynęło
176 wniosków, praktycznie ze wszystkich liczących
się ośrodków w kraj u. Su ma dezyderatów zawartych
we wnioskach przekraczała 700 mld zł i była ponad
5. krotnie wyższa od kwoty preliminowanej na ten
cel (130 mld zł). Oceniał je zespół czterech eksper-
tów powołany przez Zarząd FNP. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpiło 12 kwietnia 1994 r. Na liście lau-
reatów (publikowanej w Sprawach Nauki Nr 3) zna-
lazły się m.in. trzy zespoły z Politechniki
Wrocławskiej. Najwięcej środków skierowanych zo-
stało do zespołów z Warszawy (ponad 40 mld zł), a
następnie z Krakowa i Śląska (po 25 mld zł), Poznania
i Wrocławia (po 9 mld zł).
W roku 1995 r. nominowanymi dyscyplinami będą:
* biotechnologia (program BITECII) oraz
* nauka o żywności i żywieniu człowieka (pro-
gram NUTRIS).
BITECH
Wzmocnienie laboratoriów biotechnologicznych jest
kontynuacją inwestycji poczynionych przez Fundację w
1993 r. w ramach programu BIMOL Jako priorytetowe
będą traktowane wnioski o zakup aparatury technologi-
cznej, głównie instalacji bioreaktorowych oraz urządzeń
związanych z procesami rozdzielania i czyszczenia sub-
stancji biologicznych, a dopiero w dalszej kolejności
wnioski o aparaturę badawczą.
Tennin składania wniosków upływa 31 stycz-
nia 1995 r.
cd. na s. 10
Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału Rolniczego
(6.12.94 r.)
W pierwszej części posiedzenia załatwiono nastę-
pujące sprawy:
•	powołano komisję ds. przewodu habilitacyjne-
go dr. inż. Edmunda Dulceta z Akademii Techni-
czno-Rolniczej w Bydgoszczy,
•	powołano komisję recenzentów, ustalono za-
kres egzaminów doktorskich w sprawie doktoratu
mgr inż. Katarzyny Adamczewskiej-Sowińskiej,
•	powołano komisję i ustalono zakres egzaminów
w sprawie doktoratu mgr. inż. Leszka Siwca,
•	wszczęto przewody doktorskie: mgr. inż. Krzy-
sztofa Brody i mgr inż. Izabelli Pisarek,
•	powołano dr inż. Danutę Paryłakna Kuratora
Wydziałowego Studenckich Kół Naukowych,
•	zaakceptowano wniosek Komisji ds. zatrudnie-
nia pracowników technicznych na Wydziale,
•	pozytywnie zaopiniowano wnioski o przyzna-
nie dr inż. Danucie Parylak stypendium habilita-
cyjnego i mgr inż. Ewie Moszczyńskiej sty-
pendium doktorskiego,
•	podjęto decyzję w sprawie ustalenia limitu
przyjęć studentów-magistrantów do poszczególnych
jednostek,
•	przyjęto zasady przeprowadzania egzaminów
inżynierskich,
•	prodziekani poszczególnych kierunków studiów
Wydziału zapoznali zebranych z wynikami letniej
sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 93/94.
Druga część posiedzenia Rady Wydziału dotyczy-
ła habilitacji dr. inż. Lesława Zinmego z Katedry
Ogólnej Uprawy Roli i Roślin.
•	RadaWydzialu Rolniczego Akademii Rolniczej we
Wrocławiu podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Lesławo-
wi Zimnemu stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego nauk rolniczych w zakresie agronomii.
/gds/
Posiedzenie Rady Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej (20.12.94 r.)
Podjęto uchwały w sprawie:
•	wszczęcia postępowania o mianowanie prof. dr.
bab. Janusza Madeja na stanowisko profesora zwy-
czajnego w Katedrze Anatomii Patologicznej i Wete-
rynarii Sądowej. W głosowaniu tajnym wybrano re-
cenzentów do oceny całokształtu jego działalności;
•	wszczęcia postępowania o zatrudnienie dr. hab.
Stanisława Klimcntowskiego na stanowisku profe-
sora nadzwyczajnego w Katedrze Epizootiologii i
Klinice Chorób Zakaźnych. Wybrano recenzentów do
oceny całokształtu jego działalności;
•	wszczęcia przewodu doktorskiego lek. wet
Urszuli Pasławskiej. Zatwierdzono temat i tytuł
pracy doktorskiej oraz powołano na recenzenta
prof. dr. bab. Tadeusza Kwiatkowskiego.
Na posiedzeniu Rady Wydziału ponadto:
•	powołano Komisję Wydziałową ds. przewodu
doktorskiego lek. wet Marii Wojtackiej. Ustalono
zakres egzaminów doktorskich, powołano komisję
egzaminacyjną oraz w głosowaniu tajnym wybrano
recenzentów;
•	rozpatrzono sprawę połączenia Katedry Anato-
mii Patologicznej i Weterynarii Sądowej z Katedrą
Fizjopatologii. Rada Wydziału nie wyraziła zgody
na połączenie tych katedr;
•	przedstawiono sprawę organizacji studiów do-
ktoranckich na Wydziale;
•	Dziekan omówił sprawy finansowe Wydziału.
/wg/ZASADY REKRUTACJI
W ROKU AKADEMICKIM
na studia dzienne
Kierunek - specjalność
Konkurs świadectw
z przedmiotów
Egzamin wstępny
z przedmiotów
Maksymalna
liczba punktów
z
poszczególnych
przedmiotów
BUDOWNICTWO
Budownictwo Rolnicze
studia dwustopniowe
inżynierskie 3,5-letnie
magisterskie 1,5-roczne
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Geodezja Gospodarcza
Urządzanie Obszarów Wiejskich
studia dwustopniowe
inżynierskie 3,5-letnie
magisterskie 1,5-roczne
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Inżynieria Wodna i Sanitarna Wsi
Inżynieria Melioracyjna i Ochrona Środowiska
studia dwustopniowe
inżynierskie 3,5-letnie
magisterskie 1,5-roczne
-	język obcy
-	matematyka
-	fizyka (lub chemia
dla Inżynierii Środowiska)
Na wniosek kandydata
możliwość poprawienia ocen
z jednego lub więcej przedmiotów
pisemny:
-język obcy
ustny:
-	matematyka
-	fizyka (lub chemia
dla Inżynierii Środowiska)
5
10
5
ROLNICTWO
studia dwustopniowe
inżynierskie 3,5-letnie
magisterskie 1,5-roczne
OCHRONA ŚRODOWISKA
studia dwustopniowe
inżynierskie 3,5-letnie
magisterskie 1,5-roczne
Dotyczy absolwentów z lat:
1993,1994,1995
-	biologia
-	język obcy
i
-	chemia lub
-	matematyka
Dotyczy absolwentów sprzed 1993 r.
oraz kandydatów, którzy chcą
poprawić ocenę z jednego lub więcej
przedmiotów
pisemny:
-biologia
-język obcy
ustny:
— biologia
-chemia lub matematyka
12
6
12
12
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
Mechanizacja Rolnictwa
studia dwustopniowe
inżynierskie 3,5-letnie
magisterskie 1,5-roczne
Dotyczy absolwentów z lat:
1993,1994,1995
-	matematyka
-	język obcy
-	fizyka
Dotyczy absolwentów sprzed 1993 r.
oraz kandydatów, którzy chcą
poprawić ocenę z jednego lub więcej
przedmiotów
pisemny:
-	matematyka
-język obcy
ustny:
-	matematyka
-	fizyka
12
6
12
12
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Technologia Żywności
Biotechnologia Żywności
studia dwustopniowe
inżynierskie 3,5-letnie
magisterskie 1,5-roczne

Egzamin ustny z dwóch
przedmiotów do wyboru spośród:
-biologia
-	chemia
-	fizyka
-	matematyka
15
15
15
15
WETERYNARIA
studia lekarskie 5,5-letnie

ustny:
-biologia
- chemia
12
12
ZOOTECHNIKA
studia:
inżynierskie 3,5-letnie
magisterskie 5-letnie
Dotyczy absolwentów z lat:
1993,1994,1995
-	biologia (lub hodowla zwierząt)
-	chemia
-	matematyka
Dotyczy absolwentów sprzed 1993 r.
oraz kandydatów, którzy chcą
poprawić ocenę z jednego lub więcej
przedmiotów
ustny:
-	biologia (lub hodowla zwierząt)
-	chemia
-	matematyka
10
10
10


NA I ROK STUDIÓW
1995/96
... i studia zaoczne
Pierwszy rok studiów
ANALIZA DANYCH
Najważniejsze wnioski wynikające z analizy
materiałów liczbowych:
1)	Liczba studentów, którzy nie zaliczają pier-
wszego roku studiów jest bardzo duża. Poza nie-
licznymi wyjątkami, średnio można przyjąć, że od-
pada około połowy studentów przyjętych na I rok.
Jedynie na kierunkach Geodezja i Kartografia
oraz Weterynaria na wszystkich trzech ostatnich
latach 1 rok zaliczyło ponad 50% studentów.
2)	Wyraźnie najmniej studentów odpada w tra-
kcie I roku studiów na kierunku Geodezja i Kar-
tografia mimo, iż nabór odbywa się na zasadzie
konkursu świadectw. Ponadto można na tym kie-
runku zaobserwować — na przestrzeni minio-
nych trzech lat — wyraźny trend wzrostowy;
coraz większa liczba studentów zalicza I rok.
3)	Katastrofalna jest sytuacja na kierunku Bu-
downictwo. W ostatnich dwóch latach jedynie
ok. 1/3 przyjętych zaliczyło I rok studiów.
4)	Jedynie na kierunku Technologia Żywności
(z wyjątkiem roku 1992/93) oraz na kierunku
Weterynaria w roku 1991/92 więcej studentów
nie zalicza sesji egzaminacyjnej (odsiew) niż
„wykrusza się” w trakcie semestru (odpad). Na
pozostałych kierunkach odsiew jest kilku- lub
kilkunastokrotnie mniejszy od odpadu. Przeczy
to obiegowej, powszechnej niegdyś opinii, że
istnieją tzw. egzaminy progowe.
5)	Brak jest wyraźnych korelacji pomiędzy ilo-
ścią odpadających w trakcie I roku studentów a
sposobem rekrutacji. Jedynie w roku 1993/94
odpad i odsiew na Technologii Żywności oraz
Weterynarii (egzaminy) były wyraźnie mniejsze
niż na kierunkach, na które nabór odbywał się na
podstawie konkursu świadectw (z wyjątkiem
Geodezji i Kartografii).
6)	Odpad i odsiew na kierunkach z egzaminem
wstępnym jest wyraźnie wyższy wśród studen-
tów z niskimi ocenami egzaminacyjnymi w po-
równaniu z grupą o wysokich ocenach. Na
wszystkich pozostałych kierunkach ponad poło-
wa studentów, którzy niezaliczyli Irokustudiów
legitymowała się na świadectwie co najmniej
dwiema ocenami dobrymi.
7)	Liczba studentów II roku otrzymujących w
obecnym roku akademickim stypendia za wyniki
w nauce (średnia ocen powyżej 4,0), czyli kan-
dydatów przyjętych na studia w 1993 roku, jest
niepokojąco niska. Na kierunkach Budownictwo
oraz Technika Rolnicza i Leśna takiego stypen-
dium nie otrzymuje nikt, na Zootechnice 1 osoba,
natomiast na pozostałych kierunkach około 10%.
Prorektor ds. Dydaktyki
dr hab. Marian Rojek
profesor nadzwyczajny
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Kierunek studiów
Sposób rekrutacji
Przedmioty objęte
postępowaniem kwalifikacyjnym
Maksymalna
liczba punktów
z
poszczególnych
przedmiotów
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Konkurs świadectw z możliwością
poprawienia oeen na egzaminie
-	matematyką
-	język obcy
-	fizyka (lub chemia dla Inżynierii
Środowiska)
10
5
5
ZOOTECHNIKA
Konkurs świadectw z możliwością
poprawienia ocen na egzaminie
-	biologia (lub hodowla zwierząt)
-	chemia
-	matematyka
10
10
10
ROLNICTWO
Rozmowa kwalifikacyjna
Ogólne wiadomości z podstaw
rolnictwa i zainteresowań kandydata
6
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
Rozmowa kwalifikacyjna
Ogólne wiadomości z podstaw
mechanizacji rolnictwa
i zainteresowań kandydata
6
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Egzamin ustny
Dwa przedmioty do wyboru spośród:
-	biologia
-	chemia
-	matematyka
-	fizyka
15
15
15
15
Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału
Technologii Żywności (16.12.1994 r.)
Posiedzenie Rady Wydziału odbyło się w posze-
rzonym składzie. Dziekan powitał prof. zw. drhab.
Joannę Kwiatkowską (Akademia Medyczna),
prof. nadzw. dr hab. Wandę Peczyńską-Czoch
(Politechnika Wrocławska), prof. zw. dr. hab. Sta-
nisława Przestalskiego i prof. dr. hab. Antoniego
Polanowskiego (Uniwersytet Wrocławski), specja-
listów uzupełniających skład Rady Wydziału celem
przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Ja-
dwigi Dntochowskiej-Gładysz i przewodu doktor-
skiego mgr. inż. Bogdana Jarosza, pracowników
Katedry Podstaw Chemii. Obie rozprawy sąz zakre-
su biotechnologii.
•	Powołano:
1)	Komisję ds. wszczęcia postępowania o otwarcie
przewodu habilitacyjnego dr Jadwigi Dinochowskiej-
Gładysz (Przewodniczący Komisji — prof dr hab.
Antoni Polanowski — Uniwersytet Wrocławski);
2)	Komisję do przeprowadzenia postępowania o
nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Rol-
niczej we Wrocławiu, prof. zw. dr. bab. Adamowi
Sroczyńskiemu, em. profesorowi Politechniki Łó-
dzkiej (Przewodnicząca Komisji — prof. dr bab.
Irena Górska) oraz wyznaczono promotora (prof.
zw. dr hab. Antoni Siewiński);
3)	recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż.
Piotra Regieca, asystenta w Katedrze Technologii
Rolnej i Przechowalnictwa, ustalono zakres egzami-
nów doktorskich i skład komisji egzaminacyjnych.
•	Pozytywnie zaopiniowano wnioski:
1)	o przyznanie stypendiów habil itacyj nych dr Jó-
zefie Chrzanowskiej, adiunktowi w Katedrze Te-
chnologii Surowców Zwierzęcych oraz dr. inż.
Waldemarowi Rymowiczowi, adiunktowi w Kate-
drze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności;
2)	o utworzenie stanowiska profesora zwyczajne-
go w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych
i wystąpienie do JM Rektora o wyrażenie zgody na
ogłoszenie konkursu na to stanowisko.
•	W sprawach różnych i wolnych wnioskach poru-
szono sprawę spłat rat amortyzacyjnych od aparatury
i związane z tym trudności finansowe Wydziału.
•	Na zakończenie obrad Dziekan złożył serdeczne
życzenia świąteczne i noworoczne.
/is/
Posiedzenie Rady Wydziału
Zootechnicznego (19.12.1994 r.)
•	W sprawach dydaktycznych:
—przyjęto informację o systemie punktów kredy-
towych na studiach magisterskich.
•	Zatwierdzono wnioski Wydziałowej Komisji
ds. Planów i Programów Studiów w sprawach:
—	ustalenie limitu przydziału magistrantów do
Katedr Wydziału na rok 1995/96 — dla studiów
dziennych,
—	zatwierdzenie ćwiczeń specjalistycznych z
przedmiotów: Hodowla i Chów Owadów Użytko-
wych oraz Podstawy Żywienia Szczegółowego.
•	Rada Wydziału w głosowaniu tajnym powołała
kierownika Katedry I lodowli Koni w osobie dr, hub.
Henryka Geringera profesora nudzwyczajnego.
•	RW przyjęła informację o programie obchodów
45. lecia Wydziału Zootechnicznego.
/bps/
Komunikat Centralnej Komisji (2) dok. zes s. 6
zującymi tzw. „alternatywnymi drogami awansu”,
które pojawiły się po 1968 r.
8.	W znacznej części dokumentów spraw awanso-
wych nieprawidłowo przedstawia się uczestników pro-
cesu opiniodawczego (recenzentów, członków rad).
Do praktyki wchodzi zwyczaj umieszczania przed
nazwiskiem skrótu „prof.”, niezależnie od tego, czy
dotyczy to osoby z tytułem naukowym profesora,
czy tylko osoby na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego.
Nie wchodząc w moralne aspekty i pobudki takiego
niejasnego określania swego statusu naukowego przez
osoby bez tytułu naukowego, trzeba stwierdzić, że
stanowi to istotną wadę dokumentacji wniosków
awansowych, nie daje bowiem pełnej możliwości oce-
ny prawidłowości postępowania rady jednostki orga-
nizacyjnej, kwestii spełniania przez nią w danym
momencie warunków niezbędnych do korzystania z
uprawnień do nadawania stopni naukowych itp.
Z tego względu zwracamy się do rad jednostek
naukowych o jednoznaczne określanie w dokumen-
tach wniosków awansowych, kto uczestniczył w
podjęciu danej uchwały, z podaniem jego nazwiska,
tytułu naukowego, stopnia naukowego i ewentual-
nie zajmowanego stanowiska. Jeśli zaś używa się
skrótów, należy zadbać, aby dawały one jasne, jed-
noznaczne informacje (np. „stanowisko — prof.
nadzw.”). Najlepiej jednak nazwę stanowiska umie-
szczać po nazwisku, np.„dr hab. N.N., profesor nad-
zwyczajny uczelni U”. Natomiast przed nazwiskiem
winny figurować tylko skróty: dr, lub dr bab., lub
prof. (ten ostatni wyłącznie wtedy, gdy jest to nazwa
tytułu naukowego, a nie stanowiska w uczelni).
Podkreślić tu należy, że część rad wydziałów i rad
naukowych oraz ich członkowie indywidualnie sto-
sują praktykę jasnego określania cenzusu nauko-
wego uznając to za obowiązek wynikający nie tylko
z przepisów prawa, ale i dobrych obyczajów środo-
wiska naukowego.
9.	Podjęcie uchwał w przewodach naukowych mo-
żliwe jest, w myśl przepisów, przy obecności co
najmniej połowy członków rady jednostki upraw-
nionych do głosowania. Jednakże, zdaniem Central-
nej Komisji, przy podejmowaniu uchwał
decydujących o ocenie merytorycznej, należy rów-
Szansa dla najlepszych
NUTRIS
Celem programu NUTRIS jest przyspieszenie ba-
dań nad jakością zdrowotną żywności w Polsce po-
przez aparaturowe wsparcie prac naukowych
związanych z jakością pokarmów, zapotrzebowa-
niem człowieka i zwierząt na składniki odżywcze
(w układach ich wzajemnego oddziaływania na sie-
bie), szkodliwością tzw. czynników antyodżywczych
występujących w pokarmach, ich immugennością,
a także z dietetycznym zapobieganiom schorzeniom
nowotworowym i sercowo-naczyniowym.
Szczególny priorytet uzyskają:
i»4- badania naturalnych i obcych bioaktywnych
składników żywności, w tym toksyn, pozosta-
łości leków stosowanych w żywieni u zwierząt
i preparatów ochrony roślin
"«♦ określanie immunologicznych cech żywności
badania następstw spożywania pokarmów z
podwyższoną zawartością metali i radionukli-
dów.
Termin składania wniosków upływa 31 marca
1995 r.
nież przestrzegać tzw. quorum jakościowego, tzn,
obecności tych członków rady, którzy są kompeten-
tni wzakresie ocenianego dorobku. Chodzi przy tym
o faktyczną obecność i czynny udział, nie tylko zaś
o złożenie podpisu na liście obecności, a następnie
opuszczenie zebrania.
Wprawdzie przepisy nie stawiają takiego wyma-
gania, to jednak Centralna Komisja zwraca się z
apelem do rad jednostek, by podjęły działania zmie-
rzające do zapewnienia nie tylko odpowiednich wa-
runków formalnych, lecz również merytorycznych,
tak aby uchwały decydujące o nadaniu stopnia do-
ktora habilitowanego bądź o wystąpieniu o tytuł
naukowy profesora były miarodajne.
10.	Obserwuje się wypadki przeprowadzania
czynności w przewodach naukowych pod nieobe-
cność na posiedzeniu jednego lub więcej powoła-
nych w przewodzie recenzentów. Jest to dla procesu
opiniodawczego sytuacja niekorzystna, w niektó-
rych zaś wypadkach — nawet działanie sprzeczne z
literą prawa. Przypominamy także, iż zapraszanie
recenzentów na posiedzenie, z prawem udziału w
głosowaniujest obligatoryjne. Dotyczy to np. posie-
dzeń, na których dopuszcza się do publicznej obro-
ny, do kolokwium habilitacyjnego, czy uchwala
przedstawienie kandydata do tytułu naukowego.
Naruszenie wymagań w tym zakresie zmusza Cen-
tralną Komisję do uznania uchwał rad jednostek za
sprzeczne z prawem i prowadzi do stwierdzenia ich
nieważności.
Central na Komisja proponuje przyjęcie zasady, że
przystępuje się do rozpatrzenia określonych spraw,
gdy można zapewnić udział wszystkich recenzen-
tów w posiedzeniu i tylko w wyjątkowych sytu-
acjach, dopuszcza się nieobecność jednego
recenzenta. Należy jednak unikać przeprowadzenia
kolokwium habilitacyjnego i wykładu habilitacyj-
nego pod nieobecność któregoś recenzenta, jak rów-
nież członków rady, którzy są specjalistami w
przedmiocie przewodu.
Panu Dziekanowi prof. Włodzimierzowi Parzonce serde-
czne podziękowania za cenną sugestię zamieszczenia na
łamach GŁOSU UCZELNI tego dokumentu składa
Redakcja
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Tyle propozycje Fundacji na najbliższy rok. Resztę
—jak już wspomniano —będą mogli Państwo do-
czytać w Dziale Nauki. Wydaje się jednak, że przy
manym niedoinwestowaniu nauki oferta Fundacji
'.asługuje na uwagę. W każdym razie jest szansą dla
tajlepszych.
/mwj/
Rada Fundacji:
przewodniczący: prof. Janusz Sławiński,
wiceprzewodniczący: prof. Henryk Ratajczak ii
(Uniwersytet Wrocławski, czł. rzecz. PAN),
członkowie: prof. Henryk Samsonowicz (wieepizew. 
KBN), prof. Czesław Strumiłło (czł. kores. PAN (wice- 
ptzew. KBN), prof. Wiesław Welfe (członek KBN), ii
prof. Wiesław Barej (członek KBN), prof. Mieczysław 
Chorąży (czł. izeez. PAN, czł. prezydium PAN).
Zarząd:
Prezes: prof. Maciej W. Grabski (czł. koresp. PAN), 
wiceprezesi: prof. Marian Grynberg, ingrGrzegorz 
Krawczyk.
Biuro: Dyrektor Generalny, mgr inż. Janusz Tor- 
bus, 02-921 WARSZAWA 53, ul. Wspólna 1/3, tel. 
(022) 291748, (02) 6254151, tel/fax (022) 298459.

IX Spotkania Wydawców Dobrej Książki
„Pióra Fredry” dla wyróżnionych
J akość edytorska i poligraficzna książek stale
rośnie — stwierdził z satysfakcją rektor Uniwersy-
tetu Wrocławskiego prof. Wojciech Wrzesiński,
otwierając 1 grudnia br. IX Spotkania Wydawców
Dobrej Książki w salach wrocławskiego Ratusza.
Do pochwał dodał jednak „odrobinę dziegciu”,
stwierdzając, że z pięknym wyglądem książki nie
idzie— niestety — w dostatecznym stopniu w parze
poziom merytoryczny. Jury konkursu o ,J‘ióro Fre-
dry” w składzie: rektor U.Wr. pro£ Wojciech
Wrzesiński (przewodniczący), rektor P.Wr. prof.
Andrzej Wiszniewski, prof. Janusz Degler (Insty-
tut Filologii U.Wr.), red. Lena Kaletowa (PRiTV),
red. Krzysztof Kucharski (G. Rob.), prof. Krzy-
sztof Migoń (U.Wr.) i red. Mieczysław Orski
(„Odra”) przyznało tegoroczne nagrody — piękne
miedzioryty Eugeniusza Geta Stankiewicza, które
otrzymały:
—	w kategorii literatury naukowej: „Kalendarium
życia Józefa Piłsudskiego” (Ossolineum), „Młoda Pol-
ska" (Wydawnictwo Naukowe PWN) i seria Encyklo-
pedia Kultury Polskiej XX wieku (Wydawnictwo
Wiedza o Kulturze),
—	wśród książek popularnonaukowych: Ency-
klopedia Warszawy” (PWN), ,Monarchia pier-
wszych Piastów” (Editions Spotkania) i „Cyganie”
(PWN),
—	w kategorii literatury dla dzieci i młodzieży:
„Wiersze dla dzieci” Juliana Tuwima (Philip Wilson
Warsaw),
—	spośród pozycji literatury pięknej: „Utwory
poetyckie” Juliana Przybosia (Wydawnictwo Lite-
rackie) oraz
—wgrupie wydawnictw o sztuce i albumowych:
,JPolska romantyczna" (Editions Spotkania) i ,Aie/
—i konformiści” (Wydawnictwa Artystyczne i Fil-
mowe).
Organizatorami Spotkań było Polskie Towarzy-
stwo Wydawców Książek (Warszawa), Państwowy
Instytut Wydawniczy (Warszawa) przy współpracy
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Wydawnic-
twa Ossolineum.
Z radością prof. Wojciech Wrzesiński powitał na
Targach najnowszą książkę Stanisława Barańczaka
„Uciekinier z Utopii — o poezji Zbigniewa Herber-
ta”, wydaną przez Towarzystwo Przyjaciół Poloni-
styki Wrocławskiej, powołane z inicjatywy
pracowników Instytutu Filologii Polskiej U.Wr. w
listopadzie 1992 r„ które prowadzi też samodzielnie
działalność wydawniczą.
Komunikat Kwestury
Podatek dochodowy od osób fizycznych
W związku z zakończeniem roku podatkowego wszyscy pracownicy Akademii Rolniczej, którzy mają
być rozliczani z podatku dochodowego przez Uczelnię, winni złożyć do 13 stycznia 1995 r. oświadczenie
(PIT-12) w Dziale Płac (pok. 203).
Rozliczani przez Uczelnię mogą być tylko Ci, którzy spełniają następujące warunki:
—	poza dochodami uzyskanymi u płatnika (Akademia Rolnicza we Wrocławiu) nie uzyskali innych
dochodów, z wyjątkiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego pozostających w związku z zatrudnieniem
u płatnika i dochodów określonych w art. 28 i 30 Ustawy,
—	nie ponosili wydatków podlegających odliczeniu od dochodu, z wyjątkiem określonych w art. 26 ust. 1
pkt. 4 i 7 Ustawy,
—	nie będą korzystać z możliwości łącznego opodatkowania swoich dochodów z dochodami małżonka,
ani z opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Pracownicy, którzy rozliczają się indywidualnie w Urzędzie Skarbowym mogą odebrać PIT-11 —
osiągnięte dochody za 1994 r. od 15 marca 1995 r. w Dziale Płac. Druki oświadczeń (PIT-12) można pobrać
w Likwidaturze (pok. 8).
Kwestor mgr Urszula Paszkowska-Szczerba
Wśród czterdziestu czterech oficyn z całego kraj u,
w tym takich potentatów, jak PIW, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Ossolineum, Editions Spotkania,
które zaprezentowały swoje nowości we wrocła-
wskim Ratuszu, nie zabrakło wydawnictw uczelnia-
nych, w tym — obok Uniwersytetu, Politechniki i
Akademii Ekonomicznej —również i naszej Uczel-
ni. Widać idea wychodzenia z ofertą na zewnątrz, co
zapoczątkowały I Targi Książki Akademickiej w
Warszawie (3-5 listopada br.), zyskała uznanie, a
Redaktor Naczelny Wydawnictwa, prof. Jerzy So-
bota. mimo wcześniejszych oporów, docenił (GŁOS
UCZELNI Nr 26) taką formę promocji. Bo i było
warto — dużym zainteresowaniem cieszyły się, jak
zwykle, ,Zagrożenia, ochrona i kształtowanie śro-
dowiska przyrodniczo-rołniczego” pod redakcją
Stanisława Bieszczada i Jerzego Soboty, nowe wy-
danie ,Statystyki” Stanisława Gnota i współauto-
rów, , Słownik Rolniczy niemiecko-polski” Lesława
Zimnego, a także „Prawość łowiecka” i „Opisanie
łowów”, wydane w latach ubiegłych przez nasze
Wydawnictwo, dzięki temu, że autor Edward Szała-
pak podpisywał w trzecim dniu Targów przy naszym
stoisku swoje książki.
Po oficjalnym otwarciu, wszystkich obecnych za-
proszono do Sali Wielkiej Ratusza na piwo, serwo-
wane przez Dolnośląskie Browary „Piast” S.A. i ...
chleb ze smalcem. Amatorów tych specjałów było
jednak tak dużo, że wielu chętnych obeszło się sma-
kiem. Zwiedzający mogli się spotkać z autorami
podczas czterech targowych dni, kupić ich książki,
zdobyć dedykację i podpis. Pokus więc było sporo i
choćsprzedawcy zapewniali, że ceny są promocyjne
a okazja całkiem wyjątkowa, nietrudno było znacz-
nie odchudzić sobie portfel. Niewiele natomiast stra-
ci li ci, którzy nie skorzystali z zaproszenia do
.JCalambura” na zorganizowaną przez Wydawnic-
two Dolnośląskie dyskusję paneiowąz udziałem au-
torów i wydawców, poświęconą aktualnej sytuacji
książki i wydawnictw w Polsce. Nie najlepiej przy-
gotowana i prowadzona, nie przyniosła żadnych
konkretnych konkluzji.
/mwj7
P.S. Jak nam doniesiono, stoisko AR odwiedzili
podczas Targów m.in.: dr hab. Andrzej Kotecki,
prof. Marian Rojek, dr Lesław Zimny i —w imieniu
prof. Jerzego Soboty—jego małżonka. Nie powie-
dziano nam jednak, czy te odwiedziny były służbo-
Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału
Melioracji i Inżynierii
Środowiska (20.12.94 r.)
Porządek obrad pierwszej części 564. posie-
dzenia Rady Wydziału obejmował 8 punktów:
•	Złożona przez prodziekana, dr. inż. Jerze-
go Piotrowskiego — w imieniu wszystkich
prodziekanów — propozycja zmiany uchwały
Rady Wydziału w sprawie zmiany terminu
zdawania zaległych egzaminów nierygoro-
wych (przesunięcie z 15 stycznia na 28 lutego)
została w głosowaniu przyjęta większością
głosów.
•	Większością głosów poparto wniosek ko-
misji o wszczęcie postępowania o nadanie ty-
tułu naukowego profesora, dr. hab.
Włodzimierzowi Rajdzie (AR Kraków) oraz
powołano recenzentów dorobku naukowego.
•	Powołano komisję Rady Wydziału ds. roz-
patrzenia wniosku dr. hab. Bogdana Wosie-
wicza (AR Poznań) o nadanie tytułu
naukowego profesora.
•	Powołano recenzentów dorobku nauko-
wego dr. hab. Włodzimierza Czamary w
związku z zamiarem mianowania go na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie
Inżynierii Środowiska.
•	Powołano komisję Rady Wydziału ds.
przygotowania wniosku o wszczęcie przewo-
du habilitacyjnego dr. Antoniego Millera
(AR Poznań).
•	Głównie ze względów formalnych, nie
przedłużono (po raz drugi) stypendium dokto-
ranckiego dla mgr. Jarosława Bosego (Kate-
dra Geodezji i Fotogrametrii).
•	Wyrażono wstępną zgodę na uruchomie-
nie — wiosną 1995 r.— nowego studium
podyplomowego „Urządzanie wsi i gospo-
darstw rolnych”, organizowanego przez Ka-
tedrę Planowania Terenów Wiejskich oraz
powołano jego kierownika w osobie prof. dr
hab. Zoili Więckowicz. Szczegółowy pro-
gram studium zostanie zatwierdzony na nastę-
pnym posiedzenie Rady Wydziału.
•	Kolejną porcję aktualnych informacji o
przygotowaniach Wydziału do obchodów Ju-
bileuszu Nauki Polskiej we Wrocławiu, przed-
stawił przewodniczący Komitetu Wydzia-
łowego, prof. dr hab. Stefan Cacoń.
W drugiej części posiedzenia, odbyło się ko-
lokwium habilitacyjne dr. inż. Tadeusza Ku-
czyńskiego (Instytut Budownictwa Rolni-
czego) na podstawie rozprawy pt. „Wpływ sy-
stemu wentylacji na okres ogrzewczy w war-
chlakami”. Uchwały w sprawie oceny kolo-
kwium, wykładu habilitacyjnego oraz nadania
stopnia naukowego doktora habilitowanego
nauk rolniczych w specjalności kształtowanie
środowiska w budynkach inwentarskich, pod-
jęto większością głosów.
/mr/STUDENCI O STUDENCKICH SPRAWACHSTUDENCKIE KOŁA NAUKOWE
30 lat minęło
Rozwój Studenckiego Ruchu Naukowego na
Wydziale Zootechnicznym datuje się od dnia
27.10.1962 r., kiedy to powstało jako pierwsze
na Wydziale Zootechnicznym i jedno z pier-
wszych w Uczelni Studenckie Koło Naukowe
HODOWCÓW DROBIU..
Twórcą i założycielem Koła, a także pier-
wszym opiekunem był prof. Adam Mazano-
wski, piastując funkcję opiekuna do maja
1969 r. Od maja 1969 r. do chwili obecnej Koło
prowadzi dr inż. Teresa Gwara, która była też
pierwszym jego prezesem.
Przez 30 lat działalności Koło skupiło w swo-
ich szeregach 191 studentów przede wszy-
stkim z Wydziału Zootechnicznego, a także
Medycyny Weterynaryjnej, Rolniczego a na-
wet z Uniwersytetu Wrocławskiego z Wydzia-
łu Nauk Przyrodniczych. Przez te lata Koło
legitymowało się (i legitymuje nadal) wieloma
formami pracy:
I	— działalność naukowa (eksperymentalna)
poprzez włączanie się w problematykę nauko-
wą macierzystej Katedry — wykonano 8 prac.
II—działalność naukowa na letnich obozach
naukowych. Pierwszy obóz odbył się w 1968 r.
i od tej pory organizowano po jednym każdego
roku, a od 1989 po dwa. Łącznie w 16 miejsco-
wościach Polski odbyło się 31 obozów (Zakła-
dy Drobiarskie, Zakłady Wylęgu Drobiu,
Rolnicze Kombinaty Spółdzielcze, gospodar-
stwa indywidualne), na których zebrano mate-
riały do 21 prac opracowanych na życzenie lub
zlecenie terenowych przedsiębiorstw drobiar-
skich. Na obozach wykonano także 10 prac w
ramach badań własnych.
Tak więc dorobek naukowy Koła zamyka się
łączn ie 39 pracam i, z których 10 jest opub I iko-
wanych, a 19 przekazanych kierownictwu
przeds i ęb i orst w drób i ars ki ch.
Wyniki tych prac przedstawiono na :
—	7 Międzynarodowych Sesjach Studenc-
kich Kół Naukowych w Nowym Sadzie, Bel-
gradzie, Gódóló i Kiszyniewie,
—	7 Międzynarodowych Młodzieżowych
Sympozjach Drobiarskich organizowanych w
Polsce w ramach działalności Polskiego Od-
działu Światowego Stowarzyszenia Wiedzy
Drobiarskiej,
—	7 Ogólnopolskich Sesjach Studenckich
Kół Naukowych Akademii Rolniczych,
—	18 Sejmikach Instytutu Hodowli i Tech-
nologii Produkcji Zwierzęcej oraz Wydziału
Zootechnicznego AR Wrocław zajmując łącz-
nie: 12 I-ych miejsc, 7 II-ich miejsc, 5 III-ich
miejsc, 2 IV-te miejsca oraz 7 wyróżnień,
otrzymując: 5 dyplomów za najlepszą prezen-
tację prac, 3 dyplomy za prace praktycznie
użyteczne, 5 listów pochwalnych dla studen-
tów wyróżniających się w pracy w Kole, a
także zdobywając: 3 Puchary przechodnie
ufundowane przez Dyrektora Instytutu Ho-
dowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej
prof. dr hab. Jerzego Kotlińskiego, w tym
1	Puchar za cało kształt działalności Koła,2 Pu-
chary Dziekana Wydziału Zootechnicznego za
pierwsze miejsca w Konkursie o Puchar Dzie-
kana, 2 Puchary Dyrektora Wrocławskich Za-
kładów Drobiarskich za najlepsze prace z
dziedziny drobiarstwa.
III	— organizacja wyjazdów naukowych 1,2
lub 3 dniowych celem zwiedzenia obiektów
drobiarskich i poznania zasad ich działalności.
Wyjazdy obejmowały prawie całą Polskę i by-
ło ich aż 34.
IV	— wykonywanie pomocy dydaktycz-
nych. Wykonano 9 pomocy (komplety
przeźroczy dot. rozwoju zarodka, gabloty z
jajami różnych gatunków drobiu, różnych pta-
ków i gadów, modele, mapy ferm) uzyskując
2	pierwsze miejsca i 2 „Złote Podkowy” oraz
3	dyplomy uznania w konkursie na najlepszą
pomoc dydaktyczną.
V	— organizacja zebrań naukowych o chara-
kterze wydziałowym z zaproszonymi gośćmi
z terenu.
VI	— bieżące włączanie się poprzez pomoc
techniczną do badań naukowych Katedry.
Ponadto zorganizowano:
—	3 wystawy fotograficzne drobiu,
—	5 wystaw produktów drobiarskich wraz z
ich degustacją,
—2 kiermasze wydawnictw encyklopedycz-
nych, książek rolniczych i beletrystycznych,
a także:
—	nawiązano współpracę z Pomaturalnym
Liceum Drobiarskim w Rawie Mazowieckiej,
Technikum Drobiarskim w Biechowie k/Nysy
oraz Zasadniczą Szkołą Rolniczą w Ludowie
Polskim,
—	wykonano szereg prac na rzecz Ogrodu
Zoologicznego we Wrocławiu i Koła Łowiec-
kiego Akademii Rolniczej „Remiza”.
Od 1985 roku Koło uczestniczy w Konkursie
na najlepiej działające Studenckie Koło Na-
ukowe w Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Na 31 Kół uzyskano: 2 razy I-e miejsce, 3 razy
Il-e, 2 razy V-te, 1 raz VII-e miejsce.
Oprócz wy mienionych form działalności stu-
denci z Koła spotykali się (i spotykają nadal)
na cyklicznych zebraniach organizacyjnych i
referalowo-dyskusyjnych, tradycyjnych im-
prezach Andrzejkowych i Mikołajkowych,raj-
dach drobiarskich oraz od 1979 r. do chwili
obecnej (podtrzymując tradycje polskie) orga-
nizują konkursy na najciekawiej wykonane pi-
sanki Wielkanocne.
Prezes SKN Hodowców Drobiu
Przemysław Pokorny
Kto chce być
w rejestrze FEANI
Na posiedzeniu w dniu 13 października
1994 r. Zarząd Wspólnoty Inżynierskiej pod-
jął uchwałę w sprawie trybu postępowania
przy ubieganiu się polskich inżynierów do
rejestru FEANI na podstawie posiadanego
wykształcenia oraz o tytuł EUR ING. Przypo-
mnijmy, że FEANI (Europejska Federacja
Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich)
zrzesza stowarzyszenia z 22 krajów, w tym
także i Polski. Postawowym celem FEANI,
która istnieje od ponad 40 lat, jest ochrona
i promowanie zawodowych interesów inży-
nierów, sprzyjające integracji środowiska
europejskiego, ułatwianie międzynarodo-
wego uznania ich kwalifikacji i ochrona tytu-
łów oraz zapewnienie swobody zatrudnienia
we wszystkich zrzeszonych krajach. Statut
FEANI eksponuje też sprawy podnoszenia
rangi zawodu oraz odpowiedzialności inży-
nierów wobec społeczeństwa.
Przystąpienie w 1992 roku Federacji Stowa-
rzyszeń Naukowo Technicznych NOT i zrze-
szonych w niej stowarzyszeń do FEANI
stworzyło polskim inżynierom możliwość
ubiegania się o wpis do rejestru FEANI na
podstawie posiadanego wykształcenia oraz o
nadawany wyłącznie przez FEANI tytuł In-
żyniera Europejskiego.
Szczegółowych informacji dotyczących
trybu postępowania przy ubieganiu się o wpis
do rejestru FEANI i o tytuł Inżyniera Euro-
pejskiego oraz druki stosownych wniosków
można uzyskać w Dziale Nauczania.
/mwj/
sport • sport • sport
W okresie roku akademickiego trwają rozgrywki
sportowe lig międzyuczelnianych w 14. dyscypli-
nach sportowych, w których startują reprezentacje
wszystkich uczelni wrocławskich. System rozgry-
wek jest dwurundowy: jesień i wiosna. Zakoń-
?zyły się rozgrywki rundy jesiennej w piłce nożnej
'winnych dyscyplinach jeszcze trwają). Nasi piłka-
rze po uzyskaniu następujących wyników z: Polite-
:hniką 1:1, Wyższą Szkołą Oficerską 5:1,
Uniwersytetem 3:3, AWF 4:3 oraz AE 4:2 — z
nśmioma punktami są na pierwszym miejscu przed
ńWF, Uniwersytetem i AEpo 6 punktów, Politech-
niką 4 punkty i WSO — 0 punktów.
W tabeli najlepszych strzelców bramek na I miej-
scu z czterema bramkami jest dwóch naszych stu-
dentów: Zbigniew Klatt (GiK II r.) i Jacek
Fedorowicz (Rolniczy III r.), a na II miejscu
^3 bramki) Krzysztof Kujat (Budownictwo IV r.).
W połowie listopada odbyły się akademickie mi-
strzostwa Wrocławia w koszykówce mężczyzn, w
których startowały reprezentacje uczelni studentów
nierwszych lat. Drużyna naszych koszykarzy zajęła
II miejsce za Uniwersytetem, a przed Politechniką
Akademią Ekonomiczną.
/of/
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z przymrużeniem oka ...

I
Wartość uśmiechu
w Święta Bożego Narodzenia
... i po Świętach też
m*Nic nie kosztuje, ale wiele tlaje.
i«* Wzbogaca tych, którzy go otrzymują,
nie zubożając tych, którzy go dają.
m*Trwa tylko chwilę, a pamięta się go
czasem przez całe życie,
w* Nikt nie jest na tyle bogaty, by mógł bez
niego żyć i nikt nie jest na tyle biedny,
by nie móc sobie nań pozwolić.
m* Przynosi szczęście do domu, decyduje
o powodzeniu w interesach i jest ha-
słem dla przyjaciół.
i»*Jest odpoczynkiem zmęczonych,
światłem zniechęconych, słońcem
smutnych i najlepszym, danym przez
Naturę, środkiem na kłopoty.
»* Jednak nie można go kupić, wyżebrać,
pożyczyć ani ukraść, ponieważ dla ni-
kogo nie stanowi żadnej wartości, do-
póki się go nie podaruje.
i»*I jeśli okaże się, że w gorączce przed-
świątecznych zakupów nasi sprzedaw-
cy będą zbyt zmęczeni, czy możemy
prosić abyście podarowali im swój?
u**Nikt bowiem nie potrzebuje śmiać się
tak bardzo jak ci, którym nie zostało
już nic do dania.
Apel do klientów jednego z domów towarowych
w Nowym Jorku dołączony do materiałów reklamo-
wych z lat 30.
Nie możesz nauczyć człowie-
ka niczego. Możesz mu tylko po-
móc odnaleźć to w sobie.
/Galileusz/
Wiem, że nic nie wiem.
/Sokrates/*
Kącik
dobrej
książki
Matematyka była przedmiotem ludz-
kiej aktywności od tysięcy lat. W pewnym
niewielkim stopniu matematykiem jest
każdy z nas i każdy matematykę świado-
mie uprawia. Kupowanie na rynku, mie-
rzenie pasa tapety czy nakładanie regu-
larnych wzorów na ceramikę jest upra-
wianiem matematyki. Co więcej w pew-
nym niewielkim stopniu każdy jest także
filozofem matematyki. Komu zdarza się
krzyknąć „Ale figury kłamią!" —staje
w jednym szeregu z Platonem i Lakato-
sem.” — czytamy w przedmowie świet-
nej książki Filipa J. Davisa i Reubena
Hersha w tłumaczeniu Romana Dudy
„Świat matematyki”.
Niewątpliwie jest to jedna z najlepszych
książek o matematyce, autorstwa zna-
nych matematyków amerykańskich, któ-
rzy z różnych punktów widzenia próbują
odpowiedzieć na szereg pytań: Jaka jest
natura matematyki? Jakie jest jej zna-
czenie? Czym są jej obiekty? Jaka jest
jej metodologia? Jak się ją tworzy? Jak
się ją stosuje? Jak się ona zgadza z mno-
gością ludzkich doświadczeń?
Jakie z niej płyną korzyści a
jakie przynosi szkody? I w
końcu jak ją należy rozumieć?
Znajdziemy tu także fragmen-
ty metodologiczne, zarys filo-
zoficznych poglądów na mate-
matykę od Platona do Lakatosa
oraz przykłady współczesnej
twórczości matematycznej.
Przeznaczona jest ponoć dla
szerokiego kręgu odbiorców, w
każdym razie nie taki diabeł
straszny ... ale troszkę drogi (ce-
na 120 tys. zł).
Wydawnictwo Naukowe PWN —
Warszawa, 1994
Przeczytane * Podsłuchane
*Senat nie jest tak bardzo lotny w głosowaniach
— powiedział JM Rektor prol'. Jerzy Kowalski,
wyjaśniając zasady głosowania tajnego, gdy po
raz kolejny pojawiały się głosy nieważne.
*Ojcem zostaje się z przypadku; na dziadostwo
pracuje się przez całe życie —powiedział dr
hab. Jan Waszkiewicz podczas zajęć w ramach
Studium Komunikacji Społecznej; jako potrój-
ny dziadek jest założycielem Towarzystwa
Świadomego Dziadostwa.
*300 łańcuszków od spłuczek klozetowych zgi-
nęło w ubiegłym roku w toaletach Akademii
Rolniczej. Ciekawe kto zajmuje się lak orygi-
nalną kolekcją?
* 17 egzemplarzy GŁOSU UCZELNI Nr 26,
które były umieszczone wraz z puszką na sto-
liku w Klubie Pracowniczym w Gmachu Głów-
nym, rozeszło się jak świeże bułeczki;
roztargnieni czytelnicy zapomnieli jednak za
gazety zapłacić; w stołówce też wrzucają do
puszki co łaska, raczej mniej niż więcej; a od
Nowego Roku pocieszająca wiadomość —
GŁOS UCZELNI można kupować za jedyne
50 groszy!!!
*Chochlik drukarski zrobił psikusa w grudnio-
wym numerze GŁOSU; ale zgłaszający się na
wczasy świąteczne chyba jednak nic czekali ze
złożeniem podań do 31 listopada i ci najbar-
dziej opieszali złożyli je przed 1 grudnia, czyli
najpóźniej 30 listopada.
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Nowości Wydawnictwa
Akademii Rolniczej
we Wrocławiu
Jest to już drugie — w niespełna rok po pier-
wszym — wydanie, uzupełnione i rozszerzone.
Książka jestrodzajem przewodnika zawierającego
materiały pomocnicze do nauki STATYSTYKI.
Może być pomocna przy formułowaniu proble-
mów statystycznych, w przeprowadzaniu obliczeń
numerycznych przy użyciu pakietu STATGRAP-
HICS oraz w prawidłowej interpretacji otrzyma-
nych wyników. Przeznaczona jest dla studentów
akademii rolniczych, głównie ze względu na spe-
cyfikę rozważanych w niej przykładów, ale mogą
z niej również korzystać studenci kierunków przy-
rodniczych innych uczelni. W wydaniu drugim
zamieszczono dodatkowo 30 zestawów danych z
różnych dziedzin oraz problemy przeznaczone do
samodzielnegoopracowania. Ponadto—ze wzglę-
du na brak na rynku polskim takich opracowań —
przewodnik został wzbogacony o rozdział zatytuło-
wany „Makroprocedury”. Taką możliwość posiada-
ją wersje pakietu od numeru 4 wzwyż.
0 pewnej inicjatywie
W minionym roku akademickim rozpoczęto w
Katedrze Matematyki wydawanie w postaci pre-
printów prac przygotowywanych do druku w cza-
sopismach naukowych. Na ogół, od momentu
powstania pracy (tzw. „praca w ołówku”) aż do jej
opublikowania w czasopiśmie specjalistycznym o
zasięgu międzynarodowym mija 2-3 lata. Dlatego
też, komunikaty, raporty czy też preprinty stano-
wią ważne uzupełnienie tego cyklu wydawnicze-
go. Stanowią bardzo dobrą prezentację naj-
nowszych osiągnięć badawczych danej jednostki
organizacyjnej; służą wymianie naukowej. Wyda-
wanie preprintów prac naukowych praktykowane
jest w wielu uczelniach krajowych i zagranicz-
nych. W roku akademickim 1993/94 wydano w
Katedrze Matematyki 25 preprintów prac. Z uwa-
gi na współpracę z zagranicą, preprinty przy-
szłych publikacji wydawane są jedynie w
językach kongresowych.
/ry de/
Dziekan Wydziału Rolniczego Prof. dr hab. Józef Szlachta
ogłasza konkurs
na
opracowanie znaku graficznego (Logo)
kierunku Ochrona Środowiska
Oferty konkursowe należy składać w Dziekanacie
Wydziału Rolniczego w terminie do 15 styczna 1995 r.
Dla zwycięzcy przewidziane cenne nagrody
W relaq'ach z posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weteryna-
ryjnej z 18.10.94 i 22.11.94, gdzie informowaliśmy o przedsta-
wieniu przez Dziekana kandydatów do tytułu doktora honoris
causa naszej Uczelni i uchwale Rady Wydziału w tej sprawie,
zabrakło nazwisk tych kandydatów. Są to: prof. dr hab. Marian
Truszczyński z Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, absol-
went naszej Uczelni i prof. dr hab. Tadeusz Garbuliński,
emeiytowany profesor Akademii Rolniczej we Wrocławiu, orga-
nizator PZPR w naszej Uczelni w roku 1951 i sekretarz KU PZPR
pierwszej kadencji, a następnie rektor w latach 1965-69.
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Oświadczenie Rektorów
Szkół Wyższych Wrocławia
z dnia 15 grudnia 1994 r.
Rektorzy wrocławskich Wyższych Uczelni zwracają się do środków
masowego przekazu o wykazywanie rzetelności, rozwagi i powściągliwości
przy opisywaniu wewnętrznych spraw szkół wyższych . Ferowanie wyroków
bez dostatecznej znajomości realiów i uwarunkowań, na dodatek wcześniej
niż zapadną decyzje gremiów akademickich, musi prowadzić do braku
obiektywizmu. Szczególnie w chwili obecnej, gdy toczy się walka o niezbędne
zwiększenie budżetu rozpaczliwie niedofinansowego szkolnictwa wyższego,
enuncjacje prasowe o rzekomej niegospodarności w uczelniach i to podawane
w atmosferze sensacyjnej, mogą stać się usprawiedliwieniem dla decyzji
finansowych pogłębjających pauperyzację środowiska akademickiego.
Rektorzy stwierdzają, że mają pełne zaufanie tak do Kierownictwa
Uniwersytetu Wrocławskiego z Rektorem Wojciechem Wrzesińskim, jak i do
Wysokiego Senatu tej Uczelni. Rektorzy są przekonani, że wszelkie
wewnętrzne problemy uniwersyteckie zostaną przez te gremia rozwiązane w
sposób najwłaściwszy, z korzyścią dla środowiska tej Uczelni i dla całej
społeczności akademickiej Wrocławia.
Rektorzy proszą o podanie tekstu niniejszego stanowiska do publicznej
wiadomości.
Rektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego.. ..	
Rektor Akademii Rolniczej				
Rektor Akademii Medycznej		
Rektor Akademii Ekonomicznej		
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego..	
Rektor Wyższej Szkoły Plastycznej		
Rektor Wyższej Szkolu Muzycznej....			
Rektor Wyższej Szkoły Teatralnej	.		
Rektor Politechniki Wrocławskiej...				
H 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8, P.O.Box 1928
<3> tel. 68-44-40 sekretariat, 68-44-27 dział handlowy,
	68-44-41 serwis, 68-44-70 fax
Sb projektowanie, instalacja, serwis sieci komputerowych
a sprzedaż I serwis sprzętu komputerowego
SI oprogramowanie komputerowe
akcesoria komputerowe
f sprzedaż, serwis, części eksploatacyjne i zamienne
kopiarek MINOLTA
REALIZUJEMY SPRZEDAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
ILA JEDNOSTEK NAUKOWYCH, BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
SZKÓŁ BEZ CŁA, PODATKU GRANICZNEGO I PODATKU VAT1
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Funkcjonowanie sieci komputerowej
w Bibliotece Głównej
w Bibliotece Głównej zainstalowana
została w bieżącym roku lokalna sieć kompu-
terowa NET WARE NOVELL z możliwością
komunikowania się z siecią INTERNET. W sie-
ci lokalnej pracuje (listopad 1994 r.) 5 stacji
roboczych: 2 — w Oddziale Informacji Na-
ukowej, 2 — w Oddziale Opracowania i 1 —
w Oddziale Gromadzenia.
Po zakupieniu dodatkowego sprzętu i opro-
gramowania do pracy w sieci zostaną włączo-
ne kolejno następujące moduły programowe
systemu informatycznej obsługi biblioteki SO-
WA: program udostępniania, program zama-
wiania dokumentów (OPAC), program komu-
nikacyjny.
Stosowane obecnie normy i standardy to:
format informatyczny dBase III Plus i format
bibliotekarski — w oparciu o MARC-BN i
US-MARC. Z pakietu MICRO-ISIS korzysta
Oddział Informacji Naukowej przygotowując
karty wejścia dla krajowego (SIGŻ) i mię-
dzynarodowego (AGRIS) systemu informacji
rolniczej, w oparciu o artykuły publikowane w
„Zeszytach Naukowych Akademii Rolniczej
we Wrocławiu”.
Komputeryzacja w Bibliotece Głównej obję-
ła dotychczas następujące procesy bibliotecz-
no-informacyjne: gromadzenie zbiorów, ich
opracowanie oraz informację naukową.
Do listopada 1994 roku, dzięki posiadanemu
sprzętowi, oprogramowaniu i systemowi in-
formatycznej obsługi biblioteki wykonano na-
stępujące prace:
—	komputerowe wyszukiwanie informacji o
literaturze z zakresu nauk rolniczych w oparci u
o bazy danych na dyskach optycznych
(AGRIS-FAO, AGRICOLA, CAB-Abstracts)
i dyskietkach („Focus on: Veterinary Science
and Medicine”, „Current Contents on Diskette
with Abstracts — (ser.) Agriculture, Biology
and Environmental Sciences”, „System Infor-
macji o Gospodarce Żywnościowej”). Prowa-
dzono wyszukiwania retrospektywne i w try-
bie SDI. W roku 1994 pracownice Oddziału
Informacji Naukowej przedstawiły doświad-
czeniazwiązanez wykorzystaniem baz danych
na dwóch konferencjach ogólnopolskich: pier-
wszej, zorganizowanej przez Bibliotekę Głów-
ną Politechniki Świętokrzyskiej („Działalność
informacyjna bibliotek szkół wyższych”) i dru-
giej, zorganizowanej przez Instytut Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Śląskiego („Systemy biblioteczno-informacyj-
ne w szkole wyższej”);
—	tworzenie bazy danych o księgozbiorze
(listopad 94: 1.200 rekordów, 5.200 egz.). Jed-
nocześnie Oddział Opracowania prowadził
prace nad słownikiem haseł przedmiotowych i
wprowadzał do pamięci komputera indeks
przedmiotowy do katalogu systematycznego.
Tworzenie bazy danych o księgozbiorze wy-
maga jednoczesnego prowadzenia — poza
alfabetycznym — dwóch katalogów: syste-
matycznego i przedmiotowego;
—	tworzenie bazy danych o dorobku nauko-
wym pracowników Uczelni (listopad 94: 1.000
rekordów);
—	przygotowywanie na dyskietkach infor-
macji wejściowej dla systemów SIGŻ i
AGRIS;
—	tworzenie bazy: akcesja druków zwartych.
Sieć komputerową wy korzystuje się obecnie
w Bibliotece Głównej do funkcjonowania sy-
stemu informatycznej obsługi biblioteki „So-
wa” oraz do pracy poczty elektronicznej.
W przyszłości, dzięki istnieniu sieci kompu-
terowej (lokalnej i rozległej), będzie możliwe
wzbogacenie usług informacyjnych oraz
sprawniejsza obsługa czytelników.
Szerszy zakres usług informacyjnych
można zrealizować poprzez:
—	udostępnianie baz danych z nauk rolni-
czych z wykorzystaniem poczty elektronicznej
(konieczne przeszkolenie personelu Oddziału
Informacji przez informatyka, przygotowanie
przez niego wytycznych dla użytkowników,
otwarcie kont, ustalenie adresów, sprawdzenie
zleceń);
—	udostępnienie wersji sieciowej baz da-
nych z nauk rolniczych (konieczny zakup i
zainstalowanie w lokalnej sieci komputerowej
Biblioteki Głównej specjalizowanego serwera,
kilku wież, z których każda posiada kilka czyt-
ników CD, oprogramowania. Wówczas użyt-
kownicy z Uczelni, posiadający dostęp do
uczelnianej sieci komputerowej,będąmogli —
po otrzymaniu indywidualnego konta — korzy-
stać z baz danych w trybie sieciowym. W pra-
ktyce oznacza to konieczność dwu- trzykrotnie
wyższej ceny za prenumeratę każdej z baz.
Efektywna praca sieciowego systemu CD-
ROM wymaga opieki ze strony serwisu tech-
nicznego oraz prac programistycznych zwią-
zanych z wprowadzeniem do sieci nowych baz
danych);
—	wyszukiwanie on-line z zagranicznych
serwisów informacyjnych (oferują one bogaty
wybór baz danych z wszystkich dziedzin wie-
dzy, korzystanie z nich jest możliwe po podpi-
saniu licencji — np. z systemem DIALOG);
—	korzystanie z katalogów OPAC innych
bibliotek (możliwe jest przeszukiwanie inter-
akcyjne lub w trybie „off-line”. Dokumenty
można wyszukiwać wg ISBN (ISSN), autora,
tytułu, tematu, słów kl uczowych, sygnatur bib-
liotecznych. Niektóre systemy zautomaty-
zowane udostępniają indeksy autorów lub
tytułów, czasem — np. system VTLS — pro-
gramy treningowe dla nowicjuszy. Korzysta-
nie z publicznych zasobów INTERNETU np.
za pośrednictwem Gophera pozwala przeglą-
dać interakcyjnie zasoby bibliotek, katalogów,
archiwów, dokumentów, wyszukując je wg
hierarchicznych spisów);
— udostępnianie baz pcłnotekstowych książek
i czasopism oraz materiałów multimedialnych.
Sprawniejszą obsługę czytelników
umożliwi sieciowe udostępnianie zbiorów
własnych Biblioteki Głównej.
Posługiwanie się
bazą danych o księgozbiorze
ułatwi program zamawianie dokumentów
(OPAC), który umożliwia czytelnikom wyszu-
kiwanie wg m.in. nazwisk, tytułów, haseł
przedmiotowych, sprawdzanie dostępności,
zamawianie dokumentów. Program komuni-
kacyjny umożliwia zdalną pracę użytkownika
z systemem SOWA oraz zdalne przeglądanie
komputerowych katalogów bibliotek korzy-
stających z innych systemów.
Prowadzenie wypożyczeń z wykorzystaniem
techniki komputerowej, możliwe po utworze-
niu bazy danych o księgozbiorze, będzie wy-
magało przygotowania bazy danych o
czytelnikach, zaopatrzenia księgozbioru w ko-
dy kreskowe, wydania kart bibliotecznych no-
wego typu (z kodem do odczytu kompu-
terowego).
Baza danych o dorobku pracowników
Uczelni
będzie dostarczać informacji od prostych da-
nych statystycznych poprzez różnego rodzaju
wykazy w układzie wg wydziałów, instytutów
i katedr, wg nazwisk pracowników, aż po ob-
szerne bibliografie.
Zostaną zautomatyzowane czynności zwią-
zane m.in. z tworzeniem serwisów informacyj-
nych, które powstają w Oddziale Informacji
(np. informacja o aktach prawnych dotyczą-
cych bezpośrednio lub wsposób pośredni dzia-
łalności akademii rolniczych, serwis prasowy
dotyczący naszej Uczelni).
Automatyzacja bibliotek zmienia strukturę
zespołu bibliotecznego i zakres pracy poszcze-
gólnych osób. Należy kontynuować prace bie-
żące i jednocześnie wygospodarować czas na
szkolenia w grupach i treningi indywidualne.
Komputeryzacja działań bibliotecznych wy-
maga też utworzenia nowych stanowisk pracy w
bibliotece dla osób zabezpieczających działanie
sprzętu i oprogramowania, specjalistów prowa-
dzących prace związane z wdrażaniem i funkcjo-
nowaniem systemu bibliotecznego, utrzy-
maniem sieci w ruchu, archiwizacją danych.
Sprawne funkcjonowanie biblioteki w sieci
lokalnej i rozległej związane jest także ze sta-
łym unowocześnianiem i zwiększaniem liczby
posiadanego sprzętu i oprogramowania jak
również z zapewnieniem środków na retrokon-
wersję katalogów.
DYREKTOR
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
mgr Grażyna Talarfile_13.jpg

SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁYfile_14.jpg


W dniu 25 listopada 1994 r. na Wydziale Melio-
racji i Inżynierii Środowiska odbyło się semina-
rium dotyczące stanu skażenia gleb pierwiastkami
radioaktywnymi oraz ich stopniem kumulacji w roś-
linach, zorganizowane przez Koło Polskiego Klu-
bu Ekologicznego działające przy naszej Uczelni.
Uczestnikami seminarium było ponad 30 osób
(pracownicy naukowi środowiska wrocławskiego,
członkowie stowarzyszenia EKOLAND, przedsta-
wiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu,
członkowie i sympatycy Polskiego Klubu Ekologicznego.
Wprowadzenie do dyskusji stanowił bardzo interesujący referat pt."Ocena
możliwości prowadzenia produkcji roślinnej na użytkach rolnych skażonych
radionuklidami 'XJSr i 1,7Cs" wygłoszony przez dr. inż. Borysa Ilryńczuka,
pracownika Zakładu Uprawy Roli Instytutu Uprawy, Nawożenia i Glebo-
znawstwa w Jelczu-Laskowicach (IUNG). Tezy tego referatu zostały wcześ-
niej opublikowane w 16. numerze Biuletynu AGROEKO.
W latach 1971-1980 IUNG prowadził utajnione badania na zlecenie
Departamen tu Wojskowego Ministerstwa Rolnictwa. Dotyczyły one różnych
aspektów produkcji roślinnej w tzw. strefie D, znajdującej się w pobliżu
epicentrum wybuchu jądrowego (dawka ekspozycyjna 5000 rentgenów).
Przeprowadzone eksperymenty (ha la wegetacyjna z wazonami typu Wag-
nera oraz lizymetrami, 5 typów gleb, rośliny uprawne jednoroczne i wielolet-
nie) pozwoliły na stwierdzenie że:
"♦ dziesięciokrotny wzrost radionuklidów w glebie dat zróżnicowany
wzrost skażeń plonów (wyższy dla 137Cs i niższy dla ^Sr),
plony uboczne charakteryzowały się większą akumulacją badanych
radionuklidów niż plony główne,
'"♦ intensywne zmianowanie pozwala na detoksykację gleb skażonych
^Sr,
»"♦ rolnicze użytkowanie gleb skażonych 137Cs oraz gleb ciężkich skażo-
nych ^Sr nie prowadzi do ich detoksykacji,
w warunkach szczególnych plony zebrane z użytków o wyższej boni-
tacji będą przeznaczane do spożycia, chociaż ich skażenia wielokrotnie
przekraczać będą dopuszczalne wartości radionuklidów w warunkach
pokojowych.
Szczegółowe sprawozdanie z dyskusji, w której poruszono m.in. skutki
awarii w Czarnobylu, zamieszczone będzie w kolejnym numerze Biuletynu
AGROEKO.
W końcowej części obrad dr bab. inż. Władysław Buniak (Prezes Kola
PKE przy AR we Wrocławiu) zaprosił zebranych do udziału w kolejnym
seminarium, które będzie dotyczyło środowiskowych aspektów nawożenia
gleb oraz podziękował pracownikom Instytutu Melioracji i Kształtowania
Środowiska za pomoc w pracach organizacyjnych.
/ad/
ENVIRONMENT ’94
W dniach 3-4 listopada 1994 r. odbyła się międzynarodowa konferencja
ochrony środowiska zorganizowana przez Urząd Wojewódzki wŁodzi. Ucze-
stniczyło w niej kilkadziesięciu pracowników naukowych z całego kraju (w
tym pracownicy Instytutu Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego
oraz Instytutu Melioracji i Kształtowania Środowiska AR we Wrocławiu),
liczni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, firm projekto-
wych i wykonawczych ... Obrady — referaty wprowadzające i dyskusja —
odbywały się w trzech sesjach:
""♦Rolnictwo a ekologia,
""♦Systemy postępowania z odpadami,
""♦Transport a środowisko.
Materiały konferencyjne zawierają streszczenia 49. referatów. Dwa z nich
przygotowali pracownicy Instytutu Melioracji i Kształtowania Środowiska:
*	Kutera J., Hus S.: Oczyszczanie i wykorzystanie ścieków w środowisku
glebowo-rośli nnym,
*	Drabiński A., Gawroniuk T.: Koncepcja gospodarki odpadami w Oławie
woj. wrocławskie.
/ad/
PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE W ŚRODOWISKU
EKOLOGIA ZIEM NADODRZAŃSKICH
W dniu 16 listopada 1994 r. odbyło się sympozjum, zorganizowane przez
Radę Miejską i Zarząd Miasta oraz Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w
Kędzierzynie-Koźlu, którego tematyka (10 referatów, 7 filmów video i dysku-
sja) dotyczyła różnych aspektów ochrony środowiska na terenie województw
opolskiego i katowickiego. Uczestnikami sympozjum było kilkaset osób, w tym
nauczyciele i uczniowie miejscowych szkół, przedstawiciele administracji rzą-
dowej i samorządowej obu województw oraz inne zaproszone osoby. Opubli-
kowane materiały sympozjum zawierają pełne teksty 9 referatów, w tym:
*	prof. dr bab. Krystyna Dubel: Edukacja ekologiczna jako istotny czynnik
warunkujący realizację celów ekorozwoju,
*	dr bab. inż. Andrzej Drabiński (Instytut Melioracji i Kształtowania
Środowiska AR we Wrocławiu): Środowisko przyrodnicze dorzecza Odry —
stan aktualny i perspektywy,
*	dr Wojciech Beblo: Warunki realizacji programu ochrony powietrza w
województwie katowickim.
Była to bardzo dobrze zorganizowana i udana forma edukacji ekologicznej
młodzieży szkolnej.
/ad/
„MEAT 40-FIES THE OUALITY OF LIFE”
40. Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Technologii i Nauki o Mięsie odbył
się w Hadze, Holandia, w dniach 28.08.94 - 02.09.94 pod hasłem ,Meat 40-fiesthe
qiudity of Hfe".
W tej, w skali światowej największej imprezie naukowej, profesjonalnie
dyskontującej najaktualniejszy dorobek nauki o: tkance mięśniowej, żywcu
rzeźnym i zagospodarowaniu go w formie mięsa kulinarnego i przetworów z
niego wytwarzanych, technologiach i technikach utrwalania, formach dystry-
bucji, mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji jednostkowych operacji tech-
nologicznych, problemach higieny i ochrony zdrowia konsumentów itp.,
uczestniczyło ponad 400 pracowników nauki ze wszystkich kontynentów repre-
zentując 42 państwa. Dorobek naukowy przedstawiono podczas 9 sesji plenar-
nych i 9 tzw. workshopów (sesji warsztatowych). Wygłoszono łącznie 15
referatów plenarnych (wydanych w zbroszurowanej formie) i przedstawiono 322
postery, treść których udostępniono uczestnikom w postaci zarejestrowanych na
dyskietkach 8 stronicowych opracowań przygotowanych wg wymogów stawia-
nych rozprawom naukowym.
Referaty plenarne i zdecydowana większość opracowań plakatowych repre-
zentowały sobą bardzo dobry poziom naukowy i ilustrowały one aktualne
wyniki badań, a tym samym i postęp wiedzy w technologii mięsa. Podczas
Kongresu współautorski poster pt. „Calcium glucoitate as a gelling agent of
sodium alginale used in comminuted scalded sausage manufacturing” przedstawił
prof. Zbigniew Duda. Współautorzy: dr inż. Andrzej Jarnioluk i mgr inż,
Andrzej TrziszJka. Praca była wykonana w ramach grantu nr 5 0857 91 01.
./zd/
Sesja naukowa PTNW
„Wkład służby weterynaryjnej w zwalczaniu chorób
odzwierzęcych w Polsce”
Obrady zorganizowanej przez Sekcję Historii Medycyny Weterynaryjnej PTNW
oraz wydziałową Pracownię Historii i Deontologii Lekarsko-Weterynaryjnej AR we
Wrocławiu w dniu 27 września br. Sesji Naukowej otworzył prof. dr hab. P. Wyrost
— kierownik Sekcji. Referat wprowadzający pt. ,J)iscipHna multiplex— medicina
una” przedstawił prof. dr hab. S. Tarczyński z Olsztyna, nestor nauk weterynaryj-
nych w naszym kraju. Kolejne referaty (było ich 10) dotyczyły genezy i podstaw
prawnych wprowadzenia w Polsce obowiązku zwalczania przez służbę weterynaryjną
chorób zwierzęcych łatwo przenoszących się ze zwierząt na ludzi (zooantroponozy)
oraz historii walki z takimi zoonozami, jak bruceloza, gruźlica, listerioza, gorą-
czka Q, wścieklizna, krętkowica kleszczowa, włośnica i inne, a także naukowego
wkładu polskich uczonych w skomplikowany problem zwalczania ww. chorób lub
zapobiegania im (Odo Bujwid, J.I. Nowak, T. Sobiech i inni). Referaty wygłosili
uczestnicy Sesji z Warszawy, Olsztyna, Szczecina i Nysy, trzech z naszego Wydziału
(dr R. Bochdalck, dr W. Chrzanowska i dr J. Nowacki), a jeden — z Akademii
Medycznej we Wrocławiu (dr W. Dobracki).
Wszystkie wygłoszone na Sesji referaty opublikowano na łamach Zeszytów Nauko-
wych naszej Uczelni w.serii Konferencje.
/wch/

