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Firmy wspierające
jubileusz 55-lecia
Akademii Rolniczej
we Wrocławiu
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W NUMERZE
Do czwarty dolnośląski maturzysta oblał w tym roku maturę!
W skali kraju ten odsetek był nieco mniejszy i wynosił ponad
20 procent. Można to było przewidzieć, nikt bowiem chyba
nie przypuszczał, że poziom nauczania w liceach profilowa-
nych i uzupełniających jest taki sam jak w szkołach ogólno-
kształcących. Trafia tam przecież z reguły mniej zdolna młodzież, która
w większości po prostu nie poradziłaby sobie w „ogólniaku". Czy jed-
nak receptą na słaby poziom nauczania może być obniżenie wymagań
i dopuszczenie do studiowania tych młodych ludzi, którzy oblali matu-
rę? Czy jest to dobry sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych?
I czy wolno zmieniać reguły gry w trakcie gry? Można mieć poważne
wątpliwości. Rektorzy zrzeszeni w KRASP je mieli i wyrazili w liście
skierowanym do prezydenta Lecha Kaczyńskiego (publikujemy go na
str. 6). Chwilowe zwycięstwo „oblanych" maturzystów może okazać
się pyrrusowe. Przegrają swoją szansę w świecie realnej konkurencji.
Redakcja
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REKTOR i SENAT
AKADEMII ROLNICZE]
we WROCŁAWIU
mają zaszczyt zaprosić na
uroczystości jubileuszu 55-Iecia
Akademii Rolniczej we Wrocławiu,
PROGRAM które odbędą się w dniach
28-29 września 2006 roku
28	września - Aula Jana Pawła II
10.00 - Ogólnopolska konferencja naukowa
Aktualne problemy rolnictwa, gospodarki
żywnościowej i ochrony środowiska
18.30 - KONCERT GALOWY
29	września
9.00 - Msza św. w intencji pracowników i studentów AR -
Kościół Uniwersytecki
11.00 - jubileuszowa inauguracja roku akademickiego -
Aula Leopoldyńska Uniwersytetu Wrocławskiego
17.00 - Piknik w Pawłowicach
KOMITET HONOROWY
Marszałek Sejmu RP Marek JUREK
b. Prezes Rady Ministrów Kazimierz MARCINKIEWICZ
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał SEWERYŃSKI
Przewodniczący KRASP Tadeusz LUTY
Przewodniczący KRUR Zdzisław TARGOŃSKI
Prezes PAN Andrzej LEGOCKI
Wojewoda Dolnośląski Krzysztof GRZELCZYK
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł WRÓBLEWSKI
Prezydent Wrocławia Rafał DUTKIEWICZ
TEMAT MIESIĄCA
Jubileusz 55-tecia Akademii Rolniczej we Wroc-
ławiu - program uroczystości	str. 4-5
AKTUALNOŚCI
Nowe programy, nowe możliwości - incjatywy
resortu nauki i szkolnictwa wyższego	str. 7
Omówiono warunki współpracy - robocza
wizyta tureckiej delegacji	str. 8
Biblioteka z myślę o czytelniku - informacyjna
działalność biblioteczna	str. 14-15
Wspomnienia i podsumowanie dorobku - zjazd
absolwentów weterynarii z 1966 roku .. str. 20
Rozwój i zachowanie tożsamości- kolejny numer
kwartalnika „Architektura krajobrazu" .. str. 26
RELACJE
Dziennikarze mediów akademickich zaproszeni
do współpracy - konferencja w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego	str. 10-11
Aby po latach celebrowali historię - jubileusz
125-lecia Katedry Anatomii Zwierząt ... str. 23
PUBLICYSTYKA
Filozoficzne wyjaśnianie świata - Krystyna
Skurjat o dydaktyce filozofii	str. 18
Zmiany zachowania wilków - z cyklu „Relacje
pies - człowiek"	str. 24
SPORT
Kolejny sukces zawodników AZS Akademii
Rolniczej- mistrzostwa Polski w karate ... str. 22
KONFERENCJE
Związek górnictwa z krajobrazem - konferencja
NAMHO 2006 w Wielkiej Brytanii.... str. 16
Wzmocnienie współpracy środowisk geodezyjnych
- ósme bilateralne spotkanie geodezyjne Polska
Włochy	str. 20
CYTAT MIESIĄCA
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Rok 2006 jest dla wrocławskiej Akademii Rolniczej jubileuszowy z kilku powodów. 55 lat temu
z Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu wyodrębniła się samodzielna uczelnia - Wyższa
Szkoła Rolnicza. W tym roku mija także 150 lat od powołania Wyższej Szkoły Rolniczej w Dubla-
nach i 125 lat od powstania Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, których wrocław-
ska uczelnia jest spadkobierczynią i kontynuatorką. Obchodom jubileuszowym, zaplanowanym
na 28 i 29 września, towarzyszyć będzie posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich oraz posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, które odbędzie się w czwartek 28 września. W programie przewidziano ponadto konfe-
rencję naukową pt. „Aktualne problemy rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowi-
ska”, której sesja plenarna zainauguruje obchody jubileuszowe. Pierwszy dzień jubileuszo-
wych obchodów zakończy koncert wokalny solistów i chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im.
Stanisława Hadyny w Auli Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym.Jubileusz 55-lecia
Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Po raz ostatni
radosne Gaudeamus
zabrzmi
na inauguracji roku
akademickiego
wrocławskiej
uczelni rolniczej.
Następna
inauguracja odbędzie
się już na
Uniwersytecie
Przyrodniczym,
a obecni studenci po
ukończeniu nauki
otrzymają
dyplomy
uniwersyteckie.
Zapisywaliśmy
przez 55 lat
karty historii
Akademii Rolniczej -
poprzedniczki
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu.
W oczekiwaniu na pierwsze
zajęcia w nowym roku
akademickim 2006/2007
28 września
Ogólnopolska konferencja naukowa
AktuaIneproblemy rolnictwa, gospodarki
żywnościowej i ochrony środowiska
PROGRAM
10.00-12.00 - sesja plenarna
-	Aula Jana Pawła II
Projekcja filmu ,,Akademia Rolnicza we Wro-
cławiu - Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI" (15')
Otwarcie uroczystości i referat:
„Wkład Akademii Rolniczej we Wrocławiu
w rozwój gospodarki żywnościowej i obsza-
rów wiejskich makroregionu południowo-za-
chodniej Polski" -
-	rektor prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz
„Przyszłość polskiego rolnictwa wkontekście
negocjacji rolnych w ramach WTO" - prof. dr
hab. Andrzej Babuchowski - podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Rola rolnictwa w rozwoju energii odnawialnej
w Polsce"
-	prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek - pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
„Zadania weterynarii w nadzorze nad bez-
pieczeństwem żywności"
-	doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka - Państwowy
Instytut Weterynaryjny w Puławach
11.30-12.00 - przerwa, konferencja prasowa
13.00-18.00 - sesje wydziałowe
18.30 - koncert wokalny solistów i chóru Zes-
połu Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława
Hadyny - Aula Jana Pawła II
29 września
Jubileuszową inaugurację roku akademickie-
go 2005/2006 poprzedzi uroczysta Msza św.
w intencji pracowników i studentów wrocław-
skiej AR, którą odprawi Jego Ekscelencja ks.
prof. Marian Gołębiewski Arcybiskup Metro-
polita Wrocławski w kościele pw. Najświęt-
szego Imienia Jezus przy pl. Uniwersyteckim 2
(Kościół Uniwersytecki).
Uroczystość inauguracji roku akademickiego
2006/2007
PROGRAM
Gaudę Mater Polonia
Otwarcie uroczystości -
przemówienie inauguracyjne rektora
prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza
Immatrykulacja
Wręczenie wyróżnień najlepszym absolwen-
tom uczelni
Promocja doktorów habilitowanych
Wręczenie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Wręczenie medali „Za zasługi dla Akademii
Rolniczej we Wrocławiu"
Nadanie tytułu doktora honoris causa
prof. dr. hab. Tadeuszowi Szulcowi
Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Tadeusza
Szulca „Uniwersytet przed Uniwersytetem"
Wystąpienie Krzysztofa Piwowarczyka -prze-
wodniczącego Samorządu Studenckiego
GaudeamusFOT. OREST ZAGWOJSKI
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Sesje wydziałowe
Żywność prozdrowotna
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI
Sala I C, Centrum Dydaktyczno-
Naukowe, pl. Grunwaldzki 24 a
Przewodniczący sesji
-	prof. dr hab. Zygmunt Gil
Zdrowie zwierząt
a bezpieczeństwo żywności
WYDZIAŁ MEDYCYNY
WETERYNARYJNEJ
Sala IV W, pl. Grunwaldzki 45,
Przewodniczący sesji
-	prof. dr hab. dr h.c. Marian
Truszczyński
Nauka praktyce zootechnicznej
WYDZIAŁ BIOLOGII i HODOWLI
ZWIERZĄT
Aula AZ, ul. Chełmońskiego 38 c
Przewodniczący sesji
-	prof. dr hab. Andrzej Filistowicz
Rolnictwo polskie na początku
XXI wieku
Wydział Rolniczy
Sala III C im. Kazimierza Boratyń-
skiego, Centrum Dydaktyczno-
-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24 a
Przewodniczący sesji
-	prof. dr hab. Danuta Parylak
Poprawa efektywności
gospodarowania
zasobami środowiska
WYDZIAŁ INŻYNIERII
KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I GEODEZJI
Sala I C, Centrum Dydaktyczno-
-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24 a
Przewodniczący sesji
-	prof. dr hab. Jerzy Sobota
Profesor Tadeusz SZULC
zootechnik, specjalista w zakresie hodowli
bydła i produkcji mleka, wybitny uczony,
dydaktyk i organizator nauki, były prorektor
i rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu
oraz były wiceminister edukacji narodowej,
a obecnie przewodniczący Komisji
Akredytacyjnej - Zespołu Bolońs-
kiego Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich,
członek Centralnej Komisji
ds. Stopni Naukowych
i Tytułu Naukowego,
Komitetu Nauk
Zootechnicznych PAN
oraz prezydent
Profesorskiego Klubu
Hodowców Bydła.
FOT. OREST ZAGWOJSKI
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Uroczystości jubileuszowe zakończy
piknik w Pawłowicach
dla gości, pracowników i absolwen-
tów wraz z rodzinami.
file_8.jpg


FOT. ANDRZEJ PANTERA
Jest absolwentem wrocławskiej Akademii Rolniczej. Studia na kierunku zootech-
nicznym ukończył w roku 1966, tu też doktoryzował się w roku 1973 i habilitował
w 19/9 roku. Tytuł profesora uzyskał w roku 1990, a na stanowisko profesora zwy-
czajnego zostai powołany w roku 1995.
Zainteresowania naukowe Profesora Tadeusza Szulca obejmują zagadnienia ho-
dowli bydła i produkcji mleka, w tym wychowu, fizjologię laktacji, uwarunkowa-
nia składu i jakości mleka, optymalizację żywienia krów mlecznych, a także techno-
logię opasu młodego bydła. Profesor Szulc odbył staże naukowe na uniwersyte-
tach w Bukareszcie, Helsinkach, Rostocku, Nitrze, Uppsali, Nowym Sadzie i Brnie.
Jego dorobek obejmuje łącznie ponad 330 opracowań, w tym 17 opracowań
zwartych: dwa podręczniki akademickie, dwie monografie, pięć publikacji książko-
wych i inne. Profesor Tadeusz Szulc wypromował pięciu doktorów, ponad 70 razy
był recenzentem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także wniosków o tytuł
profesora i nadanie godności doktora honoris causa. Jest członkiem czterech krajo-
wych towarzystw naukowych oraz Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli
Zwierząt PAN, a także członkiem komitetu redakcyjnego Acta Fitotechnica et Zoo-
technica Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. Był współinicjatorem powołania ogól-
nopolskiego czasopisma internetowego uczelni rolniczych Electronic Journal of Po-
lish Agricultural Universities (EJPAU). Jest współzałożycielem i członkiem Rady Fun-
dacji Rektorów Polskich. W 2004 roku Słowacka Akademia Nauk powołała go na
członka tej korporacji.
Pełnił liczne funkcje organizacyjne, był m.in.: przewodniczącym Rady Uczelnia-
nej ZSP, członkiem Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Akademii Rolni-
czych, prodziekanem (1980-1983) i dziekanem (1983-1986) Wydziału Zootechnicz-
nego, prorektorem ds. studenckich (1986-1989) i wiceprzewodniczącym Kolegium
Prorektorów Wyższych Uczelni Wrocławia, rektorem (1996-2002), wiceprzewod-
niczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Rolniczych, wiceprzewodniczący
Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, przewod-
niczącym Rady ds. Procesu Bolońskiego MENiS, członkiem zespołu prezydenckie-
go ds. opracowania ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym" Jest przewodniczą-
cym Komisji Akredytacyjnej - Zespół Boloński i członkiem Komisji Legislacyjnej
KRASP, członkiem Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Jest patronem honorowym Katolickiego Gimnazjum w Henrykowie oraz człon-
kiem założycielem „Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa obywateli we Wro-
cławiu". Jest dyrektorem Instytutu Hodowli Zwierząt.
W 2003 roku powołany został na stanowisko podsekretarza stanu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej i Sportu, a od 2004 do października 2005 roku pełnił
funkcję sekretarza stanu w tym resorcie.
Jako dziekan, a potem rektor był inicjatorem budowy kompleksu obiektów
Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt wrocławskiej Akademii Rolniczej, oraz Cen-
trum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim i krytej pływalni na Bi-
skupinie. Zainicjował i koordynował proces restrukturyzacji oraz modernizacji
stacji i zakładów doświadczalnych, był też inicjatorem utworzenia stypendium na-
ukowego im. Stanisława Tołpy przeznaczonego dla młodych pracowników na-
ukowych i studentów z krajów byłego ZSRR, a także Fundacji na rzecz Edukacji
i Doradztwa Rolniczego oraz Gospodarki Przestrzennej FUND AR, Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego oraz Ośrodka Badań Dendrologicznych „ARBORETUM". Był
inicjatorem tworzenia nowych kierunków studiów w uczelni i zamiejscowych ośrod-
ków kształcenia w czterech województwach makroregionu.
Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami rektora, ośmiokrotnie nagrodami Mi-
nistra Edukacji Narodowej, ponad trzydziestoma medalami krajowych i zagranicz-
nych uczelni, organizacji społecznych, rolniczych, studenckich, młodzieżowych i in.
oraz odznaczony m.in.: Złotą Odznaką ZSP, odznaką Zasłużony dla województw
legnickiego, leszczyńskiego, zielonogórskiego, „Zasłużony dla Spółdzielczości Mle-
czarskiej , „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nysa", a także Brązowym i Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2003 roku otrzymał nagrodę Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola za
integrację środowiska akademickiego.	■DOKUMENTY
KRÓTKO
Posiedzenie KPWiO
Od zwiedzenia Collegium Maius Uni-
wersytetu Opolskiego, a także wysłuchania
krótkiej historii uczelni oraz prezentacji pla-
nów przyszłej działalności, przedstawionej
przez rektora Stanisława Nicieję rozpoczę-
ło się ostatnie przed wakacjami posiedze-
nie Kolegium Prorektorów ds. Nauczania
i Spraw Studenckich. Prorektorzy spotkali
się w Opolu 13 czerwca. Refleksjom po
wrocławskich juwenaliach i opolskich pia-
stonaliach poświęcono pierwszą część po-
siedzenia. Stwierdzono, że wspólny pochód
i spotkanie na Rynku były dobrze zorgani-
zowane i przychylnie przy/jęte przez miesz-
kańców, a także, mimo dużej frekwencji,
było bezpiecznie. Były też niedociągnięcia
np. nie wysłano zaproszeń do rektorów,
imprezy towarzyszące przebiegły bez więk-
szych zakłóceń, stanowczo za małe było bez-
pośrednie zaangażowanie studentów w or-
ganizację imprez towarzyszących (wszyst-
kie organizowane były na zlecenie), z ubo-
lewaniem, ale niemal jednogłośnie, odno-
towano spadek kultury osobistej studen-
tów (rynsztokowy język, karygodne zacho-
wania). Sformułowano zalecenia na przy-
szły rok. Większe powinno być zaangażo-
wanie studentów w organizowanie imprez
towarzyszących (teatry/kabarety studenckie),
należy zalecić zorganizowanie prezentacji
poszczególnych uczelni w mieście oraz za-
dbać o poprawne dysponowanie fundusza-
mi (organizacja przetargów na imprezy),
a także ustalić z samorządami termin przy-
szłorocznych Juwenaliów i zachęcić do
odpowiednio wczesnego ich przygotowa-
nia. Powinny mieć one także porządną pro-
mocję w mieście.
Omawiając usytuowanie AZS w struk-
turze uczelni prorektorzy nakreślili obraz
struktury, związków z uczelnią i zasad fi-
nansowania AZS. Istnieją dwie różne for-
my organizacyjne AZS-ów: komórka uczel-
niana, pod nadzorem prorektora i budże-
tem uczelnianym na działalność, jednostka
strukturalna przy uczelni (AWF, PWr.). Na
Akademii Wychowania Fizycznego AZS
funkcjonuje na mocy umowy o współpracy
określającej jej stały charakter. Na Akade-
mii Rolniczej AZS funkcjonuje przy Stu-
dium Wychowania Fizycznego i otrzymuje
spore środki finansowe.
AZS na Politechnice Wrocławskiej jest
najbardziej prężną, samodzielną jednostką
ze wszystkich organizacji studenckich. Z tego
powodu znajduje poparcie u kolejnych władz
uczelni. Klub Uczelniany AZS przy AWF apli-
kował do Totalizatora Sportowego o środki
finansowe a z pozyskanych piniędzy wybu-
dowano trzy obiekty sportowe.
W ramach spraw różnych na wniosek
ZSP Kolegium Prorektorów objęło patro-
natem studencki obóz integracyjny „ZESPA-
LAK 2006” w Ustroniu Śląskim. (mm)
Druga edycja konkursu
Forum Akademickiego
Redakcja miesięcznika „Forum Akade-
mickie” ogłasza drugą edycję konkurs na
artykuł popularnonaukowy „Skomplikowa-
ne i proste. Młodzi uczeni o swoich bada-
niach”. Honorowy patronat nad konkursem
objął minister nauki i szkolnictwa wyższe-
go prof. Michał Seweryński.	(mwj)
Oświadczenie ministra w sprawie naruszenia zasad etyki
Bliźniacze wnioski o granty
Jeden wnioskodawca i kierownik projektu, dwa podobne pod względem
merytorycznym wnioski i dwa zespoły oceniające. Sprawą zajął się Zespół
ds. Etyki w Nauce, a wiceminister prof. Krzysztof Kurzydłowski wydał
w imieniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego oświadczenie.
W związku z zaistnieniem przypad-
ku złożenia w konkursie o finansowanie
projektów badawczych dwóch wnio-
sków w znacznej mierze pokrywających
się pod względem merytorycznym oraz
identycznych w niektórych aspektach ich
realizacji, przez tę samą osobę, mającą
być kierownikiem obu projektów, Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opiera-
jąc się na opinii Zespołu ds. Etyki w Na-
uce, pragnie oświadczyć, co następuje.
Złożenie dwóch podobnych wniosków,
tożsamych pod względem merytorycznym,
na ten sam konkurs do różnych zespołów
oceniających, stanowi naruszenie zasad
ubiegania się o dofinansowanie w konkur-
sach rozstrzyganych na zasadach peer re-
view. Status naukowca wymaga przestrze-
Stanowisko rektorów w sprawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej
Apel o roztropność i rozwagę
Szanowny Pan Lech Kaczyński
Prezydent RP
Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
Pragnę powierzyć Pańskiej trosce kłopot,
z jakim spotyka się w ostatnich dniach środo-
wisko akademickie naszego Kraju.
W imieniu rektorów - członków Konferen-
cji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
(KRASP) pragnę wyrazić głęboki niepokój
z powodu zapowiadanych działań Resortu Edu-
kacji. Decyzja Pana Romana Giertycha, Wice-
premiera i Ministra Edukacji Narodowej, zapo-
wiadająca zmianę rozporządzenia, skutkującą
przyznaniem świadectw maturalnych osobom,
które nie zdały jednego przedmiotu, ale miały
łącznie ponad 30 proc. punktów, jest decyzją
wielce niefortunną. Jest bardzo złym przykła-
dem, również wychowawczym, że sprawę eg-
zaminu maturalnego można poddać decyzji
politycznej, a przyznanie świadectwa dojrzało-
ści uczynić kwestią negocjowalną. Jest dowo-
dem, że polski system edukacji zaczyna odbie-
gać od światowych standardów.
Polska młodzież potrzebuje prawego pos-
tępowania i konsekwencji, które promują kul-
Kolegium Prorektorów ds. Badań Naukowych i Rozwoju Uczelni
Technika cyfrowa szansą rozwoju
Po raz trzeci w roku akademickim 2005/2006 zebrali się prorektorzy uczelni
Wrocławia i Opola odpowiadający za badania naukowe i rozwój. Spotkanie
zorganizowano 4 lipca w sali posiedzeń senatu Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu. Akademię Rolniczą reprezentowali prorektorzy ds. nauki prof. Józef
Szlachta oraz ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni prof. Roman Kołacz.
Gości powitał gospodarz spotkania
rektor ASP prof. Jacek Szewczyk. Tema-
tyka posiedzenia dotyczyła wspólnych
inicjatyw uczelni Wrocławia i Opola
związanych z wdrażaniem nowych roz-
wiązań informatycznych. Mówiono m.in.
o multimedialnej prezentacji uczelni, Dol-
nośląskiej Bibliotece Cyfrowej, klasterze
teleinformatycznym - Małopolska - Śląsk
- Dolny Śląsk.
gania szczególnie wysokich standardów
etycznych, dlatego przeypadki tego rodzaju
będą surowo napiętnowane jako wysoce
naganne. Podwójnie złożone wnioski nie
będą finansowane nawet w przypadku
uzyskania pozytywnej rekomendacji ko-
misji Rady Nauki. Kierownicy jednostek
naukowych, którzy zaakceptowali i złożyli,
w imieniu jednostki, do konkursu podwój-
ne wnioski będą zaś proszeni o złożenie
wyjaśnień, co do przyczyn zaistnienia ta-
kiego stanu rzeczy.
Jednocześnie Minister chciałby poin-
formować, że podjęte zostały prace legi-
slacyjne zmierzające do formalno-praw-
nego uniemożliwienia wyżej opisanych
działań.
prof. drhab. Krzysztof Kurzydłowski
turę wytężonej pracy i solidnej nauki, a nie li-
czenie na „lut szczęścia” czy decyzje polityczne.
Próba naprawy systemu edukacji przez obni-
żanie wymagań jest drogą donikąd. W miejsce
propozycji Pana Ministra należy rozpocząć sta-
rania wzmocnienia całego systemu edukacyj-
nego w naszym Kraju. Decyzja Pana Ministra
Giertycha rysuje smutny scenariusz dla mło-
dego pokolenia Polaków, które w efekcie ta-
kich rozwiązań przegra swoją szansę w konku-
rencyjnym świecle.
W Imieniu środowiska akademickiego ape-
luję o roztropność i rozwagę w podejmowaniu
decyzji, które prowadzą do dalszego upośle-
dzenia polskiego systemu edukacji, a nie na-
prawiają przyczyn złego stanu.
Wielce Szanowny Panie Prezydencie, ser-
decznie proszę użyć swego autorytetu dla pow-
strzymania zapowiadanych decyzji Pana Wice-
premiera Romana Giertycha.
Z wyrazami szacunku,
Prof. Tadeusz Luty
Przewodniczący KRASP
Wrocław, 17 llpca 2006 roku
Dyskutowano też o Dolnośląskim
Centrum Zaawansowanych Technologii,
które stwarza szansę włączenia się uczel-
nianych zespołów badawczych do kon-
sorcjów realizujących interdyscyplinarne
projekty badawcze, a także do sieci na-
ukowo-gospodarczych, w których współ-
działać będą partnerzy działający w ob-
szarze nauki, gospodarki oraz władz sa-
morządowych.	(mwj)
AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIInicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nowe programy, nowe możliwości
W obszarze badań naukowych i rozwoju przygotowywane są programy wielo-
letnie związane zarówno z nowoczesnymi metodami promocji wiedzy wypraco-
wanymi przez polskie środowisko naukowe, jak też zwiększeniem innowacyj-
ności gospodarki oraz zwiększeniem mobilności młodych naukowców.
Centrum Nauki Kopernik
23 maja br. Rada Ministrów podjęła
uchwałę w sprawie ustanowienia pro-
gramu wieloletniego pod nazwą „Eks-
pozycja Centrum Nauki Kopernik". Pro-
gram zakłada stworzenie w latach 2006-
-2008 ekspozycji pierwszego w Polsce
centrum nauki, która zostanie udostęp-
niona zwiedzającym w nowym budyn-
ku na terenach warszawskich bulwarów
nadwiślańskich. Znajdą się w niej inter-
aktywne stanowiska umożliwiające sa-
modzielne przeprowadzanie ekspery-
mentów z różnych dziedzin nauki, sale
laboratoryjne i wykładowe oraz plane-
tarium. Centrum Naukowe Kopernik
będzie korzystało z najlepszych metod
promocji wiedzy wypracowanych przez
polskie środowisko naukowe. Komisja
Europejska zaliczyła do grona 10 najlep-
szych europejskich praktyk w obszarze
popularyzacji nauki warszawski Festiwal
Nauki i Piknik Naukowy Polskiego Radia
BIS. Twórcy tych przedsięwzięć i najwy-
bitniejsi polscy uczeni znajdują się w gro-
nie pomysłodawców centrum i współ-
tworzą jego Radę Programową. Centrum
będzie więc instytucją skupiającą wokół
siebie popularyzatorów nauki.
Działalność centrum będzie polega-
ła na upowszechnianiu nauki, kultury
i edukacji, czyli na organizowaniu:
>	pokazów naukowych,
>	szkoleń dla pedagogów i animato-
rów kultury,
>	konkursów popularnonaukowych,
>	otwartych wykładów i pokazów.
Specjalna oferta będzie przeznaczo-
na dla zorganizowanych wycieczek
szkolnych. Podstawowym zadaniem
programu wieloletniego jest promo-
cja nowoczesnej koncepcji kształcenia
ustawicznego. Jego realizacja będzie
wypełnieniem postanowień Strategii
Lizbońskiej dotyczących inwestycji
państw członkowskich UE w kształce-
nie i edukację. Przede wszystkim jed-
nak Centrum Nauki Kopernik udo-
wodni odwiedzającym je gościom, że
nauka może być przyjemna i interesu-
jąca. Ponadto centrum stanie się jedną
z przyciągających turystów atrakcji
Warszawy. Wydatki z budżetu pań-
stwa na ten cel wyniosą prawie 67 min
zł. Koszty budowy centrum jako in-
westycji budowlanej poniesie miasto
stołeczne Warszawa, zaś Minister Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego pokryje
koszt utworzenia ekspozycji.
Innowacyjna gospodarka
Ministerstwo uczestniczy w opra-
cowywaniu Programu Operacyjnego
„Innowacyjna Gospodarka" na lata
2007-2013, jednego z dokumentów
strategicznych wymieniających cele, na
które będą przyznawane środki z fun-
duszy strukturalnych UE. Dwa spośród
ośmiu priorytetów programu dotyczą
badań naukowych:
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych
technologii
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
Celem programu jest realizacja od-
nowionej Strategii Lizbońskiej, która
zakłada budowę gospodarki opartej
na wiedzy poprzez wzrost nakładów
na badania i rozwój oraz zwiększenie
skali badań naukowych prowadzo-
nych na potrzeby przedsiębiorstw. In-
nowacyjna Gospodarka pozwoli na-
ukowcom dostosować ofertę ba-
dawczą do potrzeb przedsiębiorców
oraz rozwinąć transfer wiedzy i nowo-
czesnych technologii do gospodarki.
Program poprawi ponadto koordyna-
cję działań ministrów gospodarki i na-
uki ułatwiając rozwój gospodarczy
poprzez wzrost konkurencyjności pol-
skiej gospodarki.
Budowa w Polsce gospodarki opar-
tej na wiedzy to jedyna możliwość
zmniejszenia dystansu cywilizacyjnego
dzielącego nas od najbardziej rozwinię-
tych państw świata i czołówki Unii Eu-
ropejskiej. Fundusze strukturalne po-
zwolą zwiększyć udział nakładów na
finansowanie badań i rozwoju (w tym
infrastruktury i usług informatycz-
nych) w PKB. Rozwój wysoko zaawan-
sowanych, konkurencyjnych technolo-
gii wpłynie na podniesienie poziomu
innowacyjności polskiego przemysłu.
Priorytet „Badania i rozwój nowo-
czesnych technologii" zakłada wspie-
ranie tych projektów badawczych, Któ-
re odnoszą się do priorytetowych kie-
runków badań (określonych w Krajo-
wym Programie Ramowym), i które
pozwolą zwiększyć wpływ sektora na-
uki na gospodarkę.
Priorytet „Infrastruktura sfery B+R"
zapewni rozwój ośrodków naukowych
o wysokim potencjale badawczym oraz
modernizację infrastruktury naukowo-
-badawczej i informatycznej jednostek
naukowych tak, aby polscy naukowcy
mogli prowadzić badania na świato-
wym poziomie. Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego opracowało
część diagnostyczną i strategiczną dwóch
wymienionych wyżej priorytetów. Ko-
mitet Rady Ministrów przyjął 22 maja
br. projekt programu. Ostateczna wer-
sja programu, poprzedzona m.in. kon-
sultacjami społecznymi, powinna, zgod-
nie z harmonogramem Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, zostać przyjęta
we wrześniu br.
Mobilność naukowców
I wsparcie międzynarodowej mobilności na-
ukowców
Program ma na celu umożliwienie
polskim pracownikom naukowym za-
trudnionym w krajowych jednostkach
naukowych zdobycia doświadczeń
związanych z pracą w najlepszych
ośrodkach zagranicznych. Dofinanso-
wanie udziału w projektach badaw-
czych wykonywanych w zagranicz-
nych ośrodkach naukowych powinno
uzyskać co najmniej 100 polskich ba-
daczy rocznie. Wsparcie będzie udzie-
lane tylko tym projektom badawczym,
których tematyka należy do priory-
tetowych z punktu widzenia państwa
dziedzin nauki (określonych w Krajo-
wym Programie Ramowym). Dofinan-
sowane będą koszty utrzymania i bie-
żące wydatki uczestnika programu - nie
więcej niż 2000 euro miesięcznie (dodat-
kowo 500 euro dla małżonka i 250 euro
na każde dziecko). Ponadto istnieje
możliwość dofinansowania maksymal-
nie dwóch podróży uczestnika progra-
mu i jego rodziny między Polską a kra-
jem, w którym realizowany jest pro-
jekt badawczy. Wsparcie przyznawane
będzie na udział w projekcie trwającym
od dwóch do trzech lat.
Realizacja programu powinna umoż-
liwić polskim naukowcom:
-	dostęp do unikatowej aparatury badawczej;
-	większy udział w prestiżowych, międzyna-
rodowych projektach badawczych;
-	podniesienie poziomu badań poprzez wy-
mianę myśli w środowisku międzynarodowym;
-	opracowanie nowych zagadnień badaw-
czych na podstawie zdobytych doświadczeń;
-	możliwość porównania własnej pracy z tema-
tyką i poziomem prac prowadzonych za gra-
nicą oraz konfrontacji opinii i koncepcji;
-	poznanie nowych środowisk zajmujących
się określoną dziedziną wiedzy;
-	przeniesienie najlepszych praktyk zagranicz-
nych na grunt krajowy;
-	promocję potencjału polskiej nauki.
> wsparcie mobilności międzysektorowej
naukowców
Celem programu jest osiągnięcie
przez Polskę podobnego jak średnia
UE wskaźnika udziału naukowców
zatrudnionych w sektorze przedsię-
biorstw w ogóle naukowców (Polska
w 2004 roku - 6,7 proc. średnia UE
w 2004 roku - 50 proc.).
Możliwe będzie uzyskanie dofinan-
sowania do 50 proc. kosztów zatrud-
nienia naukowca ponoszonych przez
pracodawcę (nie więcej niż 4 tys.zł
miesięcznie), a także do 35 proc. kosz-
tów szkoleń (bez ograniczeń kwoto-
wych) osób zatrudnionych przy reali-
zacji projektów badawczo-rozwojo-
wych. Wsparcie będzie przyznawane
projektom badawczym trwającym
nie dłużej niż trzy lata. Preferowani
będą przedsiębiorcy, którzy podjęli
decyzję o zatrudnieniu naukowca do
realizacji projektu badawczego:
- realizowanego we współpracy z jednostką
naukową;
- realizowanego we współpracy z innymi
przedsiębiorcami (również z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw);
- dotyczącego badań multi- lub transdyscy-
plinarnych;
- prowadzonego w zakresie priorytetowych
z punktu widzenia dziedzin nauki (określo-
nych w Krajowym Programie Ramowym);
- dofinansowanego jako projekt celowy;
- realizowanego w ramach Programu Ra-
mowego UE lub innego programu między-
narodowego.	■AKTUALNOŚCIKRÓTKO
Otrzymali tytuł profesora
Osiemdziesięciu dziewięciu nauczycielom
akademickim oraz pracownikom nauki i sztu-
ki wręczył prezydent Lech Kaczyński nomi-
nacje profesorskie 20 czerwca. W gronie no-
wych profesorów było pięć osób z Wrocła-
wia: Jacek Gliński (nauki chemiczne) i Marek
Hałub (nauki humanistyczne) z Uniwersytetu
Wrocławskiego, Krzysztof Bogdan (nauki
matematyczne) z Politechniki Wrocławskiej
oraz Alicja CZAMARA i Edward HUTNIK (na-
uki rolnicze) z Akademii Rolniczej. Dwa dni
później nominacje profesorskie otrzymały
94 osoby, w tym jedenaście z Wrocławia:
Lesław Tatarowski (nauki humanistyczne)
i Stanisław Ciok (nauki o Ziemi) z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Andrzej Ożyhar (nauki
biologiczne), Marian Hopej (nauki ekono-
miczne), Mieczysław Krzyżanowski, Janusz
Rębielak, Tomasz Suchecki i Włodzimierz
Szczepaniak (nauki techniczne) z Politech-
niki Wrocławskiej, Piotr Ziółkowski (nauki
medyczne) z Akademii Medycznej, Piotr Ku-
śmierczyk (nauki biologiczne) z Instytutu Im-
munologii i terapii Doświadczalnej PAN oraz
Stanisława KINAL (nauki rolnicze) z Akade-
mii Rolniczej.
- Zdaję sobie sprawę z mizerii nakładów
na naukę. Mam nadzieję, że wraz ze wzros-
tem Produktu Krajowego Brutto, a co za tym
idzie ze wzrostem naszej zamożności, te środ-
ki będą coraz większe i one muszą być coraz
większe. Wiem też, że są dziedziny, gdzie
sukces można osiągnąć bez większych środ-
ków, w naukach humanistycznych, ekono-
micznych, prawnych, chociaż i tam choćby
dostęp do literatury światowej czy sprzęt
komputerowy kosztuje. Są jednak nauki eks-
perymentalne, gdzie bez dużych nakładów
w ogóle nie ma mowy o jakichkolwiek sukce-
sach. Będę promotorem poprawy, chociaż to
niewdzięczna rola, bo przyjmuję na siebie
rolę człowieka, który dąży do zwiększenia wy-
datków publicznych, a to dzisiaj jest bardzo
niemodne. Uważam, że jest to jednak koniecz-
ne w kilku dziedzinach, w tym w nauce -
powiedział prezydent Lech Kaczyński, zwra-
cając się do profesorów, którym złożył ser-
deczne gratulacje i życzenia.	(mwj)
Spotkanie z Mathiasem Kunze -
właścicielem niemieckiej firmy
Spotkanie prorektora Akademii Rolniczej
we Wrocławiu prof. Romana Kołacza z Ma-
thiasem Kunze - właścicielem niemieckiej fir-
my KUNZE CONSULTING, które odbyło się
w środę, 21 czerwca, w gmachu AR, dotyczy-
ło omówienia kwestii możliwości kształcenia
niemieckich studentów na magisterskich stu-
diach niestacjonarnych.
Wybór kierunków studiów będzie uzależ-
niony od zainteresowania kandydatów. Zaję-
cia mogłyby być prowadzone w języku nie-
mieckim lub angielskim, albo w obu językach,
w zależności od przedmiotu.
Warunkiem uruchomienia takich studiów
na Akademii Rolniczej jest opracowanie in-
dywidualnego programu zajęć, aby mogły się
one zakończyć po dwóch semestrach i reali-
zować obowiązujące minimum programowe.
Grupa studentów niemieckich powinna liczyć
przynajmniej dwanaście osób. (mwj)
Wizyta delegacji z Canakkale Onsekiz Mart University
Omówiono warunki współpracy
Warunki przyszłej dwustronnej współpracy między wrocławską Akademią
Rolniczą a Canakkale Onsekiz Mart University w Turcji były głównym te-
matem spotkania tureckiej delegacji z rektorem prof. Michałem Mazur-
kiewiczem, które odbyło się 27 czerwca na wrocławskiej AR.
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Rektor prof. Michał Mazurkiewicz wita się z przedstawicielami delegacji Canakkale Onsekiz Mart University
W składzie delegacji byli: prof. Ke-
nan Kaynas - dziekan Wydziału Rol-
niczego, prof. Abdullah Kelkit - z Za-
kładu Architektury Krajobrazu oraz
prof. Sabri Sener - z Zakiadu Struktur
Rolnych i Irygacji, koordynator umo-
wy o naukowej współpracy z wro-
cławską AR wraz z małżonką Sabriye
Sener. W spotkaniu ze strony polskiej
uczestniczyli: prof. Marek Lorenc -
prodziekan kierunku architektura kraj-
obrazu Wydziału Inżynierii Kształto-
wania Środowiska i Geodezji, koor-
dynator umowy o naukowej współ-
pracy z Canakkale University oraz dr
Józef Sowiński - z Katedry Szczegó-
łowej Uprawy Roślin Wydziału Rol-
niczego.
Przedstawiciele Uniwersytetu Ca-
nakkale przyjechali do Wrocławia w ce-
lu zapoznania się z tematyką realizo-
waną na wydziałach Rolniczym oraz
Projekt w ramach programu Leonardo da Vinci zaakceptowany
Aby podnieść jakość kształcenia
Propozycja projektu pt. „Doświadczenie międzynarodowe dla doskona-
łości w kształceniu zawodowym”, złożona przez Biuro Programów Między-
narodowych w ramach Programu Leonardo da Vinci, została pozytywnie
oceniona przez Krajową Agencję Programu i przyjęta do realizacji.
Projekt jest przeznaczony dla 20 stu-
dentów wszystkich kierunków i ma
na celu podniesienie jakości kształcenia
oferowanego przez wrocławską AR po-
przez umożliwienie studentom naby-
cia doświadczenia zawodowego w kon-
tekście europejskim. Celem instytucji
partnerskich będzie umożliwienie be-
neficjentom poznania środowiska pra-
cy i zdobycia praktycznego doświad-
czenia w firmach i przedsiębiorstwach
zagranicznych. Celem beneficjentów
będzie natomiast wykorzystanie okre-
su stażu do podniesienia swoich kwa-
lifikacji zawodowych i rozwoju umie-
jętności językowych w stopniu odpo-
Inżynierii Kształtowania Środowiska
i Geodezji - zwłaszcza na kierunkach
architektura krajobrazu i hodowla
roślin. Podczas spotkania omawiano
warunki przyszłej dwustronnej wy-
miany studentów i pracowników na-
ukowych oraz przyjęcia doktorantów
z Turcji, a także szczegóły dotyczące
organizacji studiów i realizacji niektó-
rych kursów na obu uczelniach. Ro-
bocze spotkania, zarówno te w obiek-
tach uczelni, jak też terenowe, okaza-
ły się niezwykle owocne.
Rewizyta delegacji tureckiej nastą-
piła po wcześniejszej wizycie przed-
stawicieli Akademii Rolniczej we Wro-
cławiu w Canakkale w dniach od 28
maja do 1 czerwca ubiegłego roku
oraz wizycie rektora Canakkale On-
sekiz Mart University prof. Ramaza-
na Aydina 30 czerwca 2005 roku we
Wrocławiu.	(ds)
wiadającym zapotrzebowaniom przy-
szłych pracodawców.
Koordynatorem projektu będzie
Biuro Programów Międzynarodo-
wych, które zawarło umowy o współ-
pracy z czterema instytucjami euro-
pejskimi, występującymi w projekcie
jako instytucje pośredniczące: Leonar-
do-Biiro Part Sachsen w Niemczech,
Fundación General de la Universidad de
Leon y de la Empresa w Hiszpanii, Direc-
tion régionale de l'agriculture et de la fo-
ret we Francji oraz ESA Groupe we
Francji. Trzynastotygodniowe staże
odbywać się będą od lipca do wrześ-
nia 2007 roku.	(mwj)AKTUALNOŚCI
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Rolnictwo
studia na odległość
Konsorcjum uczelni: Akademia Rolnicza we Wrocławiu jako lider projektu
i Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jako lider w dziedzinie
e-learningu wraz z pięcioma partnerami: Szkołą Główną Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, Akademią Rolniczą w Lublinie, Krakowie i Szczecinie
oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie realizuje innowacyj-
ny projekt: „Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość
na kierunku ROLNICTWO” w ramach działania Zwiększenie dostępu do kształ-
cenia - promocja kształcenia na całe życie Sektorowego Programu Operacyj-
nego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i priorytetu Rozwój społeczeń-
stwa opartego na wiedzy. Okres wdrażania tego współfinansowanego przez
Unię Europejską projektu dobiega końca 31 sierpnia 2006 roku.
Głównym celem realizowanego
projektu jest przygotowanie uczestni-
ków konsorcjum do prowadzenia stu-
diów na odległość na kierunku rolnic-
two z wykorzystaniem platformy in-
ternetowej, a także upowszechnienie
kultury e-leamingowej. Opracowano
koncepcję dydaktyczną nauczania hy-
brydowego, czyli łączącego kształce-
nie na odległość z zajęciami tradycyj-
nymi realizowanymi podczas zjazdów
oraz zestaw materiałów multimedial-
nych, a także program studiów.
Studia na odległość są szansą dla
wielu młodych ludzi, którzy w inny
sposób nie mogliby podnosić swoich
kwalifikacji, na dalszą edukację na po-
ziomie wyższym. W opracowaniu
materiałów uczestniczyli pracownicy
naukowi wszystkich uczelni rolniczych
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 sierpnia zmarła w wieku 67 lat
Ś P
Julia Lach
emerytowany pracownik techniczny Instytutu Gleboznawstwa i Ochrony Śro-
dowiska Rolniczego, działaczka „Solidarności" od początku jej istnienia, wię-
ziona w stanie wojennym. Odeszła osoba wielkiego serca i dobroci, pogod-
na, zaangażowana w bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym.
realizujących projekt: pięć osób z Aka-
demii Rolniczej w Krakowie, pięć
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, dziewięć z AR
w Szczecinie, 11 z Akademii Rolniczej
w Lublinie, 13 z wrocławskiej Akade-
mii i najwięcej, bo aż 19 osób, z SGGW
w Warszawie.
Z Akademii Rolniczej we Wrocła-
wiu program opracowali: prof. Da-
nuta Mierzwa, prof. Ewa Sawicka-
-Sienkiewicz, prof. Henryk Bujak,
prof. Stanisław Pietr, dr Jolanta Ku-
cińska, dr Małgorzta Oksińska, dr Elż-
bieta Wojtkowiak-Gębarowska, prof.
Danuta Parylak, prof. Lesław Zimny,
prof. Leszek Kordas, dr hab. Zdzis-
ław Klukowski, dr hab. Józef Błaże-
wicz i dr inż. Robert Maciorowski.
(mwj)
KRÓTKO
Nowi profesorowie
-Stefania KINAL
Stefania KINAL jest specjalistką w dziedzinie
żywienia zwierząt, głównie z zakresu wykorzys-
tania pasz rzepakowych, naturalnych i synte-
tycznych dodatków paszowych oraz żywienia
mineralnego przeżuwaczy.
Szkołę średnią ukończyła w Liceum Ogól-
nokształcącym we Wrocławiu, a następnie pod-
jęła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na
Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii - kierunek
chemia, po ich ukończeniu w 1969 roku rozpo-
częła pracę na Akademii Rolniczej we Wrocławiu
na etacie naukowo-technicznym w Zakładzie Pa-
szoznawstwa, a potem w Katedrze Żywienia Zwie-
rząt i Gospodarki Paszowej gdzie od 1975 roku
pracowała na etacie starszego asystenta.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała
w 1979 roku na Wydziale Zootechnicznym
wrocławskiej AR na podstawie rozprawy:
Wpływ obróbki chemicznej na wartość po-
karmową nasion rzepaku i poekstrakcyjnej
śruty rzepakowej. Habilitowała się w 1999 roku
na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt na pod-
stawie rozprawy: Krajowe surowce mineralne
Uch wpływ na wykorzystanie wapnia, fośforu,
magnezu, cynku i miedzi przez młode bydło
opasowe uzyskując stopień doktora habilito-
wanego nauk rolniczych w zakresie zootech-
niki w specjalności żywienie zwierząt i paszo-
znawstwo. Od 2001 roku jest zatrudniona na
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Ka-
tedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa.
W okresie zatrudnienia odbyte staże i wizyty
naukowe w Leningradzkim Instytucie Rolniczym
Puszkina (1986), Wyższej Szkole Rolniczej
w Brnie, Pradze i Nitrze (1981-1983), w Insty-
tucie Żywienia Zwierząt, Foulum, Dania (1994),
Instytucie Żywienia Zwierząt (FAL) oraz Instytu-
cie Badawczym Techniki Produkcji Pasz (IFF),
Braunschweig, Niemcy (1997 i 2001) i mieszal-
nia pasz - Grenzach, Francja (2001).
Była kierownikiem siedmiu grantów KBN
i kilku grantów wydziałowych i interdyscypli-
narnych. Jest promotorem jednej zakończo-
nej rozprawy doktorskiej na Wydziale Biologii
i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wro-
cławiu (2005r) i trzech otwartych przewodów
doktorskich. Jest współautorką dwóch opra-
cowań zwartych - Dodatki w żywieniu bydła
(2001) i Zasady żywienia wysoko produkcyj-
nych krów mlecznych (2004). Jej dorobek
naukowy zawiera 236 prac w tym 133 stano-
wią oryginalne prace twórcze publikowane
również w czasopismach ujętych na liście fila-
delfijskiej. Wyniki swoich prac prezentowała
na krajowych i zagranicznych konferencjach
naukowych między innymi w Jenie, Amster-
damie, Brnie i Czeskich Budziejowicach. Pro-
wadziła wykłady zamawiane o tematyce doty-
czącej związków mineralnych w żywieniu zwie-
rząt dla praktyki.
Wielokrotnie brała udział w pracach komisji
rekrutacyjnej, a także różnych komisji wydzia-
łowych. Stefania Kinal w 2002 roku była człon-
kiem środowiskowej komisji akredytacyjnej na
kierunku zootechnika uczelni rolniczych. Jest
członkiem PTZ i Towarzystwa Bujatrycznego.
Dwukrotnie była opiekunem roku oraz kilka-
krotnie grup studenckich w kraju i zagranicą
(Czechy, b. ZSRR).
Za osiągnięcia w pracy naukowej i dydak-
tycznej otrzymała 16 nagród rektora i jedną
nagrodę ministra edukacji. Była odznaczona
odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej"
(1994), Srebrnym (1997) i Złotym Krzyżem
Zasługi (2004).	■
Z głębokim żalem zawiadamia-
my, że 19 lipca zmarł w wieku
49 lat
Dr Yousif Salech
pracownik naukowy zatrudnio-
ny przy realizacji projektów
badawczych w Katedrze Tech-
nologii Surowców Zwierzęcych
i Zarządzania Jakością Akademii
Rolniczej we Wrocławiu oraz na
wrocłąwskiej Akademii Me-
dycznej. Był doktorem nauk
medycznych, kończył pracę ha-
bilitacyjną.
Z głębokim żalem zawiadamia-
my, że 18 lipca zmarł tragicznie
w wieku 23 lat
Ś P
Piotr Tomasz
Stangenberg
student II roku rybactwa na Wy-
dziale Biologii i Hodowli Zwie-
rząt. W Zmarłym społeczność
studencka straciła skromnego
i wrażliwego Kolegę. Będzie Go
brakowało.RELACJEKonferencja w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dziennikarze mediów akademickich
zaproszeni do współpracy
Z inicjatywy prof. Stefana Jurgi - podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
do siedziby resortu przybyli redaktorzy gazet akademickich z uczelni w całym kraju. 5 lipca w sali
konferencyjnej w gmachu przy ul. Wspólnej 1/3 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Departa-
ment Informacji i Promocji, w którym uczestniczyli wicemistrowie Stefan Jurga i Krzysztof Jan Kurzy-
dłowski. Działania i plany resortu dotyczące szkolnictwa wyższego i badań naukowych przedstawili
wiceministrowie, którzy odpowiadali na liczne i dociekliwe pytania padające z sali. Współpracy
resortu z Polską Agencją Prasową w zakresie promocji nauki poświęcono drugą część spotkania.
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Spotkanie otworzył
Paweł Mikusek
z Departamentu
Informacji Promocji,
a prowadziła je
rzeczniczka prasowa
Joanna Kulesza;
na fot. od lewej:
Joanna Kulesza,
prof. Krzysztof Jan
Kurzydłowski -
podsekretarz stanu
w MNiSW,
prof. Stefan Jurga -
sekretarz stanu
w ministerstwie,
Cezary Kościelniak -
doradca ministra
i Paweł Mikusek
Zamierzenia w obszarze szkolnictwa wyższego
omówił prof. Stefan Jurga - sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obej-
mują one pięć głównych zagadnień.
I Działania na rzecz integracji ośrodków akademickich
Trwają prace nad powołaniem Uniwersytetu
Wschodnio-Europejskiego poprzez połączenie
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Przemyślu i Collegium
Europejskiego w Lublinie. Będzie to uniwersytet
sieciowy ulokowany w trzech kampusach, otwar-
ty na sąsiadów oraz eksponujący doświadczenia
Polski jako kraju europejskiego i promujący idee
europejskie na wschód. Jest poparcie dla tego pro-
jektu zarówno środowiska politycznego, jak i aka-
demickiego w Rzeszowie. Resort zabiega o uzy-
skanie poparcia środowiska lubelskiego. W dal-
szych planach jest też konsolidacja instytucji szkol-
nictwa wyższego w rejonie wałorzyskim, a także
- w dalszej perspektywie - w innych ośrodkach.
> Wdrażanie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
odbywa się bezpośrednio w uczelniach. Opraco-
wywane są nowe statuty, które wejdą w życie
1 września br. Oprócz tego trwa wydawanie ak-
tów wykonawczych do ustawy. Do tej pory opra-
cowano dziewięć dokumentów, a pozostałych 40
czeka jeszcze na opracowanie. Dotyczyć one będą
m.in. kierunków studiów i warunków ich powo-
łania, standardów kształcenia itp. Lista kierunków
liczy 118 pozycji, w tym 10 jednolitych magister-
skich, a pozostałe to studia dwustopniowe (trwa
dyskusja w sprawie poszerzenia tej listy). Obniżo-
na została liczba samodzielnych pracowników wy-
maganych do prowadzenia kierunku studiów,
a rozszerzona zostanie o osoby ze stopniem dok-
tora dla studiów magisterskich.
* Kwestie finansowe
Nowa ustawa nałożyła obowiązek wypłacania
stypendiów socjalnych doktorantom począwszy od
2006 roku. W tej chwili trwają prace nad opracowa-
niem algorytmu przyznawania dotadi na działal-
ność dydaktyczną. Od 2007 roku nie będą finanso-
wane studia niestacjonarne. Poprzez finansowanie
będą promowane uczelnie najlepsze, ale także
wspierane słabsze, aby pozwolić im się utrzymać.
W algorytmie będzie uwzględniana m.in. siła na-
ukowa (kadra), uprawnienia do nadawania stopni
naukowych, internacjonalizacja (wyjazdy i przyjaz-
dy studentów oraz nauczycieli akademickich, za-
trudnienie profesorów wizytujących, kształcenie
w językach obcych).
>	Kariera akademicka
Rozważa się skrócenie ścieżki kariery akademic-
kiej poprzez powiązanie habilitacji ze stanowiskiem
profesora w uczelni. Chodzi o to, aby osoby po
habilitacji mogły od razu ubiegać się o tytuł profe-
sora. To pozwoli na obniżenie wieku osób aktyw-
nych naukowo.
I Kolegia nauczycielskie
powinny działać poza uniwersytetami, ale w obrę-
bie szkolnictwa wyższego. Ich formuła zostanie jed-
nak zmodyfikowana.
Plany w obszarze badań i rozwoju
przedstawił prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski -
podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego.
I Ocena parametryczna
Dobiegł końca proces oceny parametrycznej i ka-
tegoryzacji jednostek. Niebawem ich kierownicy zos-
taną poinformowani o przyznanej kategorii i wyso-
kości dotacji na badania naukowe. Ocenie podlega
około 900 jednostek, ale tylko nieliczne kwestionują
przyjęte zasady, liczba odwołań nie była duża.
» Akty prawne
Opracowywane są dokumenty o charakterze
ustaw, m.in. o utworzeniu Narodowego Centrum
Badań Naukowych i Prac Rozwojowych oraz zmia-
nie systemu finansowania nauki. Przygotowywane
są ponadto projekty dotyczące ustanowienia pro-
gramu wieloletniego pod nazwą „Ekspozycja Cen-
trum Nauki Kopernik" oraz programu wsparcia mię-
dzynarodowej i sektorowej mobilności naukowców.
>	Przygotowania do 7.PR
Prowadzone są przygotowania do 7. Programu
Ramowego UE. Na początku czerwca Krajowy
Punkt Kontaktowy ogłosił zaproszenie do składa-
nia propozycji projektów.
» Stypendia postdoktorskie
adresowane są do osób, które w ciągu ostatnich
czterech lat uzyskały stopień doktora. Będą prowa-
dzone cykliczne postępowania konkursowe. Sty-
pendium w wysokości 200-240 tys. zł na okres
trzech lat bez możliwości przedłużenia będzie prze-
znaczone na zatrudnienie młodego doktora w wy-RELACJEbranej krajowej jednostce naukowej.
Przyznanie stypendium nie wyklucza
możliwości ubiegania się o finansowa-
nie projektów badawczych. Niestety,
zainteresowanie tą formą wspierania
młodych naukowców nie jest duże,
na pierwszy konkurs wpłynęło zale-
dwie 57 wniosków z całego kraju. Nie-
bawem przeprowadzone będzie na-
stępne postępowanie konkursowe.
Dyskusja
Na pytania dziennikarzy akade-
mickich jako pierwszy odpowiadał
minister Krzysztof Jan Kurzydlowski.
Dotyczyły one m.in. szczegółów oce-
ny parametrycznej, która - jak zapew-
nił wiceminister - dobiegła końca,
a także przekształcenia JBR, stypen-
diów postdoktorskich, szans powoła-
nia Europejskiego Instytutu Techno-
logicznego oraz realizacji Krajowego
Programu Ramowego. Do tej pory nie
wiadomo, jaką koncepcję powołania
EIT przyjmie ostatecznie Komisja Eu-
ropejska. Ustanowiony w 2005 roku
Krajowy Program Ramowy nadal
obowiązuje i będzie modyfikowany.
Stanowi ważny element budowania
polityki naukowej.
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Minister Stefan Jurga, odpowiada-
jąc na pytania, wymienił priorytety dla
szkolnictwa wyższego. Są to: integra-
cja instytucji akademickich, dalsza in-
ternacjonalizacja szkolnictwa wyższe-
go, rzeczywista reforma kształcenia
nauczycieli, zapewnienie szerokiego
i powszechnego dostępu do kształce-
nia, wzmacnianie uczelni spoza dużych
aglomeracji miejskich oraz lepsze wy-
korzystanie nakładów na szkolnictwo
wyższe (nie wszystkie uczelnie mogą
prowadzić badania na najwyższym
poziomie, trzeba więc stworzyć ligę
uczelni o charakterze badawczym),
budowanie styku uczelni z potrzeba-
mi regionu, również poprzez partner-
stwo publiczno-niepubliczne oraz
większe nasycenie uczelni inkubato-
rami przedsiębiorczości. W nowym
modelu kariery akademickiej, jeżeli
uda się podnieść poziom doktoratów,
będzie można myśleć o likwidacji ha-
bilitacji. Odpowiadając na pytania do-
tyczące przeciwdziałania plagiatom,
wśród działań o charakterze systemo-
wym wiceminister wymienił zastąpie-
nia prac magisterskich egzaminami
kończącymi studia. Prace laboratoryj-
ne i pisane na seminariach w wystar-
czający sposób weryfikują umiejętnoś-
ci wymagane przy przygotowaniu
pracy magisterskiej. Ten projekt zdaje
się być jednak równie odległy w reali-
zacji, co likwidacja habilitacji.
Promocja nauki
Ministerstwo uruchomiło nową stro-
nę internetową www.nauka.gov.pl.
Zawartość serwisu jest uzupełniana
codziennie, a zakupione na jesieni
nowe serwery powinny przyspieszyć
pracę strony. W najbliższym czasie
zostanie ona poddana modyfikacjom
tak, aby lepiej spełniała potrzeby użyt-
kowników. Na stronie głównej ser-
wisu znajdują się pogrupowane tema-
tycznie najnowsze i najważniejsze ar-
tykuły. Po kliknięciu na temat lub „wię-
cej...' można przeczytać pełną treść
tekstu. Panorama nauki zawiera bazę
danych o uczonych i instytucjach na-
ukowych prowadzoną przez Ośrodek
Przetwarzania Informacji. Na stronie
internetowej MNiSW znajdują się też
materiały multimedialne w postaci ga-
lerii zdjęć, dokumentów do pobrania
oraz filmów. Uczestnicy konferencji
otrzymali multimedialny przewodnik
dla użytkowników tej strony.
Powstał też finansowany przez
MNiSW serwis Polskiej Agencji Praso-
wej: www.naukawpolsce.pap.pl, poś-
więcony polskiej nauce. Strona dostęp-
na jest w wersji plskiej i angielskiej.
Renata Olszewska z PAP, prezentując
stronę, przypomniała podstawowe
zasady komunikacji społecznej. Ich res-
pektowanie pozwala dotrzeć do od-
biorców, a z odkrycia naukowego uczy-
nić news. Zaprosiła wszystkich do
współpracy.	(mwj)
KRÓTKO
Nagrody Wrocławia
i Prezydenta Wrocławia
Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Ta-
deusz Luty otrzymał Nagrodę Prezydenta
Wrocławia za „działania na rzecz rozwoju
i integracji wrocławskiego środowiska aka-
demickiego oraz za utworzenie we Wrocła-
wiu Europejskiego Ośrodka Badań i Inno-
wacji”. Podczas uroczystej sesji Rady Miej-
skiej Wrocławia w dniu 24 czerwca Nagro-
dami Prezydenta Wrocławia uhonorowani
zostali również ks. Prałat Zdzisław Peszkow-
ski za „niestrudzone pielęgnowanie w Polsce
i na forum międzynarodowym pamięci
o zbrodni katyńskiej”, Ewa Bohdanowicz za
„zaangażowanie w niesieniu pomocy cier-
piącym dzieciom i przywracanie nadziei im
samym i ich rodzinom”; Bente Kahan za „pro-
mowanie na forum międzynarodowym wi-
zerunku Wrocławia jako miasta spotkań -
miasta, które jednoczy”, Marek Krajewski za
„mistrzowskie, literackie odtworzenie klima-
tu przedwojennego Wrocławia i przywraca-
nie pamięci o historii miasta i jego dawnych
mieszkańcach”. Z okazji Święta Wrocławia
przyznano również tytuł „Honorowego Oby-
watela Wrocławia”. Do tego grona wybitnych
osobistości dołączył Sylwester Chęciński -
wybitny reżyser, twórca filmowej trylogii „Sami
swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”
oraz Nagrody Wrocławia, m.in. Walentynie
Wnuk, kierującej Uniwersytetem Trzeciego
Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim i Kon-
wentowi Ojców Bonifratrów prowadzącemu
hospicjum. Jak co roku, 24 czerwca w intencji
miasta i archidiecezji w katedrze wrocławskiej
odprawiona została Msza św., której prze-
wodniczył abp Marian Gołębiewski. (mwj)
Pamięci lwowskich profesorów
Prorektor AR prof. Roman Kołacz uczest-
niczył w uroczystości upamiętniającej 65. rocz-
nicę mordu profesorów lwowskich dokona-
nego przez niemieckich nazistów i ukraińskich
nacjonalistów na Wzgórzach Wuleckich 4 lip-
ca 1941 roku we Lwowie.Uroczystość, którą
patronatem objął prezydent Lech Kaczyński,
odbyła się 4 lipca w Audytorium Jana Pawła II
w Centrum Klinicznym Akademii Medycznej
we Wrocławiu. To właśnie tam przed rokiem
została wmurowana urna z ziemią z miejsca
tragedii sprzed lat. Wśród 25 profesorów za-
mordowanych w 1941 roku we Lwowie naj-
liczniejszą grupę stanowili lekarze. Jednym
z nich był prof. Antoni Cieszyński, ojciec pra-
cującego obecnie na wrocławskiej Akademii
Medycznej prof. Tomasza Cieszyńskiego.
W programie uroczystości przewidziano wy-
stąpienie rektora prof. Ryszarda Andrzejaka,
prof. Tomasza Cieszyńskiego, a także prof.
Wandy Wojtkiewicz-Rok - kierownika Zakła-
du Humanistycznych Nauk Lekarskich. Pod
symbolicznymi prochami pomordowanych
kwiaty złożyli m.in. potomkowie ofiar, dolno-
śląscy parlamentarzyści, duchowni, przed-
stawiciele uczelni (m.in. prorektor AR prof.
Roman Kołacz) oraz władz administracyjnych
i samorządowych miasta i regionu, a także
Kresowianie i sybiracy. „We Wrocławiu wciąż
żywa jest myśl i dzieło lwowskich uczonych.
Pamięć o nich trwa także dlatego, że wielu
wrocławian wywodzi swe korzenie z dawnych
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” - na-
pisał do organizatorów i uczestników uro-
czystości prezydent Lech Kaczyński. (mwj)KONFERENCJE
Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenia Rady Wydziału
Nauk o Żywności
21 czerwca 2006
•	Przyjęto rozprawy doktorskie i dopuszczono
do publicznej obrony: mgr inż. Ewę Dworacką,
mgr Beatę Sobków i mgr inż. Izabelę Pawlaczyk
z Politechniki Wrocławskiej.
•	Wyznaczono recenzentów do oceny rozpra-
wy doktorskiej mgr. inż. Pawła Filipkowskiego
i mgr inż. Anny Leszczyńskiej.
•	Zaakceptowano zmiany w organizacji dydak-
tyki i dostosowaniu do nowego regulaminu stu-
diów oraz obniżenia kosztów kształcenia.
•	Przyjęto plan finansowy na rok 2006.
•	Zatwierdzono protokół Wydziałowej Komisji
ds. Nagród.
•	Zaakceptowano wnioski o nadanie odznacze-
nia „Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności”.
•	Wyrażono zgodę na przedłużenie zatrudnie-
nia na czas określony: prof. Jadwidze Biernat, dr
Krystynie Gawęckiej i dr Bronisławie Osipowicz .
4 lipca 2006
•	Odbyła się publiczna obrona rozprawy dok-
torskiej mgr inż. Izabeli Pawlaczyk z Politechniki
Wrocławskiej (promotor - prof. Roman Gan-
carz z Politechniki Wrocławskiej). Doktorantce
nadano stopień doktora nauk biologicznych
z zakresu biotechnologii.
6 lipca 2006
•	Zaakceptowano wniosek o przeprowadze-
nie przewodu habilitacyjnego dr. Marcinowi
Filipeckiemu z SGGW w Warszawie.
•	Odbyła się publiczna obrona rozprawy dok-
torskiej mgr Beaty Sobków (promotor - prof.
Tadeusz Trziszka). Doktorantce nadano sto-
pień doktora nauk rolniczych z zakresu techno-
logii żywności i żywienia.	(dw)
Posiedzenie Rady Wydziału
Biologii i Hodowli Zwierząt
12 czerwca 2006
•	Dziekan poinformował o mianowaniu dr. hab.
Pawła Gajewczyka na stanowisko profesora
nadzwyczajnego z dniem 1 czerwca br. oraz
decyzji CK o zatwierdzeniu dr inż. Ewie Jodkow-
skiej stopnia doktora habilitowanego nauk rol-
niczych w zakresie zootechniki.
•	Wstępnie pozytywnie zaopiniowano proto-
kół wydziałowej komisji ds. nagród; ostateczne
zatwierdzenie odbędzie się we wrześniu br.
•	W ramach spraw osobowych:
-	pozytywnie zaopiniowano wniosek o miano-
wanie dr hab. Stefanii Kinal, prof. AR na stałe,
-	wyrażono zgodę na przedłużenie zatrudnie-
nia dr. inż. Mariusza Korczyńskiego na stano-
wisku adiunkta na czas określony,
-	podjęto uchwałę w sprawie zasadności utwo-
rzenia etatu profesora nadzwyczajnego w In-
stytucie Hodowli Zwierząt,
-	wszczęto przewody doktorskie, wyznaczono
promotorów i zatwierdzono tematy prac dok-
torskich: lek. wet. Małgorzacie Bednarskiej (pro-
motor - dr hab. Ryszard Polechoński) i mgr.
inż. Andrzejowi Zawadzkiemu (promotor - prof.
Bogusław Fuchs),
-	powołano komisje egzaminacyjne, ustalono
zakres egzaminów i wyznaczono recenzentów
prac doktorskich: mgr inż. Moniki Hadryś i mgr
inż. Amelii Pasternak,
-	przyjęto rozprawę doktorską i dopuszczono
do obrony mgr. inż. Sebastiana Opalińskiego,
-	podjęto uchwałę o przedstawieniu wniosku
o nadanie prof. Czesławie Lipeckiej tytułu dok-
tora honoris causa AR we Wrocławiu.
•	Przyjęto plan finansowy na rok 2006. (ej)
10. jubileuszowa międzynarodowa konferencja w Polanicy Zdroju
Rozród bydła a choroby zakaźne
Jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez
Katedrę i Klinikę Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwie-
rząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wrocławskiej Akademii Rolniczej
oraz Dolnośląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną i Sekcję Rozrodu PTNW od-
była się w dniach 29 czerwca - 1 lipca 2006 roku w Polanicy Zdroju. Prze-
wodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji był prof. Jan Twardoń.
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Hotel SANA w Polanicy Zdroju - tradycyjne miej-
sce organizowania konferencji z rozrodu bydła
Międzynarodowa konferencja na-
ukowa organizowana w Polanicy
Zdroju, dotycząca rozrodu zwierząt
z ukierunkowaniem na rozród by-
dła organizowana jest już po raz dzie-
siąty. Po raz pierwszy konferencja
z tego zakresu została zorganizowa-
na w Polanicy Zdroju pod koniec
września 1988 roku. Tematyka kon-
ferencji dotyczyła okresu okołopo-
rodowego i międzyciążowego oraz
laktacji u bydła i owiec w świetle pra-
cy lekarza weterynarii. Komitet or-
ganizacyjny tworzyli wówczas: doc.
Karol Marcinkowski - przewodni-
czący, dr Jan Twardoń - sekretarz
oraz członkowie dr Jacek Króliński,
doc. dr hab. Stanisław Raułuszkie-
wicz, prof. Zbigniew Samborski i dr
Zdzisław Stehlik. W sesji uczestniczy-
ło około 150 lekarzy weterynarii z ca-
łego kraju, a zgłoszono na nią 48 re-
feratów i doniesień.
Po dziewięcioletniej przerwie
powrócono w 1997 roku do organi-
zowania konferencji w Polanicy Zdro-
ju, aby kontynuować je cyklicznie co
roku. Problematyka dotychczaso-
wych sesji obejmowała szeroki zakres
zagadnień związanych z fizjologią
i patologią narządu rozrodczego oraz
gruczołu mlekowego zwierząt domo-
wych. Wiele miejsca poświęcono czyn-
nikom środowiskowym, takim jak
żywienie, utrzymanie i organizacja
nadzoru nad stadem, które mają ol-
brzymi wpływ na osiągane efekty
w rozrodzie zwierząt. Wzrost ilości
i jakości produkowanego mleka
w ostatnich latach w Polsce spowo-
dował nasilenie zaburzeń w rozro-
dzie krów wysokomlecznych. Zagad-
nienia związane z tym problemem
budzą duże zainteresowanie lekarzy
weterynarii, hodowców i menadżerów
hodowli, o czym świadczy coraz to licz-
niejszy ich udział w organizowanych
konferencjach. W każdej z ostatnich
konferencji brało udział około 300
uczestników oraz wiele firm farma-
ceutycznych, produkujących pasze
i sprzęt weterynaryjny. Zamawiane
referaty zostały wygłoszone przez
specjalistów z naukowych ośrodków
krajowych i zagranicznych. Zwiększa-
jące się co roku zainteresowanie kon-
ferencją dotyczącą rozrodu bydła
może świadczyć o właściwie dobranej
tematyce i zapraszanych prelegentach.
Mam nadzieję, że to zainteresowanie
tego typu działalnością popularnonau-
kową utrzyma się jeszcze przez wiele
lat, wychodząc naprzeciw zaintereso-
waniom słuchaczy.
Tegoroczna sesja
poświęcona była chorobom zakaź-
nym związanym z rozrodem bydła.
Straty ekonomiczne i hodowlane po-
wodowane zaburzeniami w rozro-
dzie bydła na tle chorób zakaźnych
są bardzo wysokie. Nowoczesne sys-
temy chowu i hodowli wielkostadnej
charakteryzują się znaczną koncen-
tracją zwierząt, wysokim stopniem
mechanizacji i intensyfikacji produk-
cji, co nie stwarza warunków ułatwia-
jących skuteczną ochronę przed moż-
liwością rozprzestrzeniania się czyn-
ników zakaźnych. Dlatego ta konfe-
rencja poświęcona była rozwiązywa-
niu tycn problemów.
W trakcie dwóch dni tegorocznej
konferencji wygłoszono dwadzieścia
dwa wykłady. Oprócz polskich osobis-
tości naukowych wystąpili również na-
ukowcy z Centrum Badań Weteryna-
ryjnych i Rolniczych w Brukseli dr Marc
Dispas i dr Catherine Letellier, z Wyższej
Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze
prof. Heinrich Bolłwein oraz prof. Josef
Illek z Uniwersytetu Weterynaryjnego
w Brnie. Tematów budzących zaintere-
sowanie było wiele, do takich należa-
ło również wystąpienie zastępcy Głów-
nego Lekarza Kraju dr Janusza Związ-
ka, który relacjonował sytuację epizo-
otyczną chorób bydła w Polsce. Po
każdym wystąpieniu toczyła się cie-
kawa dyskusja. W piątek wieczorem
uczestnicy oglądali mecz piłki nożnej
z mistrzostw świata a następnie spot-
kali się przy ognisku, gdzie bawili się
w dobrej atmosferze do północy.
Konferencja zakończyła się w so-
botę po południu, frekwencja dopisa-
ła również mimo ciekawych zajęć
w piątkowy wieczór. Następna kon-
ferencja w Polanicy Zdroju odbędzie
się w dniach 28-30 czerwca przyszłe-
go roku. Już zapraszam w imieniu or-
ganizatorów.	prof. Jan Twardoń
FOT. ARCHIWUMROZMAITOŚCI
Humor akademicki z Internetu, czyli coś na letnie upały
Piekło oddaje czy absorbuje ciepło?Na jedno z pytań, które pojawiło się na egzaminie na wydziale chemii NUI Maynooth (National Univer-
sity of Ireland), odpowiedź studenta była na tyle wyjątkowa, że profesor podzielił się nią ze swoimi
kolegami, a później jej treść przedstawił w Internecie. Czy piekło jest egzotermalne (oddaje ciepło) czy
endotermalne (absorbuje ciepło)? Większość odpowiedzi oparta była na prawie Boylesa, które mówi,
że w stałej temperaturze objętość danej masy gazu jest odwrotnie proporcjonalna do jego ciśnienia.
Jeden ze studentów napisał tak:
Najpierw musimy stwierdzić, jak zmienia się
masa piekła w czasie. Do tego potrzebna jest ocena
liczby dusz, które idą do piekła i liczba dusz, która
piekło opuszcza. Moim zdaniem można ze sporym
prawdopodobieństwem przyjąć, że dusze, które raz
trafiły do piekła, nigdy go nie opuszczają. Na pyta-
nie, ile dusz idzie do piekła, można spojrzeć z punk-
tu widzenia wielu istniejących dzisiaj religii. Więk-
szość z nich zakłada, że do piekła idzie się wtedy,
gdy nie wyznaje się tej właściwej wiary. Ponieważ
religii jest więcej niż jedna i nie można wyznawać
kilku religii jednocześnie, to można założyć, że
wszystkie dusze idą do piekła. Patrząc na częstotli-
wość narodzin i śmierci można założyć, że liczba
dusz w piekle wzrastać będzie logarytmicznie. Roz-
ważmy więc pytanie o zmieniającej się objętości pie-
kła. Ponieważ według prawa Boylesa wraz ze wzro-
stem liczby dusz rozszerzać musi się powierzchnia
piekła tak, aby temperatura i ciśnienie w piekle po-
zostały stałe, to istnieją dwie możliwości:
1.	Jeśli piekło rozszerza się wolniej niż liczba przy-
chodzących do niego dusz, to temperatura i ciśnie-
nie w piekle będą tak długo rosły aż piekło się
rozpadnie.
2.	Jeśli piekło rozszerza się szybciej niż liczba przy-
chodzących tam dusz, to temperatura i ciśnienie w pie-
kle będą spadać tak długo, aż piekło zamarznie.
Która z tych możliwości jest bardziej realna?
Jeśli weźmiemy pod uwagę przepowiednię San-
dry, która powiedziała do mnie „prędzej piekło
zamarznie niż się z tobą prześpię", jak również to,
że wczoraj z nią spałem, to możliwa jest tylko ta
druga opcja. Dlatego też jestem przekonany, że
piekło jest endotermalne i musi być już zamarz-
nięte.
Z uwagi na to, że piekło zamarzło, można wnio-
skować, że żadna kolejna dusza nie może trafić do
piekła, a ponieważ pozostaje jeszcze tylko niebo,
to dowodzi też istnienie Osoby Boskiej, co z kolei
tłumaczy, dlaczego Sandra cały wczorajszy wie-
czór krzyczała „Oh, God".	■
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Nie jest sztuką brać, sztuką jest dawać i nic w zamian nie oczekiwać
Majówka dla dzieci z Domu Dzieckafile_15.jpg


Prof. Danuta Parylak - dziekan Wydziału Rolniczego, razem ze studen-
tami oczekuje na przybycie dzieci z Domu Dziecka
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Studenci zapewnili dzieciom mnóstwo atrakcji; zainteresowaniem cieszy-
ły się liczne gry i zabawy, które zaproponowano małym gościom
Samorząd Studencki Wydziału Rolniczego z pomocą Rady Mieszkań-
ców DS Labirynt i kolegów z Samorządu Uczelnianego zorganizował
majówkę dla dzieci z domu dziecka nr 5 im. Wandy Rutkiewicz.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji i świetna za-
bawa. Były występy grupy artystycznej „Przes-
trzeń", a także liczne gry i zabawy z nagrodami,
które prowadzili już sami studenci. Przygotowa-
no też słodki poczęstunek. Na koniec każde
dziecko dostało paczkę ze słodyczami i zabaw-
kami, które całkowicie pochodziły z darów od stu-
dentów i pracowników Akademii Rolniczej. Naj-
wspanialszą zapłatą za trudy włożone w organi-
zację były uśmiechy dzieci i pytania, czy mogą
jeszcze kiedyś przyjechać. Najlepszy dowód, że
czuły się bardzo dobrze.	Joanna Kwiatkowska
Niektóre dzieci
pozowały do
wspólnego zdjęcia
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Informacyjna działalność biblioteczna
Biblioteka - z myślą o czytelniku
W powszechnym rozumieniu biblioteka jest instytucją gromadzącą
i udostępniającą zbiory. Współczesne biblioteki na ogół są jed-
nostkami non-profit, ogólnie dostępnymi, obsługującymi czytelni-
ków na zasadach określonych w regulaminach. Rodzaj gromadzo-
nych zbiorów, sposób udostępniania, zakres bibliotecznej działal-
ności informacyjnej ściśle skorelowane są z pełnioną w środowisku
rolą. Biblioteki wchodzące w skład struktur uczelni wyższych w natu-
ralny sposób skupiają się na podstawowym zadaniu, jakim jest stwo-
rzenie możliwie pełnego dostępu do naukowych i dydaktycznych
zasobów z zakresu specjalności jednostki macierzystej, nie zapomi-
nają przy tym o swojej roli w regionie.
Realizacja tego podstawowego zadania nie ogra-
nicza się do gromadzenia książek i czasopism pu-
blikowanych tradycyjnie, tzn. drukowanych, czy
coraz powszechniej utrwalanych na nośnikach elek-
tronicznych, ale także polega na organizowaniu
dostępu do zasobów posadowionych na serwerach
wydawców czy dystrybutorów różnego rodzaju
źródeł informacji w wersji elektronicznej.
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Misja biblioteki
jest zgodna ze
strategią
rozwoju uczelni,
która zmierza do
rozszerzenia
i podniesienia
swojej oferty
edukacyjnej,
wprowadzając
nowe kierunki
studiów i dąży
do stworzenia
nowego modelu
edukacyjno-
-badawczego
w rolniczym
szkolnictwie
wyższym
Bazy danych
Biblioteka nie jest właścicielem tych zasobów.
W oparciu o umowę - odpłatnie - dzierżawi do-
stęp do baz danych (bibliograficznych, e-czaso-
pism), umożliwiając zainteresowanym korzysta-
nie, z ograniczeniem do sieci komputerowej jed-
nostki macierzystej. Coraz bardziej istotną rolę
w procesie zdobywania wiedzy odgrywa ogólnie
dostępny Internet z bogatym zasobem informacji
zgromadzonej na stronach domowych różnych
instytucji, w tematycznych, skierowujących bazach
danych czy portalach. Biblioteki wykorzystują te
źródła włączając do bieżącej obsługi swoich czy-
telników.
Równie istotnym zadaniem, jak gromadzenie
zbiorów i organizowanie dostępu do dokumen-
tów, jest szeroko rozumiana
działalność informacyjna biblioteki
Nie wystarczy mieć w swoich zbiorach potrzeb-
ne dzieła, należy także stworzyć sprawnie działa-
jący system informacyjny, który pozwoli czytelni-
kowi szybko, trafnie i kompletnie dotrzeć do żąda-
nej informacji. Istotną rolę w tym procesie odgry-
wa dydaktyczna funkcja bibliotek. W dobie gwał-
townego zalewu różnego rodzaju informacją, do-
cierającą w różnej formie, nie można ograniczyć
się jedynie do skierowania czytelnika do właści-
wego źródła. Często zachodzi potrzeba nauczenia
czytelnika posługiwania się tymi źródłami. Biblio-
teki czynią to, prowadząc bieżącą obsługę połą-
czoną z krótkim instruktażem czy organizując spe-
cjalne szkolenia tematyczne, także w ramach ru-
tynowych zajęć dydaktycznych.
Dydaktyczna rola biblioteki wypełniana jest
przez bibliotekarzy w bezpośrednim kontakcie
z czytelnikiem. To od bibliotekarza zależy, czy czy-
telnik szybko i bezproblemowo odnajdzie się w in-
formacyjnym gąszczu. Stąd przywiązywanie du-
żej wagi do właściwej obsady personelu prowa-
dzącego bezpośrednią obsługę użytkowników. Są
to bibliotekarze z wypożyczalni, czytelni, ośrod-
ków informacji. Powinni to być pracownicy kom-
petentni a przy tym łatwo i umiejętnie nawiązują-
cy kontakt z czytelnikiem. Czy tacy są, mogą to
najlepiej ocenić bezpośrednio zainteresowani, czyli
czytelnicy. Dlatego biblioteki prowadzą badania an-
kietowe, które także obejmują ten aspekt.
Czytelnik, nawet wspomagany wiedzą bibliote-
karza, miałby trudności z dotarciem do potrzebnych
źródeł, gdyby biblioteki nie były wyposażone w
profesjonalne narzędzia informacyjne
Podstawowym narzędziem są katalogi biblio-
teczne. Wszystkie polskie biblioteki naukowe, czę-
ściowo także biblioteki publiczne i inne, posiadają
katalogi komputerowe, dostępne w sieci interne-
towej. Katalogi te tworzone są przy wykorzysta-
niu różnych programów. Biblioteki naukowe, po-
siadające duże i często bardzo różnorodne zbiory
posiłkują się profesjonalnymi programami firm
uznanych w świecie. Obsługa takich programów
wymaga fachowości ze strony bibliotekarzy, in-
formatyków, wymaga też właściwej platformy
sprzętowej. Firmy udzielające licencji na progra-
my biblioteczne dbają o wysoki standard swojego
produktu. Na bieżąco wprowadzane są ulepsze-
nia, a co kilka lat następuje bardziej radykalna zmia-
na programu, najczęściej połączona z konieczną
wymianą sprzętu. Operacje te wymagają konwer-
sji baz danych, są trudne dla personelu bibliotecz-
nego,. często zakłócają bieżącą obsługę czytelni-
ków. Przeprowadza się je w okresie zaniżonego
Witryna Biblioteki
GłównejAKTUALNOŚCIruchu czytelniczego. Od pracowników
wymagana jest w tym czasie duża mo-
bilizacja, tak aby okres zamknięcia bi-
blioteki skrócić do niezbędnego mini-
mum. Nasza biblioteka wykorzystuje
izraelski program ALEPH, a wyma-
gana umową zmiana programu musi
być zakończona do końca marca przy-
szłego roku.
Katalog odzwierciedla zasób danej
biblioteki. Dla ułatwienia poszukiwań
w Internecie organizowane są biblio-
teczne wyszukiwarki katalogowe
operujące danymi grup bibliotek. Ka-
talog biblioteki AR we Wrocławiu
można przeszukiwać w centralnym
katalogu Federacji Bibliotek Kościel-
nych FIDES oraz w Katalogu Rozpro-
szonym Bibliotek Polskich KaRo.
Katalog może być wystarczająco
kompletnym źródłem informacji. Za-
leży to od celu poszukiwań. Może jed-
nak okazać się, że dostarczona przez
katalog informacja jest zbyt skąpa i że
należy skorzystać z innych źródeł skie-
rowujących. Źródłami tymi są biblio-
grafie. W tradycyjnej, papierowej for-
mie wykorzystywane są coraz rza-
dziej. Ręczne poszukiwanie poprzez
indeksy różnego rodzaju - alfabetycz-
ne np. autorskie, geograficzne czy rze-
czowe w układzie np. systematycz-
nym lub przedmiotowym- jest zada-
niem czasochłonnym i nie zawsze
gwarantującym pełną skuteczność.
Zależy to od jakości indeksów, ale też
od umiejętności korzystającego. Infor-
matyczny boom spowodował, że pa-
pier został wyparty, szczególnie w tej
kategorii dokumentów, przez nośni-
ki komputerowe. Początkowo były to
dyskietki, zamienione przez bardziej
pojemne dyski optyczne, które z ko-
lei zostały zastąpione możliwościami
jakie daje praca w rozległych sieciach
komputerowych. Bibliografie na no-
śnikach komputerowych umożliwiają
zastosowanie efektywnych metod
wyszukiwawczych, tzn. metod za-
pewniających kompletność, trafność
i szybkość uzyskiwanych informacji.
Aby informacja o dokumentach na
interesujący czytelnika temat była
właściwa i przy tym opracowana
w możliwie krótkim czasie, osoba bez-
pośrednio zainteresowana musi, przy-
najmniej w podstawowym zakresie,
nabyć umiejętność pracy z bibliogra-
ficznymi bazami danych czy bazami
zawierającymi pełne teksty czaso-
pism. W tym pomocni będą bibliote-
karze. Wskażą właściwe źródła, obja-
śnią ich strukturę, na przykładach na-
uczą jak się nimi posługiwać, podczas
rutynowej obsługi czytelnika lub szko-
lenia, w dostosowanych do potrzeb
blokach tematycznych. Zadanie szu-
kania literatury można także zlecić bi-
bliotece. Świadczeniem takich usług
w naszej bibliotece zajmuje się Oddział
Informacji Naukowej. W pracy wy-
korzystuje kilkanaście bibliograficz-
nych baz danych, tematycznie różno-
rodnych - ogólnych i ściśle rolniczych.
Niektóre z tych baz są dostępne w sieci
uczelnianej. Najbardziej właściwą
formą świadczenia usługi opracowa-
nia tematycznego zestawienia litera-
tury, jest prowadzenie wyszukiwania
w obecności osoby zlecającej. Bezpo-
średnio zainteresowany najlepiej wie,
czego po wyszukiwaniu może ocze-
kiwać, a wprowadzając na bieżąco
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korektę merytoryczną do pracy zna-
jącego warsztat bibliotekarza, można
uzyskać zadowalające wyniki.
Funkcja dydaktyczna biblioteki
realizowana jest także poprzez dzia-
łalność określaną mianem marketin-
gu bibliotecznego. Polskie biblioteki
naukowe, w tym nasza, posiadają stro-
ny domowe ogólnie dostępne w In-
ternecie. Zadaniem tych stron jest za-
prezentowanie biblioteki, jej możliwo-
ści, sposobu prowadzenia obsługi; czy-
telnik bezpośrednio może również
skorzystać z katalogu bibliotecznego,
baz danych, czy dzięki zainstalowa-
nym linkom dotrzeć do informacji nie
będącej własnością biblioteki. Marke-
ting o charakterze informacyjno-skie-
rowującym prowadzony jest także
w formie wydawanych informatorów,
ulotek i różnego rodzaju opracowań,
w tym publikacji w czasopismach fa-
chowych i środowiskowych. Profesjo-
nalne systemy biblioteczne pozwalają
na przekazywanie na e-mailowy ad-
res czytelnika informacji dotyczących
obsługi jego konta. Pocztę elektro-
niczną wykorzystuje się też do prze-
syłania różnego rodzaju komunika-
tów istotnych dla czytelnika - organi-
zacyjnych czy dotyczących nowych
form usług.
Dbałość o poziom świadczonych
usług bibliotecznych powinna być we-
ryfikowana poprzez badanie potrzeb
i opinii użytkowników. Biblioteka prze-
prowadziła w drugim kwartale tego
roku ankietyzację wśród około tysią-
ca naszych czytelników. Tematem an-
kiety były zbiory i ich udostępnianie.
Aktualnie, wypełnione ankiety są
opracowywane. Wnioski pozwolą na
wprowadzenie korekt i ulepszeń.
Równolegle przygotowywany jest
wzór ankiety dotyczącej bibliotecznej
działalności informacyjnej.
Biblioteki naukowe, poza funkcją
dydaktyczną wynikającą z ich statu-
su, są jednostkami o charakterze usłu-
gowym. Właściwe wypełnianie przy-
pisywanej bibliotekom roli wymaga
zaangażowania i fachowości ze stro-
ny personelu, sprawnego zarządzania,
umiejętności wczuwania się w potrze-
by czytelników, ale także chęci czytel-
ników do współpracy z bibliotekarza-
mi (m.in. ankiety, zgłaszanie propozy-
cji do zakupu, aktywność w pracach
rady bibliotecznej), przychylności ze
strony władz jednostki macierzystej.
Informacyjna działalność biblioteczna
to jeden z elementów pracy bibliotek;
w dobie informacyjnego załewu szcze-
gólnie istotna.
Biblioteka Główna Akademii
Rolniczej we Wrocławiu
•	Zbiory: ogółem 202 097 vol., w tym: książki
-128 248 vol.; czasopisma - 73 849 vol.; pliki
komputerowe - 49 tytułów (dane z 3 lipca 2006)
•	Bibliograficzne bazy danych (dostęp opła-
cony): ogółem - 13; w tym
dwie ogólnotematyczne, 10 - rolniczo-przy-
rodnicze
•	E-czasopisma: dostęp do pełnych tekstów
czasopism trzech firm wydawniczych, co daje
możliwość przeglądania 6623 tytułów i zna-
czącej liczby abstraktów
•	Katalog: książki - 60 551 rekordów, co
odpowiada 107 448 egz. (dane z 3 lipca 2006)
czasopisma - 1084 rekordy, co odpowiada
9 953 vol. oprawnym
» publikacje - 35 557 rekordów
I prace doktorskie - 1 608 rekordów
> nowe książki; listy lektur - informacyjne
bazy uaktualniane na bieżąco
I kartoteka haseł wzorcowych - 32 904 hasła
(formalne, przedmiotowe, systematyczne)
•	Centrum Obsługi Użytkowników: 2 234
udzielonych w ubiegłym roku informacji
•	Usługi informacyjne: 1 058 opracowanych
w ubiegłym roku zestawień literatury
•	Biblioteczna działalność marketingowa:
uaktualniana na bieżąco strona domowa; in-
formatory - dwa tytuły; ulotkowa, tematyczna
informacja biblioteczna (seria INFO - 14 te-
matów); publikacje na tematy biblioteczne; in-
formacja biblioteczna przekazywana pocztą
elektroniczną dot. kont czytelniczych i bieżą-
cej działalności bibliotecznej
•	Działalność dydaktyczna: około 4 000 prze-
szkolonych w ubiegłym roku osób
•	Liczba zatrudnionych w bezpośredniej ob-
słudze bibliotekarzy: 13 - pracujących dwu-
zmianowo i jednozmianowo w soboty
Beata PodolskaKONFERENCJE
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Międzynarodowa konferencja NAMHO 2006 w Llangollen w Wielkiej Brytanii
Związek górnictwa z krajobrazem
Czytelnicy „Głosu Uczelni” przywykli już zapewne do pojawiających się epizodycznie informacji o mię-
dzynarodowej organizacji Europamines, której członkiem jest Wydział Inżynierii Kształtowania Środowi-
ska i Geodezji wrocławskiej AR. Kolejnym krokiem w ramach członkowskiej aktywności był udział w mię-
dzynarodowej konferencji, której organizatorem była brytyjska asocjacja NAMHO, zrzeszająca organiza-
cje działające na rzecz zabezpieczenia dziedzictwa górniczego (National Association of Mining Heritage
Organization). Spośród polskich członków Europamines, do udziału w niej zaproszono właścicielkę Ko-
palni Złota w Złotym Stoku Elżbietę Szumską oraz prof. Marka W. Lorenca jako przedstawiciela wydziału.
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Temat konferencji: „Górnictwo w krajobrazie"
obejmował pozycję górnictwa w jego najbliższym
otoczeniu. Konferencja miała ukazać, w jaki sposób
rozmaity charakter eksploatowanych surowców oraz
kolejne zmiany technologii ich wydobycia wpływały
na krajobraz. Konferencja ta odbywała się w dniach
9-11 czerwca br. w wypoczynkowej miejscowości Llan-
gollen, położonej wśród malowniczych wzgórz na
pograniczu północnej Anglii i Walii. Słynie ona m.in.
z akweduktu Pontcysyllte długości 380 m, wspartego
na 18 kamiennych filarach wysokości ok. 50 m, po
którym płyną barki. Jest to region o bogatej historii
podziemnego górnictwa węgla, rud metali i surow-
ców skalnych.
Referat programowy
przedstawiający wartości przemysłowe, kulturowe,
historyczne i archeologiczne tej części Wielkiej Bry-
tanii, w której górnictwo żelaza, ołowiu i miedzi było
najlepiej rozwinięte i skąd wywodzili się znani inży-
nierowie oraz mistrzowie sztuki odlewniczej, otwo-
rzył konferencję. Uzupełniła go prezentacja filmu
„Mining In the Landscape around Llangollen". Po
filmie, zamówiony referat otwierający konferencję
przedstawił zebranym zabytkową kopalnię złota
w Złotym Stoku jako obiekt turystyczny, a także ja-
ko miejsce specjalistycznych badań naukowych pro-
wadzonych tam przez pracowników Wydziału In-
żynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Refe-
rat ten wygłosił prof. Marek W. Lorenc, od wielu lat
podtrzymujący współpracę z kopalnią.
Sesje tematyczne i wycieczki terenowe
Bardzo bogaty program referatów i sesji postero-
wych zgrupowany był w kilku, równolegle odbywa-
jących się sesjach tematycznych: Krajobraz górniczy na
powierzchni i pod ziemią, Archeologia górnicza, Zmiany
w krajobrazie górniczym na przestrzeni wieków, Dlaczego
historyków górniczych powinny interesować kamienioło-
my? oraz Kopalnie w krajobrazie. Sesje referatowe i po-
sterowe (dwa współautorskie postery zaprezentowali
Ewa Szumska i Marek W. Lorenc) zorganizowano
równolegle w kilku salach nowoczesnego centrum
konferencyjnego Royal National Pauilon. Równocześnie
odbywały się wycieczki terenowe, ukazujące oma-
wiane na konferencji problemy, a także umożliwiają-
ce poznanie zabytkowych kopalń tego regionu.
Wycieczki ukazywały omawiane na konferencji
problemy koegzystencji górnictwa i krajobrazu, ale
nie w aspekcie zagrożeń środowiskowycn, lecz spoj-
rzenia na obiekty górnicze jako na pozytywne ele-
menty krajobrazu, wzbogacające jego wartość i zwięk-
szające atrakcyjność turystyczną regionu. Dotyczy
to zarówno powierzchniowych wyrobisk górni-
czych, np. kamieniołomów, jak i pozostałości infra-
struktury przemysłowej, czyli charakterystycznych
budynków, wież wyciągowych, kół wodnych, ka-
miennych kominów, itp. Wycieczki takie odbywały
się w okolice Llanghollen, Wrexham, Halkun Mountain,
Ceiriog Valley, Gwydyr Forest oraz - po konferencji -
do odległego Shropshire. Szczególne wrażenia po-
zostawia kopalnia ołowiu Minera w rejonie Wrexham,
gdzie zrekonstruowano naziemny kompleks prze-
róbczy rudy ołowiu, rozbudowany wokół budyn-
ku siłowni parowej i pobliskiej kotłowni, napędza-
jących windę szybową poprzez wieżę wyciągową,
a także pompy odwadniające podziemne wyrobis-
ka kopalniane. Odtworzono też zespół urządzeń do
rozdrabniania, płukania i selekcji rudy, napędzany
kołami wodnymi i skomplikowanym systemem
drewnianych rynien, doprowadzających do nich
wodę. Jest to obiekt przeznaczony do celów eduka-
cyjnych, ukazujący, w jaki sposób w XIX wieku
wydobywano i przeraoiano rudę ołowiu przed
transportem do pobliskich zakładów hutniczych.
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FOT. MAREK W. LORENC
Swoistą atrakcję stanowiły wycieczki do pod-
ziemnych kopalń rud metali, łupków i wapieni.
Szczególne wrażenie pozostawia Milwr Tunel, który
jest główną sztolnią odwadniająca większość kopalń
ołowiu północnej Walii poprzez połączony z nią la-
birynt 90 km podziemnych korytarzy. Do sztolni
schodzi się szybem po 25 drabinach na głębokość
około 130 metrów (przy cieknącej wciąż z góry wo-
dzie). Sztolnia ta, długości 18 km, kuta w białych i czar-
nych wapieniach karbońskich, na swej trasie również
przecinała wiele żył bogatych w rudę ołowiu. Stano-
wiła więc zarazem sztolnię transportową dla wyro-
bisk eksploatujących ten kruszec. Skała wapienna
w wielu miejscach wykazuje oznaki bardzo dobrze
rozwiniętego krasu, co sprawiało, że wiele podziem-
nych wyrobisk wykorzystywało naturalne, podziem-
ne komory krasowe, niektóre bardzo znacznych roz-
miarów. Jedna z nich położona jest w bocznej odno-
dze Milwr Tunel, a w niej znajduje się malownicze
podziemne jezioro, znane jako jezioro „bezdenne".
Wynika to z faktu, że na głębokości 76 m jego dno
zapada się ukośnie przechodząc w system dalszych
podziemnych komór, rozciągający się na głębokość
około 350 m. W latach 1939-1969 na poziomie Milwr
Tunel eksploatowano też wysokiej jakości biały wa-
pień, pozostawiając pod ziemią wiele gigantycz-
nych komór wysokości ponad 30 m i podobnej
szerokości, które w linii prostej ciągną się na odcin-
ku około 3 km.	Marek W. Lorenc
FOT. MAREK W. LORENCAKTUALNOŚCISzkolenie dla studentów ochrony środowiska
Wademekum ocen
oddziaływania na środowisko
Trzydniowe szkolenie przeznaczone dla studentów ochrony środowiska „Wa-
demekum ocen oddziaływania na środowisko - praktyczne porady z opraco-
wania raportu i przebiegu procedury” odbyło się w Centrum Dydaktyczno-
-Naukowym wrocławskiej AR w dniach od 27 do 29 czerwca. Organizatorem
szkolenia był Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, dzia-
łania te wspierała prof. Danuta Parylak - dziekan Wydziału Rolniczego.
Polski system zarządzania środo-
wiskiem ulega w ostatnich latach licz-
nym modyfikacjom, które zmierzają
do osiągnięcia porównywalności ze
standardami europejskimi. Obecnie
ważnym instrumentem prawnym
polityki ochrony środowiska jest
instytucja oceny
oddziaływania na środowisko. Jest to
instrument, który w swoim założe-
niu koncentruje się na komplekso-
wym podejściu do środowiska i za-
pobieganiu negatywnym oddziały-
waniom. Jego istotą jest przewidywa-
nie możliwych zagrożeń i ogranicza-
nie ich jeszcze na etapie planowania
potencjalnie szkodliwej działalności.
Proces ten wymaga wnikliwej anali-
zy środowiskowej wykonywanej
pod okiem wykwalifikowanych spe-
cjalistów. To do ich zadań należy iden-
tyfikowanie i przewidywanie poten-
cjalnych oddziaływań na środowisko
biogeofizyczne oraz na zdrowie lu-
dzi. Szkolenie takich umiejętności to
obecnie priorytet wyznaczany stan-
dardami europejskimi pozwalający
wyłonić przyszłe
kadry zarządzania środowiskiem
Takie właśnie cele przyświecały or-
ganizatorom szkolenia. Głównym za-
gożeniem było kształcenie umiejętno-
ści wykorzystania procedury Oceny
Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)
jako sprawnego narzędzia zarządza-
nia i sterowania zrównoważonym
rozwojem. Organizatorzy położyli
duży nacisk na możliwość podnosze-
nia wiedzy i wymiany poglądów z za-
kresu ocen środowiskowych i ich miej-
sca we współczesnej ochronie środo-
wiska. Umożliwienie zdobycia prak-
tycznych umiejętności sporządzania
raportów OOŚ z naciskiem na wska-
zanie istotnych problemów i najczę-
ściej popełnianych błędów było moż-
liwe poprzez kontakt z wysokiej kla-
sy specjalistami z tej dziedziny.
Baza dydaktyczna
przygotowanego cyklu wykładów
szkoleniowych to przedstawiciele
i pracownicy Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, Wojewódzkiej Komisji do
Spraw Ocen Oddziaływania na Śro-
dowisko, Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska we Wroc-
ławiu, Wrocławskiego Przedsiębior-
stwa Oczyszczania Wód i Ziemi, Sto-
warzyszenia Ekologicznego EKO -
Unia, instytucji sporządzających opra-
cowania środowiskowe, Uniwersyte-
tu Wrocławskiego i Politechniki Wro-
cławskiej, Akademii Rolniczej we
Wrocławiu.
W inauguracji szkolenia uczestni-
czył prof. Roman Kołacz - prorektor
ds. współpracy z zagranicą i rozwoju
uczelni, który podkreślił potrzebę
kształcenia umiejętności sprawnego
zarządzania środowiskiem w ramach
zmieniających się procedur dostoso-
wywanych do standardów europej-
skich. Uczestników przywitał i wykład
inauguracyjny wygłosił prof. Tadeusz
Chodak - dyrektor Instytutu Glebo-
znawstwa i Ochrony Środowiska Rol-
niczego.
Problematyka
Szkolenie objęło bogatą proble-
matykę regulacji prawnych dotyczą-
cych ocen oddziaływania na środo-
wisko, w tym znaczenie procedury
OOS jako warunku uzyskiwania fun-
duszy unijnych. Dużo miejsca poświę-
cono zasadom sporządzania i ustale-
nia zakresu raportu oraz wymaga-
niom prawnym jakim powinien od-
powiadać raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko. Klu-
czowe miejsce znalazły także zagad-
nienia dotyczące analizy i oceny od-
działywania przedsięwzięcia na ob-
szary Natura 2000. Szkolenie prowa-
dzone było przez ekspertów, którzy
problematyką ocen oddziaływania na
środowisko zajmują się od wielu lat.
Są oni autorami artykułów, podręcz-
ników i ekspertyz dotyczących tego
zagadnienia oraz posiadają bogate
doświadczenie praktyczne.
Dużym zainteresowaniem cieszył
się, ciekawie zaprezentowany i życz-
liwie przyjęty, wykład Jerzego Mała-
chowskiego - wiceprezesa Narodo-
wego Funduszu Ocnrony Środowis-
ka i Gospodarki Wodnej, poruszają-
cy zagadnienia finansowania inwesty-
cji ekologicznych w ramach działań
NFOŚiGW. Wszystkie bloki progra-
mowe kończyły panele dyskusyjne,
które dawały studentom możliwość
uzyskania odpowiedzi na wiele nur-
tujących pytań i wątpliwości. Były też
one forum do wymiany zdań i spo-
strzeżeń na temat poruszanych kwe-
stii. Szkolenie zakończono uroczy-
stym wręczeniem dyplomów i pa-
miątkowymi zdjęciami w gronie za-
proszonych gości.
Organizatorzy szkolenia mają na-
dzieję, że zdobyta wiedza i umiejęt-
ności praktyczne zostaną wykorzys-
tane przez uczestników w przyszłej
pracy zawodowej oraz staną się wy-
tyczną wskazującą im drogę do po-
dejmowania samodzielnych działań
w zakresie sporządzania opracowań
środowiskowych.
Magdalena Gawron
współorganizatorka szkolenia
Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału
Rolniczego
27 czerwca 2006
•	Zatwierdzono budżet wydziału na rok
2006 oraz uzyskano informację na temat
rozdziału środków przeznaczonych na gran-
ty wewnętrzne.
•	W sprawach osobowych Rada Wydziału
Rolniczego:
-	poparła wniosek o zatrudnienie na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego, na zasadzie
umowy o pracę prof. Stanisława Peronia,
-	mianowała na stanowisko starszego wy-
kładowcy dr. inż. Stanisława Krzyśkowa,
-	poparła wnioski o zatrudnienie na stano-
wisku adiunkta, na okres zamknięty dr. inż.
Piotra Kuca w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli
i Roślin, dr Elżbiety Magnuckiej w Katedrze
Ochrony Roślin, dr. Michała Lubicza-Mi-
szewskiego w Katedrze Nauk Humanistycz-
nych, dr inż. Doroty Richter w Katedrze Bo-
taniki i Ekologii Roślin oraz dr inż. Elżbiety
Wojtkowiak-Gębarowskiej w Katedrze Ochro-
ny Roślin,
-	wszczęła przewód habilitacyjny i wyzna-
czyła recenzentów dla dr inż. Marii Pytlarz-
-Kozickiej,
-	pozytywnie zaopiniowała podanie w spra-
wie udzielenia urlopu naukowego dr. inż.
Henrykowi Łabędzkiemu,
-	nadała stopień naukowy doktora nauk
rolniczych w zakresie agronomii mgr. inż.
Pawłowi Dopierale,
-	powołała recenzentów rozprawy doktor-
skiej mgr inż. Magdaleny Giszczak,
-	powołała komisję do przeprowadzenia
przewodu doktorskiego, komisję egzami-
nacyjną, ustaliła zakres i terminy egzami-
nów doktorskich mgr inż. Annie Ogły,
-	wszczęła przewody doktorskie mgr inż.
Magdalenie Jasińskiej i mgr inż. Magdale-
nie Podgórskiej.
•	W sprawach dydaktycznych:
-	zatwierdzono zmiany w programach stu-
diów na wszystkich kierunkach studiów na
Wydziale Rolniczym,
-	poparto wniosek o przyznanie prof. Zofii
Spiak dodatkowych godzin dydaktycznych
z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej
nagrodzonej w konkursie ogólnopolskim,
-	pozytywnie zaopiniowano kandydaturę
prof. Ewy Sawickiej-Sienkiewicz na kierow-
nika studiów doktoranckich,
-	powołano komisję rekrutacyjną na studia
doktoranckie na rok akademicki 2006/2007,
-	ustalono zasady rekrutacji na studia dok-
toranckie na rok akademicki 2006/2007,
-	uzyskano informacje o możliwości na-
gradzania wyróżniających się prac magis-
terskich,
-	zatwierdzono program studiów naucza-
nia na odległość na kierunku rolnictwo,
-	uzyskano informacje o nowych przepisach
wprowadzonych w regulaminie studiów.
•	W sprawach organizacyjnych:
-	Rada Wydziału Rolniczego zatwierdziła
protokół Wydziałowej Komisji ds. Nagród
i Odznaczeń.	(mk)FILOZOFIA
Z DYDAKTYKI FILOZOFII
Filozoficzne wyjaśnianie świata
Od ponad dwudziestu lat Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesorów Filozofii (AIPPH) podejmuje
starania o wprowadzenie filozofii do szkół w krajach, w których zajęć z tego przedmiotu jeszcze się
nie realizuje. Spotkania i seminaria poświęcone metodyce nauczania filozofii mają za cel meryto-
ryczne i dydaktyczne przygotowanie do nich nauczycieli.
Seria
podręczników,
których założeniem
jest edukacja
filozoficzna
pojmowana jako
uzupełnienie
pozostałych
przedmiotów
(przede wszystkim
języka polskiego
i historii, ale także
fizyki, matematyki
czy biologii).
Autorzy traktują
filozofię jako
kontekst literatury
oraz jako pomoc
w rozumieniu
otaczającego świata.
Zachęcają uczniów
do samodzielnego
zmierzenia się
z odwiecznymi
problemami
filozoficznymi.
Omawiane
zagadnienia etyczne
mogą być także
punktem wyjścia
dyskusji z uczniami
na godzinach
wychowawczych.
W ostatnim tomie
głównym obiektem
refleksji jest
człowiek,
wybrane wartości
oraz problemy
związane
z człowieczeństwem,
m.in. wolność,
odpowiedzialność,
sprawiedliwość,
komunikacja
międzyludzka,
funkcjonowanie
jednostki we
wspólnocie czy sens
życia.
Współczesna kultura europejska wysoko ceni
filozofię. Aby dołączyć kulturowo do rozwiniętych
krajów Zachodniej Europy warto nakreślić strate-
gię postępowania dydaktycznego w zakresie edu-
kacji filozoficznej. Wyróżniając pięć jej etapów po-
służę się terminologią W. Pycki („Edukacja Filozo-
ficzna", 1995, vol. 19). Są to: dydaktyka pojęć, dy-
daktyka zdań, dydaktyka wypowiedzi, dydakty-
ka tekstów, dydaktyka idei.
Dydaktyka pojęć
opiera się na założeniu, że „robota pojęciowa" (Wła-
dysław Tatarkiewicz) różna od obserwowania
i opisywania faktów, jest punktem wyjścia w roz-
ważaniach poglądów myślicieli, szkół czy prądów
filozoficznych. Precyzowanie pojęć filozoficznych
oraz umiejętne z nich korzystanie jest wyrazem
dążenia do obiektywizacji myślenia i stanowi ko-
nieczny warunek intersubiektywności poznania fi-
lozoficznego. Intersubiektywność ta różni się od
intersubiektywności zmatematyzowanego przy-
rodoznawstwa. Jest przede wszystkim świadec-
twem krytycyzmu myślenia. „Słowa - narzędzia",
„słowa - klucze" umożliwiają przyjrzenie się temu,
w jaki sposób myśliciel stawia i rozważa proble-
my. Pozwalają domyślać się, jak badany filozof roz-
wiązywałby zadania, przed którymi stoimy sami,
rozstrzygając je na własny rachunek.
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Dydaktyka zdań
określa sposoby, przy pomocy których pojęcia
wchodzą ze sobą w określone związki znaczenio-
we. Zdania - twierdzenia posiadają pewien okre-
ślony zestaw sensów, który wynika z ich przyna-
leżności do wielu różnorodnych kontekstów. Od-
najdywanie wybranego znaczenia i odszukiwanie
pojęć centralnych dla danego dzieła rozwija umie-
jętności rozumienia bogactwa treści, które dzieło
to niesie. Uczy także postrzegania go jako zdolne-
go do nasycania się nowymi treściami. Rozpatry-
wanie wypowiedzi jako zgodnych (prawda), bądź
niezgodnych z rzeczywistością (fałsz), jest węzło-
wym problemem wokół którego rozwija się dy-
daktyka zdań.
Dydaktyka wypowiedzi
polega na doskonaleniu, uściślaniu, porządkowa-
niu, sprawdzaniu i korygowaniu tez, które uzy-
skały rangę samodzielnego tematu. Naświetlaniu
zagadnienia z wielu stron równocześnie sprzyjają
konferencje i sympozja filozoficzne. Doskonalenie
umiejętności mówienia i pisania z dbałością o ja-
sność i precyzję w formułowaniu pytań i odpo-
wiedzi jest obowiązkiem filozofa.
Dydaktyka tekstu
zakłada, że tekst filozoficzny jest jednością różnych
wypowiedzi, jest także nową jakością. Jest „rzeczą",
którą człowiek swoim działaniem wytworzył oraz
ogniwem, pośredniczącym między ludźmi. Tworzy
przestrzeń dla naszej wyobraźni, rozumu, aktyw-
ności. Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest
rozbudzanie u wychowanka potrzeby częstego
kontaktu z dziełami oraz umiejętności rozwijania
dążności samokształceniowych. Czytelnicy tekstów
filozoficznych „są jak studenci w akademii, którzy
malują z modela; każdy, siedząc w innym miejscu,
widzi go inaczej, niemniej każdy może go odmalo-
wać wiernie. A różne punkty widzenia uzupełniają
się i korygują wzajem" (Władysław Tatarkiewicz).
Dydaktyka idei
stanowi ostateczną racjonalizację doświadczenia
filozoficznego. Badacz idei uświadamia nam, że
chociaż nasi poprzednicy mówili odmiennymi od
naszego językami, to jednocześnie poszukiwali
odpowiedzi na „wieczne", czyli stawiane również
przez nas współcześnie, pytania. Za takim podej-
ściem do wielkich myślicieli kryje się koncepcja „fi-
lozofii wieczystej" jako opartej na przekonaniu, że
idee nie mają historii, lecz trwają w „ponadczaso-
wym" uniwersum.
Wybór, uporządkowanie, interpretacja poglą-
dów filozofów wymaga zbudowania odpowied-
niej siatki pojęciowej, za pomocą której można wy-
bierać, segregować materiał oraz dokonywać jego
interpretacji.
Jako punkt wyjścia w filozoficznym wyjaśnia-
niu świata można przyjąć pytania kantowskie: Co
mogę wiedzieć? Co powinienem czynić? Czego
mogę oczekiwać? Kim jest człowiek? Podobnie jak
w epoce Oświecenia porządkują one zawiłą pro-
blematykę filozofii współczesnej oraz zachęcają do
rozumienia tej dziedziny poznania jako pola krzy-
żowania się różnych kierunków i stylów myślenia,
które nie wykluczają się wzajemnie, ale są wobec
siebie komplementarne. Filozofia jawi się bowiem
wciąż i z pewnością nadal jawić się będzie bardziej
jako zbiór problemów, niż gotowych rozstrzygnięć.
Krystyna Skurjat
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KONFERENCJE
Polskie rolnictwo wobec globalizacji i Wspólnej Polityki Rolnej
Szanse i trudności,
wyzwania i sprzeczności
To, co się dzieje na innych kontynentach nie jest obojętne dla polskiego rolnictwa. Dotychczasowe rezul-
taty badań nad globalizacją, prowadzonych w ramach programu „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowa-
nia rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej” pizedstawiono
na seminarium. O globalizacji finansowej w rolnictwie, wyżywieniu ludności na świecie, a także o regula-
cjach w światowym handlu rolnym mówili: prof. Jacek Kulawik, dr Mariola Kwasek i dr Grcegorc Dybowski.
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Współczesny świat jest bardzo podzielony za-
równo co do poziomu wyżywienia ludności w róż-
nych regionach, jak i stosowania nowoczesnych tech-
nologii produkcji rolnej. Instytut Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej w ramach wielo-
letniego programu badawczego pt. „Ekonomiczne
i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej go-
spodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej" realizowanego w latach 2005-2009
bada także wpływ globalizacji na polskie rolnictwo.
Produkcja żywności wobec stale rosnącej liczby
mieszkańców naszego globu jest i będzie ważnym
problemem nie tylko dla polityków, ale również dla
nauki i techniki. Mimo stale rosnącej produkcji żyw-
ności, pomimo powiększania jej zasobów, nadal nie
wyeliminowano głodu na świecie. Do paradoksów
można zaliczyć np. Indie, gdzie po wprowadzeniu
zielonej rewolucji istnieją nadwyżki żywności, a mi-
mo to wielu ludzi głoduje z powodu biedy.
Globalizacja a produkcja żywności
Podstawowym produktem pokarmowym na
świecie są zboża. Produkcja ich systematycznie roś-
nie, głównie dzięki wprowadzaniu nowych tech-
nologii, nowych odmian zbóż, które umożliwiają
wzrost wydajności z jednostki powierzchni. W roku
2002 w światowej strukturze produkcji zbóż do-
minowała kukurydza - 604 mln ton (33 proc. ogól-
nej produkcji), potem kolejno: pszenica - 574 mln
ton (31 proc.), ryż - 383 mln ton (21 proc.), jęcz-
mień - 136 mln ton (7 proc.) i sorgo - 52 mln ton
(3 proc.). Osiągane plony zbóż z uwagi na stoso-
wane technologie, a także warunki glebowo-kli-
matyczne są bardzo zróżnicowane. I tak na konty-
nencie afrykańskim plony te wynoszą zaledwie
1240 kg/ha, w Europie - 47,52 kg/ha, a w Azji -
3269 kg/ha. Od ilości wyprodukowanego zboża,
głównie w krajach rozwiniętych, zależy wielkość
produkcji zwierzęcej, która ma olbrzymi wpływ
na wyżywienie ludności.
Warto wiedzieć, że produkcja mięsa w latach
1961-2002 wzrosła w Azji prawie pięciokrotnie
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a w Afryce
zaledwie o 1,5 proc. Tak duże dysproporcje w pro-
dukcji rolniczej, będące również skutkiem proce-
sów globalizacji, prowadzą do dalszego, widocz-
FOT. ARCHIWUM
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nego bogacenia się krajów bogatych i ubożenia
krajów biednych, szczególnie afrykańskich, które
nie są w stanie osiągnąć poziomu samowystarczal-
ności żywieniowej.
Perspektywy wzrostu produkcji rolniczej
W wielu ośrodkach naukowych, również w Pol-
sce, stale prowadzone są badania nad oceną szan-
sy zaspokojenia potrzeb żywnościowych na świe-
cie. Naukowcy optymistycznie patrzą w przyszłość
pod warunkiem jednak, że następować będzie dal-
szy wzrost poziomu kultury rolnej, wprowadza-
ne będą nowe technologie produkcji, a równocze-
śnie chronić się będzie ziemię uprawną przed za-
nieczyszczeniami. W wyniku procesów globaliza-
cji to, co się dzieje na innych kontynentach nie jest
obojętne także dla Polski. Rozwój takich potęg pro-
dukcyjnych, jak np. Nowa Zelandia, Brazylia czy
Chiny będzie oddziaływał nie tylko regionalnie,
ale także globalnie na rozwój rolnictwa i produk-
cję żywności.
Wpływ globalizacji na polskie rolnictwo
Akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła
nowe szanse rozwiązywania wielu problemów
ekonomicznych i społecznych naszego rolnictwa.
W dużym organizmie gospodarczym, jakim jest
UE, łatwiej reagować na zmieniające się zarówno
trendy produkcyjne i finansowe w rolnictwie, jak
i problemy związane ze wspieraniem produkcji go-
spodarstw niskotowarowych, czy dostosowaniem
gospodarowania do standardów unijnych. Wspól-
na Polityka Rolna, wprowadzenie dopłat bezpo-
średnich, regulacja rynku rolnego, programy roz-
woju obszarów wiejskich wymuszają u nas wiele
zmian zarówno w kierunkach rozwoju produkcji
rolniczej, jak i szeroko rozumianym funkcjonowa-
niu obszarów wiejskich, na których mieszka po-
nad 38 proc. ludności naszego kraju.
Unia Europejska i jej wspólna polityka rolna
będzie musiała dostosować się do zmieniających
się warunków w światowej produkcji i handlu rol-
nym. Rokowania w ramach WTO powodują dal-
sze ograniczanie barier w światowym handlu i pro-
tekcjonizmu. A zatem zmieniać się będzie struktu-
ra obrotu artykułami rolnymi, co będzie odczu-
walne także w naszym kraju. Ponadto otworzą się
nowe możliwości dla produkcji rolnej, związane
np. ze stosowaniem biomasy w celach energetycz-
nych. Polska znajduje się w trudnym momencie
zwrotnym, bo tradycyjna produkcja nie zapewni
polskim gospodarstwom rolnym wystarczających
dochodów. Głównymi problemami dla Polski są
dywersyfikowanie produkcji rolniczej oraz zmia-
na aktywności zawodowej ludności mieszkającej
na obszarach wiejskich. Z drugiej strony, globali-
zacja stwarza szansę innego jakościowo wykorzy-
stywania nowych technologii, nowych osiągnięć
nauki, ale niesie również ze sobą trudności, wy-
zwania i sprzeczności, które będą wymagały roz-
wiązania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. (Ip)
Zainteresowanych odsyłamy do wydawnictw lERiGŻ oraz na
stronę internetową instytutu: www.ierigz.waw.pl
Unia Europejska
i jej wspólna
polityka rolna
będzie musiała
dostosować się
do zmieniających
się warunków
w światowej
produkcji
i handlu rolnym.
Rokowania
w ramach WTO
powodują
dalsze
ograniczanie
barier
w światowym
handlu
i protekcjonizmu.
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Naukowcy
przypuszczają,
że w roku 2020
liczba ludności
na świecie
przekroczy
8 miliardów.
Czy produkcja
żywności
będzie w stanie
dorównać stale
rosnącemu
zapotrzebowaniu,
czy będziemy
w stanie się
wyżywić?KONFERENCJEÓsme bilateralne spotkanie geodezyjne Polska - Włochy
Wzmocnienie współpracy środowisk geodezyjnych
Polsko-włoskie spotkanie: „8th Bilateral Geodetic Meeting Poland - Italy”,
które odbyło się w dniach 22-24 czerwca we Wrocławiu, miało na celu wzmoc-
nienie współpracy środowisk geodezyjnych zarówno krajowych, jak i między-
narodowych poprzez wymianę doświadczeń na temat prowadzonych prac ba-
dawczych i projektów z zakresu: geodezji, fotogrametrii, kartografii i GIS.
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Uczestnicy polsko-włoskiej konferencji w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Konferencja została zorganizowana
przez pracowników Instytutu Geode-
zji i Geoinformatyki Akademii Rolni-
czej we Wrocławiu: prof. Stefana Caco-
nia, który przewodniczył komitetowi
organizacyjnemu, a ponadto przez dr.
hab. Andrzeja Borkowskiego, dr. hab.
Jarosława Bosego, pełniącego funkcję
sekretarza, dr. hab. Bernarda Kontne-
go, mgr. Wojciecha Dacha i mgr. Stani-
sława Rogowskiego. Trzydniowe spot-
kanie odbywało się w nowym Centrum
Dydaktyczno-Naukowym wrocław-
skiej Akademii Rolniczej.
Część merytoryczna została podzie-
lona na trzy sesje: „General Geodesy",
„Satellite Navigation and Positioning"
oraz „Cartography, Photogrammetry
and GIS". W ramach pierwszej, która
odbyła się pierwszego dnia, wygłoszo-
no dziesięć referatów, w tym dwa - gość
z Włoch. Po części referatowej uczest-
nicy spotkania zwiedzali Wrocław, m.in.
jedną z głównych atrakcji turystycz-
nych - Panoramę Racławicką, oraz po-
znali kulinarne specjały, jakie oferuje
nasze miasto.
Drugi dzień poświęcony był proble-
matyce geodezji satelitarnej. Wygłoszo-
no pięć referatów, w tym trzy zapre-
zentowali Włosi. Po południu uczestni-
cy konferencji udali się do Książa, gdzie
zwiedzili i zapoznali się z pracami ba-
dawczymi prowadzonymi w Obserwa-
torium Geofizycznym PAN. Dr Marek
Kaczorowski z Centrum Badań Kos-
micznych PAN, oprowadzając uczest-
ników po podziemiach zamku, przed-
stawił zasadę działania klinometru
hydrostatycznego własnej konstrukcji
i otrzymane wyniki badań ukazujące
zmiany linii pionu wywołane drgania-
mi Ziemi oraz wykryte przez przyrząd
fale sejsmiczne, jakie docierają do Ksią-
ża w wyniku trzęsień Ziemi, m.in. z trzę-
sienia, jakie zdarzyło się na Sumatrze
w grudniu 2004 roku. W ramach części
turystycznej uczestnicy spotkania zwie-
dzili Zamek Książ, a wieczorem bawili
się przy ognisku. Tematyka trzeciego
dnia obejmowała kartografię, fotogra-
metrię i GIS. Wygłoszono dziewięć refe-
ratów, w tym dwa - uczestnicy z Włoch.
Konferencję dopełniała sesja poste-
rowa, której szeroki zakres zagadnień
prezentowany na 28 posterach wywo-
ływał dyskusję nie tylko w czasie trwa-
nia sesji, ale także podczas całego trzy-
dniowego spotkania. Konferencja była
udana zarówno pod względem me-
rytorycznym, jak i organizacyjnym.
Świadczyły o tym wyrazy uznania ze
strony uczestników. Mówiono, że trud-
no będzie zorganizować kolejne spo-
tkanie we Włoszech na równie wyso-
kim poziomie.	Katarzyna Galant
AKTUALNOŚCI
Rektor Akademii
Rolniczej prof.
Michał Mazurkiewicz,
a równocześnie
absolwent rocznika
1960-1966,
powitał gości
i uczestników zjazdu
oraz przedstawił
dorobek uczelni.
Wyświetlono film
zrealizowany
z okazji 55-lecia AR.
Dorobek wydziału
omówiła prof.
Bożena Obmińska-
-Mrukowicz.
Prof. Ryszard
Badura
zaprezentował
dotychczasowe
osiągnięcia
w medycynie
i medycynie
weterynaryjnej
oraz perspektywy
ich rozwoju.
Zjazd absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rocznika 1960-1966
Wspomnienia i podsumowanie dorobku
Zjazd absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rocznika 1960-1966 zorganizowano 1 lipca br.
Wśród gości honorowych byli: dziekan prof. Bożena Obmińska-Mrukowicz oraz prof. Ryszard Badura.
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FOT. OLGIERD JAMROZKONFERENCJEIII Międzynarodowa Konferencja Chirurgiczna we Wrocławiu
Krwiolecznictwo w weterynarii
Katedra i Klinika Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wrocławskiej
AR była gospodarzem trzeciej już konferencji chirurgicznej. W roli współor-
ganizatora tego spotkania, poświęconego problemom transfuzjologii u zwie-
rząt, wystąpiła Sekcja Chirurgów Weterynaryjnych PSLWMZ, kierowana przez
dr. Grzegorza Wąsiatycza, oraz Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, którą
reprezentował dr Robert Karczmarczyk. Dwudniowa konferencja odbyła się
24-25 czerwca w Auli Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym.
FOT. OREST ZAGWOJSKI
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Konsultacje podczas przerwy w czasie konferencji chirurgicznej w Auli Jana Pawła II: prof. Kornel Ratajczak
ze współpracownikami lek. wet. Arturem Bzorsklm, dr Januszem Bleżyńsklm I dr. Piotrem Skrzypczakiem
W naukowo-edukacyjnym spot-
kaniu brało udział ponad 250 osób.
Cieszy, że wśród lekarzy weterynaryj-
nych znaczącą grupę uczestników sta-
nowili młodzi adepci tego zawodu,
a także studenci wydziałów wetery-
naryjnych. Prof. Kornel Ratajczak, po
powitaniu gości, wygłosił wykład,
w którym przedstawił fakty historycz-
ne związane z różnorodnym wyko-
rzystywaniem krwi w leczeniu ludzi
i zwierząt. Po nim głos zabrał lek. wet
Robert Marczak, założyciel pierwsze-
go w Polsce weterynaryjnego banku
krwi, prezentując doświadczenia w po-
zyskiwaniu i dystrybucji krwi zwierząt
w naszym kraju.
Program ogółem składał się z trzy-
nastu wystąpień. Ich wspólny cel sta-
nowiło zainteresowanie słuchaczy
najnowszymi osiągnięciami w dzie-
dzinie krwiodawstwa zwierząt. Kon-
ferencja miała charakter międzynaro-
dowy. Sześć jednogodzinnych wykła-
dów zaprezentowali goście z zagra-
nicy: dr wet. Ellen Miller ze Stanów Zjed-
noczonych oraz dr wet. Thierry Fran-
cey ze Szwajcarii. Doktor Miller jest
uznaną specjalistką w dziedzinie lecze-
nia krwią i chorób o podłożu immuno-
logicznym, była w USA koordynato-
rem programu krwiodawstwa oraz
wykładowcą w College of Veterinary Me-
dianę na Colorado State University w Fort
Collins, obecnie prowadzi szpital dla
zwierząt, jest członkiem m.in. Ameri-
can College of Veterinary Internai Medici-
ne, American Association of Veterinary Im-
munologists, Association of Academie Wo-
men Veterinarians. Doktor Francey jest
profesorem na Wydziale Weterynaryj-
nym w Bemie, był wykładowcą w Da-
vis School of Veterinary Medicine (Uni-
versity of California), a obecnie zajmuje
się naukowo i praktycznie technikami
hemodializy u psów i ich znaczeniem
klinicznym. Tematyka wykładów dr
Ellen Miller przybliżyła lekarzom we-
terynarii wiedzę o właściwym pobie-
raniu, jak i konserwowaniu krwi oraz
bezpieczeństwie transfuzji i jej efektach
ubocznych. Ponadto prelegentka uka-
zała szeroki wachlarz jednostek cho-
robowych, które współcześnie mogą
być leczone krwią lub jej pochodnymi
produktami. Dr Thierry Francey na-
tomiast przedstawił w swych wykła-
dach hemodializę jako metodę lecze-
nia niewydolności nerek i intoksyka-
cji psów i kotów oraz wskazania do
zastosowania transfuzji podczas diali-
zoterapii. Dr Andrzej Pomianowski
z olsztyńskiego Wydziału Weteryna-
ryjnego omówił własne rezultaty
krwioterapii w babeszjozie psów. Wy-
stąpienia przedstawicieli wrocławskiej
Katedry i Kliniki Chirurgii (lek wet. Syl-
wia Domańska, dr Piotr Skrzypczak,
dr Jakub Nicpoń, lek. wet. Andrzej Go-
luchowski) dotyczyły zagadnień ka-
teteryzacji żył, tętnic i jam szpikowych,
sposobów kontrolowania płynotera-
pii i transfuzji oraz możliwości wyko-
rzystania krwi w chorobach koni.
Teksty wszystkich prezentacji kon-
ferencyjnych w szerszej, uszczegóło-
wionej postaci zamieszczono w publi-
kacji książkowej, tak by mogły stano-
wić źródło informacji podręcznych.
Z ożywionej dyskusji jaka rozwijała się
po każdym wykładzie można wno-
sić, że problematyka konferencji zo-
stała trafnie wybrana przez organi-
zatorów. Mamy nadzieję, że ta kolej-
na edycja wrocławskiej konferencji
chirurgicznej spopularyzowała wie-
dzę na temat transfuzji krwi w takim
stopniu, by w każdej praktyce we-
terynaryjnej prowadzącej leczenie
operacyjne, możliwe stało się stoso-
wanie krwi i produktów krwiopo-
chodnych.	(mwj)
Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Kształtowania
Środowiska i Geodezji
23 czerwca 2006
•	W sprawach dydaktycznych:
-	pozytywnie zaopiniowano wniosek w spra-
wie przekształcenia od roku akademickiego
2006/2007 stacjonarnych studiów na kie-
runku architektura krajobrazu z jednolitych
magisterskich na studia dwustopniowe in-
żynierskie i uzupełniające magisterskie,
-	uzupełniono skład komisji rekrutacyjnych
na rok akademicki 2006/2007.
•	W sprawach doktorskich:
-	podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia
recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż.
Marty Bożym oraz powołano komisje egza-
minacyjne i określono egzaminy doktorskie,
-	wyznaczono 10-osobowy limit na studia
doktoranckie na rok akademicki 2006/2007.
•	Przyznano stypendium habilitacyjne dr. inż.
Romualdowi Żmudzie na sześć miesięcy.
•	Zaopiniowano podania nauczycieli aka-
demickich w sprawie zatrudnienia na umo-
wy o pracę.
•	Pozytywnie zaopiniowano wniosek w spra-
wie utworzenia stanowiska profesora nadzwy-
czajnego w Instytucie Kształtowania i Ochrony
Środowiska.
•	W sprawach reorganizacji wydziału, za-
wieszono wykonanie uchwał Rady Wydzia-
łu w sprawie powołania Katedry Gospodar-
ki Przestrzennej i utworzenia Wydziałowej
Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Samotwo-
rze do dnia 1 września 2007.
•	Druga część posiedzenia odbyła się Mści-
wojowie. Zwiedzano posterunek meteo i „Wo-
domistrzówkę”, omówiono koncepcję progra-
mu prac badawczych na zbiorniku Mściwo-
jów, odsłonięto tablicę pamiątkową, wysłu-
chano referatów i komunikatów naukowych,
zwiedzano obiekty zbiornika Mściwojów oraz
odbyła się dyskusja nad programem działal-
ności stacji dydaktyczno-badawczej oraz te-
matyką badań na zbiorniku i wokół niego.
27 czerwca 2006
•	Dziekan wręczył kierownikom jednostek
organizacyjnych akty powołania na kaden-
cję 2006-2009.
•	Podjęto uchwały w sprawie nadania stop-
nia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie
kształtowanie środowiska mgr inż. Małgorza-
cie Biniak oraz w sprawie wyznaczenia recen-
zentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Joan-
ny Bubnowskiej; powołano komisje egzami-
nacyjne i określono egzaminy doktorskie.
•Powołano komisję ds. wniosku o nadanie
dr. hab. inż. Andrzejowi Żyromskiemu tytu-
łu profesora nauk rolniczych.
•	Pozytywnie zaopiniowano wniosek w spra-
wie utworzenia dwóch stanowisk profesora
nadzwyczajnego w Instytucie Geodezji i Geo-
informatyki.
•	Pozytywnie zaopiniowano kandydatów na
kierowników w dwóch jednostkach organi-
zacyjnych wydziału.
•	Przeprowadzono dyskusję nad formą
współpracy z Gminą Mściwojów.
•	Odbyła się publiczna obrona rozprawy
doktorskiej mgr. inż. Szymona Milczuka
Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia pu-
blicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz
nadania stopnia doktora nauk technicznych
w dyscyplinie geodezja i kartografia, (ic)SPORT
Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenia Rady Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej
20 czerwca 2006
•	Podjęto uchwały dotyczące:
-	powołania komisji do rozstrzygnięcia kon-
kursu na stanowisko profesora zwyczajnego
w Zakładzie Biochemii Katedry Biochemii,
Farmakologii i Toksykologii,
-	wystąpienia z wnioskiem o zatrudnienie dr
Janiny Łukaszewskiej na stanowisku starsze-
go wykładowcy na 1/3 etatu na okres roku
w Katedrze Fizjologii Zwierząt,
-	wystąpienia z wnioskiem o zatrudnienie prof.
Norberta Pospiesznego na stanowisku profe-
sora nadzwyczajnego od 1 lipca 2006 roku,
-	wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr.
Andrzejowi Gawłowi,
-	wszczęcia przewodu doktorskiego lek. wet.
Jarosławowi Hreczyńskiemu; zatwierdzono
temat i tytuł pracy doktorskiej, wybrano pro-
motora, powołano komisję doktorską, usta-
lono egzaminy doktorskie oraz powołano
komisję egzaminacyjną,
-	wyboru recenzentów w przewodach dok-
torskich: lek. wet. Katarzyny Kołomyjec, lek.
wet. Radomira Henclewskiego, lek. wet. Jo-
anny Czogały oraz lek. wet. Izabeli Sambor,
-	uchwalenia planu finansowego wydziału
na 2006 rok,
-	zatwierdzenia sprawozdania dziekana za
2005 rok,
-	zaopiniowania wniosku o nagrodę Pol-
skiej Akademii Nauk dla czteroosobowego
zespołu pracowników wydziału,
-	uruchomienia na wydziale studiów w języ-
ku angielskim od roku 2007/2008,
-	dokonania zmiany w Zarządzeniu Rektora
w sprawie określenia praw i obowiązków stu-
dentów studiów wieczorowych na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej.
27 czerwca 2006
•	Podjęto uchwały dotyczące:
-	powołania kierowników zakładów, Studiów
Doktoranckich, Wiwarium oraz Wydziałowej
Pracowni Komputerowej,
-	wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr
Urszuli Pasławskiej; dokonano wyboru
dwóch recenzentów,
-	wszczęcia przewodu doktorskiego lek. wet.
Łukaszowi Wojciechowi; zatwierdzono te-
mat i tytuł pracy doktorskiej, wybrano pro-
motora, ustalono egzaminy doktorskie, po-
wołano komisję doktorską oraz komisję eg-
zaminacyjną,
-	wszczęcia przewodu doktorskiego lek. wet.
Piotrowi Międła; zatwierdzono temat i tytuł
pracy doktorskiej, wybrano promotora, po-
wołano komisję doktorską, ustalono egza-
miny oraz powołano komisję egzaminacyjną,
-	wszczęcia przewodu doktorskiego mgr.
Michałowi Orczykowskiemu; zatwierdzono
temat i tytuł pracy doktorskiej, wybrano pro-
motora, powołano komisję doktorską, usta-
lono egzaminy oraz powołano komisję eg-
zaminacyjną,
-	wyboru recenzentów do oceny pracy dok-
torskiej lek. wet. A. Smutkiewicza
•	Ponadto na posiedzeniu podjęto dyskusję
na temat perspektyw rozwoju wydziału do
2020 roku oraz programu minimum dla kie-
runku weterynaria.	(bo-m)
Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate WKF
Kolejny sukces zawodników
AZS Akademii Rolniczej
Łącznie 18 medali, w tym sześć złotych, trzy srebrne i dziewięć brązowych
oraz maksymalną liczbę 130 punktów zdobyli zawodnicy reprezentujący
AZS Akademii Rolniczej we Wrocławiu podczas Międzynarodowych Aka-
demickich Mistrzostw Polski w Karate WKF, które odbyły się 28 maja 2006
roku w hali sportowej przy ul. Chełmońskiego. Po raz kolejny dumny może
być trener sekcji wyczynowej karate mgr inż. Andrzej Zarzycki, którego
podopieczni zdobywają medale w kraju i za granicą.
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Agnieszka Wolna z AZS AR Wrocław - złota medalistka w kata indywidualnym kobiet
W tegorocznych mistrzostwach
wzięło udział 25 klubów z kraju i z za-
granicy, ogółem około 100 zawodni-
ków reprezentujących środowiska aka-
demickie. Karatecy startowali w dwu-
nastu konkurencjach indywidualnych
i czterech drużynowych.
Sukcesy zawodniczek i zawodni-
ków Akademii Rolniczej we Wrocła-
wiu istotnie są imponujące. W kata in-
dywidualnym kobiet startowało dzie-
więć pań i dwa pierwsze miejsca zdo-
były zawodniczki wrocławskiej AR:
Agnieszka Wolna i Michalina Łoboda.
W kata indywidualnym mężczyzn,
w którym startowało 12 zawodników,
brąz wywalczył Łukasz Wolny z AZS
AR Wrocław.
Jeszcze więcej medali uzyskały za-
wodniczki i zawodnicy wrocławskiej
AR w kumite. Drużynowo zarówno
panie, jak i panowie zdobyli w tej kon-
kurencji złoto. Nie brakowało też
medali w zawodach indywidualnych.
Srebrny medal zdobyła Michalina
Łoboda w kumite indywidualnym do
60 kg (startowało sześć zawodniczek)
i brązowy w kumite open, w którym
konkurowało 13 pań. Trzy złote
medale wywalczyli zawodnicy wro-
cławskiej AR w kumite indywidual-
nym mężczyzn: Łukasz Kluiew w ku-
mite indywidualnym do 60 Kg (starto-
wało czterech zawodników), Albert
Ciesielski w konkurencji do 65 kg (rów-
nież wśród czterech zawodników)
i Michał Głowacki w kumite powy-
żej 80 kg w gronie 10 konkurentów.
Michał Głowacki i Albert Ciesielski
startowali też w kumite indywidual-
nym open i wywalczyli ex aequo brąz
w konkurencji z 22 zawodnikami.
Srebrny medal zdobył Dawid Wnę-
towski w kumite indywidualnym po-
wyżej 80 kg, a brązowe: Marcin Gi-
rulski (do 65 kg), Łukasz Lulek i Lu-
dovic Mauroy (do 75 kg) i Mirosław
Ligaj (do 80 kg).	(mwj)RELACJE
125-lecie Lwowsko-Wrocławskiej Katedry Anatomii Zwierząt
Aby po latach celebrowali historię
Od życzeń i tradycyjnego „Sto lat” z okazji 82. rocznicy urodzin i przypadających nazajutrz imienin
profesora Piotra Wyrosła, byłego kierownika Katedry Anatomii i Histologii, rozpoczęło się kameralne,
wieczorne spotkanie w Collegium Anatomicum, zorganizowane z okazji jubileuszu 125-lecia Lwow-
sko-Wrocławskiej Katedry Anatomii Zwierząt. Przypomniano historię katedry i rozwój anatomii we
Wrocławiu w XIX wieku, były wystąpienia okolicznościowe, a na koniec strawa dla ducha - koncert
muzyki cerkiewnej w wykonaniu chóru męskiego „OKTOICH”, w którym jednym z wokalistów jest
pracujący w katedrze histolog weterynaryjny dr Piotr Kuropka.
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Lwowski ośrodek weterynaryjny, jako jeden
z dwóch w przedwojennej Polsce, powstał 1 paź-
dziernika 1881 roku we Lwowie na wniosek Sejmu
Galicyjskiego. Było to zgodne z reskryptem Minis-
FOT. OREST ZAGWOJSKI
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Życzenia urodzinowe przyjmuje jubilat profesor Piotr Wyrost
Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wro-
cławiu. Poinformował też o listach gratulacyjnych,
które nadeszły z okazji jubileuszu, m.in. oa prof.
Hansa Georga Liebicha z Monachium, prof. Henry-
ka Kobrynia z SGGW w Warszawie i prof. Stanisła-
wa Fliegera z Akademii Rolniczej w Lublinie.
Od pierwszej sekcji do anatomii
- Anatomia przestaje być modna, komputer zas-
tąpi preparację i w ogóle wszystko - od takiego
stwierdzenia rozpoczął swoje barwne wystąpienie
prof. Waldemar Kozuschek, który specjalnie na tę
uroczystość przyleciał z dalekiego Bochum. Przy-
pomniał początki anatomii, kiedy to po wielowie-
kowym zakazie, trwającym aż do III wieku przed
Chrystusem, wykonano pierwszą sekcję zwłok
zwierzęcia i przybliżył dalsze etapy tworzenia tej
dyscypliny. Skoncentrował się na czasach współ-
czesnych, a konkretnie historii anatomii wrocław-
skiej w XIX wieku.
Wystąpienia okolicznościowe
Rektor prof. Michał Mazurkiewicz, gratulując
katedrze - jubilatce, życzył, aby młodzi adepci ana-
tomii nauczyli się od swoich mistrzów i po latach
również „celebrowali historię". Wyraził też radość
z przybycia wielu znamienitych gości. - Tworzyć
dobre i pożyteczne rzeczy, które długo przetrwają,
tzn. tworzyć historię - powiedziała dziekan prof.
Bożena Obmińską-Mrukowicz, podkreślając, że Ka-
tedra Anatomii i Histologii jest współorganizato-
rem wydziału. Głos zabrali też goście spoza uczelni,
m.in. prof. Szymon Paweł Goaynicki i gen. bryg.
Kazimierz Jałdewicz.
Tworzyć dobre
i pożyteczne
rzeczy,
które długo
przetrwają,
to znaczy
tworzyć
historię.
Z historią
Akademii
Medycyny
Weterynaryjnej
we Lwowie
oraz Wydziału
Medycyny
Weterynaryjnej
we Wrocławiu
nierozerwalnie
związana jest
działalność
Katedry
Anatomii
i Histologii.
terstwa Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1881
roku. Szkoła funkcjonowała początkowo pod nazwą
C.K. Szkoła Weterynarii we Lwowie, a od 1992 roku
rozpoczęła działalność jako Akademia Medycyny
Weterynaryjnej. Po II wojnie światowej powstał
ośrodek akademicki we Wrocławiu, a wraz z nim
Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Z tą historią
nierozerwalnie związana jest działalność Katedry
Anatomii i Histologii. Przypomniał ją w swoim wy-
stąpieniu prof. Norbert Pospieszny, przyjmując jako
motto słowa Liviusa „Historia to świadek czasów,
światło prawdy, żywa pamięć, mistrzyni życia, zwia-
stunka przyszłości". Wystąpienie rozpoczął od po-
witania znamienitych gości, którzy zaszczycili jubi-
leuszowe spotkanie: rektora prof. Michała Mazur-
kiewicza, dziekana Wydziału Medycyny Weteryna-
ryjnej prof. Bożenę Obmińską-Mrukowicz, nestora
chirurgii weterynaryjnej i byłego rektora AR prof.
Ryszarda Badurę wraz z małżonką, kanclerza Ma-
riana Rybarczyka, a także prof. Waldemara Kozu-
schka, byłego rektora Uniwersytetu Wrocławskie-
go prof. Zdzisława Latajkę i byłą prorektor prof.
Aleksandrę Kubicz, doktora honoris causa AR prof.
Bogdana Łazarkiewicza z Akademii Medycznej,
prof. Szymona Pawła Godynickiego - kierownika
Katedry Anatomii Zwierząt z Akademii Rolniczej
w Poznaniu i gen. bryg. Kazimierza Jaklewicza -
komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej
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Koncert chóru męskiego „OKTOICH”
w którego wykonaniu zebrani usłyszeli w języku
starocerkiewno-słowiańskim kilka utworów z re-
pertuaru muzyki starocerkiewnej, zakończył ofi-
cjalną część spotkania. O jego zamknięcie popro-
szono prof. Ryszarda Badurę, który składając gra-
tulacje jubilatce, wyraził też radość ze strawy du-
chowej, jaką tu przygotowano. Jubileuszowa uro-
czystość w Collegium Anatomicum wpisała się w cykl
spotkań z muzyką, poezją i literaturą, które od
kilku lat organizowane są w tej katedrze. (mwj)
Koncert muzyki
starocerkiewnej
w wykonaniu
chóru męskiego
„OKTOICH";
pierwszy od
lewej dr Piotr
Kuropka
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Zmiany zachowania wilków
Prawo ludzkiej, a zarazem brutalnej siły, gubi wilki, które obdarzyły ludzi instynktowną wilczą
ufnością. Paradoksem jest, że ten bliski krewny psa, którego człowiek od zarania swej historii
uznawał za przyjaciela, jest teraz tak bezlitośnie tępiony. Tymczasem okazywanie bezwzględności
w stosunku do tego gatunku było i nadal jest wielkim nieporozumieniem.
Tępienie
wilków
rozpoczęto
w Europie już
w XVII
i XVIII wieku.
Organizowano
polowania
z udziałem
psów
myśliwskich.
Często też
zwabiano
przynętą
drapieżniki do
drewnianych
klatek
lub głębokich
dołów,
przykrytych
gałęziami
i mchem,
a potem
uśmiercano.
Dzikie
zwierzęta
przez wiele
tysięcy lat
współżyły
z wilkami
wykształcając
wiele
wzajemnych
powiązań
i zależności.
Dlatego brak
wilków w dużej
mierze
może wpływać
ujemnie na
równowagę
biologiczną
w biocenozach,
w których
od lat
przebywały.
Stosunek człowieka do dużych zwierząt drapież-
nych zmieniał się wraz upływem czasu. W wielu
krajach do dziś są one jednak prześladowane. Jed-
nym z ich przedstawicieli jest wilk - od tysięcy lat
współżyjący z człowiekiem. Dlaczego więc ludzie
tak bezlitośnie niszczą te piękne zwierzęta? Przy-
czyn upatrywać należy przede wszystkim w stałym
przyroście ludności na świecie i rosnącym zapotrze-
bowaniu na rolnicze tereny uprawne, a co za tym
idzie w postępującej wycince starych lasów. Nie
można też pominąć myśliwych i ich wpływu na
populację wilków, są one bowiem ciekawym i „emo-
cjonującym" obiektem polowań. Skóra i czaszka sta-
nowią prestiżowe trofea, a ich wolnorynkowa cena
jest atrakcyjnym źródłem dochodu.
Postępująca industrializacja
znacznie uszczupliła strefę życiową wilków. Ist-
nieje coraz mniej miejsc, w których mogą one
swobodnie żyć i rozmnażać się. Przystosowanie
do nowych warunków jest dla nich jedynym spo-
sobem na uniknięcie zagłady.
Na przedmieściach dużych miast Ameryki Pół-
nocnej coraz częściej spotkać można watahy wil-
ków wałęsających się po rozległych wysypiskach
śmieci w poszukiwaniu schronienia i pokarmu.
Nierzadko żyją one razem z psami i kojotami, co
stwarza niebezpieczeństwo skrzyżowania się tych
trzech obcych sobie gatunków. Takie krzyżowania
(tzw. bastardy) mogą grozić wysoce niepożądany-
mi następstwami: zmianą czystości genetycznej
dzikiego gatunku czy powstaniem mutacji stano-
wiących zagrożenie dla ludzi. Analogiczna sytuacja
panuje w Rosji, w okolicach Moskwy i innych aglo-
meracji miejskich. Jak na razie Polska nie boryka
się z podobnym problemem, ale już odnotowano
obecność drapieżników w nietypowym dla ich
występowania rejonie Gdańska, Żuław i Torunia.
W ostatnich latach na terenie Kanady i USA wzros-
ło zainteresowanie pogłowiem wilków. Zaczęto zas-
tanawiać się nad potrzebą ich ochrony. Powstały
specjalne programy naukowe, zajmujące się m.in.
rozmnażaniem wilków na terenach ich bytowania.
W tym też celu przeprowadzane są częste odłowy
dorosłych osobników, którym, po ocenie stanu zdro-
wia, instaluje się specjalne urządzenia radionadaw-
cze. Tymi osobnikami zasiedla się tereny, na któ-
rych zostały wcześniej całkowicie wytępione. Zain-
stalowane urządzenia radiowe pozwalają naukow-
com uzyskać informacje na temat zachowania zwie-
rząt w trakcie migracji. Kanadyjscy i amerykańscy
naukowcy są zdania, że już od roku 1995 wilki zna-
lazły dla siebie odpowiednie warunki bytowe pra-
wie na całym obszarze Ameryki Północnej i Kana-
dy. Badania wykazały, że liczebność populacji na tych
terenach nie przekroczyła jednego osobnika na po-
wierzchni 10 mil kwadratowych, nawet w przypad-
ku nadmiaru pożywienia.
Złe legendy i mity
które narosły wokół wilków, przekazywane były
z pokolenia na pokolenie. Nadal krążą zmyślone
opowieści o wilkach-potworach rzucających się na
ludzi, trzebiących pogłowie gospodarskich i dziko
żyjących zwierząt. W rzeczywistości to płochliwe
zwierzęta, które boją się silnego i pewnego siebie
człowieka. W ubiegłym stuleciu, w Ameryce Pół-
nocnej odnotowano zaledwie kilka przypadków
agresji wilków w stosunku do człowieka (atak na
uczestników ekspedycji naukowej, robotnika ko-
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FOT. ARCHIWUM
lejowego i leśnika). Przyczyny takiego zachowa-
nia nie zostały, jak dotąd, wyjaśnione. Stwierdze-
nie, że wilki potrafią skutecznie ograniczyć popu-
lację zwierząt łownych budzi poważne wątpliwoś-
ci. Dzikie zwierzęta przez wiele tysięcy lat współ-
żyły z wilkami wykształcając wiele wzajemnych
powiązań i zależności. Dlatego brak wilków w du-
żej mierze może wpływać ujemnie na równowa-
gę biologiczną w biocenozach, w których od lat
przebywały. Jeśli chodzi o zwierzęta gospodar-
skie, wilki atakują głównie te w zagrodach lub
będące na uwięzi, np. palikowane. Nie uciekają
i tym samym stają się łatwym łupem dla drapież-
ców, którzy brak instynktu zachowawczego in-
terpretują jako oznakę choroby lub osłabienia.
Po wynalezieniu szybkostrzelnej broni pogłowie
wilków w świecie zaczęło się drastycznie zmniej-
szać. W Kanadzie, USA i byłym ZSRR powstały
specjalne grupy myśliwych finansowane przez
włacfze państwowe. Oprócz broni palnej stosowa-
no również sidła i potrzaski ze śmiercionośnym
cyjankiem potasu, przynoszące śmierć także in-
nym dzikim zwierzętom, jak: lisy, oposy i szopy.
Tylko w latach 60. na terytorium Kanady i USA
zabito kilkadziesiąt tysięcy wilków. W krajach by-
łego ZSRR do dziś niszczy się wilcze gniazda i wyj-
muje z nich szczenięta. Oswojone wilki wykorzy-
stuje się do tropienia i walki z dzikimi osobnikami.
Na terenie Kazachstanu na wilki poluje się przy
pomocy orłów birkutów, względnie goni się je kon-
no, a po dogonieniu zabija palkami. Często orga-
nizuje się polowania z nagonką.
Wilk - naturalny selekcjoner
W ostatnich latach, w wielu krajach zaprzestano
bezmyślnego tępienia wilków. Obowiązujące „pra-
wo silniejszego" pozwala zachować naturalną rów-
nowagę pomiędzy drapieżnikami a zwierzętami,
które służą im za pokarm. Wilki nie zabijają zwierzy-
ny dla przyjemności, czynią to jedynie dla zaspoko-
jenia głodu. Stanowią swoistą służbę sanitarną, usu-
wając padłe, słabe i chore zwierzęta z zajmowane-
go przez siebie terytorium. Jednocześnie zapobie-
gają szerzeniu się chorób, a pozostawione przez
nie resztki niezjedzonej zdobyczy, stanowią obfi-
tość żeru dla innych ssaków i ptaków.
Grzegorz Kuźniewicz, Janusz KuźniewiczPISALI O NAS
O wyróżnieniu prof.
Doroty Jamroz godno-
ścią doktora honoris cau-
sa przez lubelską Aka-
demię Rolniczą doniosło FORUM AKA-
DEMICKIE w numerze majowym. Uro-
czystość odbyła się 31 marca. W tekście
przypomniano najważniejsze osiągnię-
cia naukowe uczonej z wrocławskiej AR.
Zajmuje się ona m.in. minimalizacją
wydalania azotu u drobiu poprzez od-
niżenie poziomu białka i bilansowanie
egzogennych aminokwasów, określa-
niem strawności jelitowej aminokwa-
sów w zależności od składników mie-
szanek. Jest autorką ponad 250 publi-
kacji	■
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W tygodniku OZON
z 7 czerwca w rubry-
ce „Patenty znad Wi-
sły" zamieszczono informację o digi-
tizerze, skonstruowanym przez na-
ukowców z wrocławskiej Akademii
Rolniczej, służącym do nauki dzieci
niewidomych.	■
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Cennik
ogłoszeń
Okładka IV sir. (w pełnym kolorze na
papierze kredowym)
1 strona	-	300	PLN
1/2 strony	-	180	PLN
1/4 strony	-	100	PLN
Okładka III str. (w pełnym kolorze na
papierze kredowym)
1 strona	-	260	PLN
1/2 strony	-	150	PLN
1 /4 strony	-	80	PLN
Strony czarno-białe
1 strona	-	150	PLN
1/2 strony	-	90	PLN
1/4 strony	-	50	PLN
1/8 strony	-	30	PLN
Za przygotowanie reklamy przez redakcję
GŁOSU UCZELNI należy doliczyć 20 proc,
ceny podstawowej.
Do wszystkich cen należy doliczyć podatek
VAT w wysokości 22 proc.
SŁOWO POLSKIE z 6 czerwca obszer-
ny tekst poświęciło planowanym
przez Akademię Rolniczą inwesty-
cjom. Artykuł „Laboratoria i bar" zdo-
bi zdjęcie makiety budynku dla bioin-
żynierii, jednego z najwocześniejszych
budynków naukowo-dydaktycznych
w mieście. Kanclerz uczelni Marian Ry-
barczyk w rozmowie z redaktorem
Przemysławem Żyłą podkreśla, że bu-
dowa obiektu była koniecznością, bę-
dzie ona kosztować 10 mln zł, z czego
6,5 mln zł władze uczelni otrzymały
z budżetu państwa, a reszta to środki
własne. Inwestycję zaplanowano przy
ul. Chełmońskiego. Za cztery lata po-
wstanie tam jeszcze jeden obiekt na-
ukowo-dydaktyczny, tym razem dla
wydziału Nauk o Żywności.
* * *
„Wszystko o gadach" to tytuł notatki
w tym samym numerze, w którym
znalzła się zapowiedź prelekcji organi-
zowanych przez studenckie koła na-
ukowe zoologów i ekologów AR i her-
petelogów z Uniwersytetu.
* * *
SŁOWO z 13 czerwca informuje o roz-
poczęciu rejestracji kandydatów na stu-
dia przez publiczne szkoły wyższe.
W artykule zatytułowanym „Uczelnia-
ne rewolucje" Przemysław Żyła infor-
muje o wszystkich nowościach, które
wprowadzają uczelnie zarówno w sys-
temie rekrutacji, jak i samych studiów.
Wspomina o planach Akademii Rolni-
czej uruchomienia studiów na odległość,
a także o wprowadzeniu rejestracji kan-
dydatów przez Internet. Najwięcej no-
wości jest na Politechnice, najmniej - na
Akademii Ekonomicznej.
* * *
Kolejny tekst o rekrutacji na studia
ukazał się w SŁOWIE 19 czerwca. Re-
daktor Żyła w artykule „W drodze na
uczelnie'’ opisuje zmiany w systemie
rekrutacji na wrocławskich uczelniach.
Podpis pod zdjęciem przedstawiają-
cym kandydatkę na Akademię Rol-
niczą Mariolę Kwiecień, która trzyma-
jąc mysz w dłoni uśmiecha się zza
komputera, przypomina o rekrutacji
przez Internet. Tekst wyróżnioną
czcionką pod tym tytułem informuje,
że dziś o godz. 15 upływa termin reje-
stracji tycri osób, które będą zdawać
egzaminy wstępne z przedmiotów
kierunkowych. Dr Roman Dąbrowski
wyjaśnia, że takich osób jest 2200.	■
„O czym szumią jesiony...
Śpiewają wszędzie, pow-
stali w DA Wawrzyny" -
pod takim tytułem w uka-
zał się artykuł w GOŚCIU
NIEDZIELNYM z 9 lipca poświęcony
20-letniej działalności chóru Akademii
Rolniczej we Wrocławiu „Szumiący Je-
sion". Z okazji jubileuszu założycielka
chóru prof. Żona Urbanyi-Krasnodęb-
ska przygotowała z jubilatami Missa
brevis F-dur KV 192 Mozarta, a ducho-
wy opiekun ks. Stanisław Orzechow-
ski celebrował uroczystą Mszę św. i wy-
głosił płomienną homilię. Odsłonięto
tablicę pamiątkową.	■
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promujący studia na AR.
* * *
„Wrocławskie uczelnie zabiegają o Azja-
tów" - pod takim tytułem ukazał się
w GAZECIE WYBORCZEJ z 29 maja
tekst o porozumieniu wrocławskich
uczelni, w tym Akademii Rolniczej, do-
tyczącym wspólnej promocji za granicą.
Wspomniano o wyjeździe na targi edu-
kacyjne do Bazylei i pozyskiwaniu stu-
dentów ze Wschodu. W tym kontekś-
cie znalazła się informacja o uruchomie-
niu od przyszłego roku studiów w ję-
zyku angielskim na kierunkach wete-
rynaria, biologia i ochrona środowiska.
* * *
W dodatku „Zainwestuj w siebie", któ-
ry ukazał się w GAZECIE WYBOR-
CZEJ 30 maja, znaleźć można wiele in-
formacji dla kandydatów na studia.
W wykazie najbardziej obleganych
kierunków studiów w roku 2005/2006
na pierwszym miejscu plasuje się Aka-
demia Rolnicza i cztery kierunki wraz
z liczbą kandydatów na jedno miejsce
(od 7,6 do 11,3). W tym samym nume-
rze zacytowano wypowiedź rzeczni-
ka prasowego Małgorzaty Wanke-Ja-
kubowskiej na temat weterynarii, któ-
ra, jako najlepsza w Polsce, cieszy się
największą popularnością. W tym sa-
mym dodatku zamieszczono też ma-
teriał reklamowy wrocławskiej AR.
* * *
Obszerny, całostronicowy wywiad
z prof. Maciejem Ugorskim na temat
prowadzonych przez niego badań do-
tyczących terapii genowych w leczeniu
nowotworów realizowanych w ramach
międzynarodowego projektu ukazał
się w dodatku „Wieża ciśnień" w dniu
2 czerwca. Publikacja ta jest jedną z cy-
klu poświęconego sylwetkom wybit-
nych wrocławskich uczonych.
* * *
Cztery ogłoszenia zlecone przez Aka-
demię Rolniczą o przetargach nieogra-
niczonych na sprzedaż nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych
ukazały się w GAZECIE 28 czerwca.
* * *
Obszerne wspomnienie o zmarłym
przed rokiem prof. Janie Szymańskim
zamieściła GAZETA w dziale „Wspo-
mnienia". Pod tekstem podpisali się
profesorowie Andrzej Drabiński, Le-
szek Pływaczyk i Józef Sasik.
* * *
Problem realizacji obowiązkowych prak-
tyk studenckich przez AR na kierunku
ogrodnictwo poruszyła GAZETA w ar-
tykule zatytułowanym „Nauka wyższej
techniki zrywania czereśni" zamieszczo-
nym w numerze z 12 lipca. Kontrower-
syjne, zdaniem studentów, jest niewy-
płacanie im wynagrodzeń za wykony-
waną na rzecz uczelni pracę.
* * *
Temat kontynuowano następnego dnia.
W rozmowie z Teresą Bader z Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego To-
masz Wysocki dowiaduje się, że uczelnia
działa prawidłowo, organizując prakty-
ki i nie ma ani zwyczaju, ani środków, by
płacić studentom za pracę.	■
W dodatku GAZETY
WYBORCZEJ „Ku-
jon polski" z 24 maja
zamieszczono mate-
riał reklamowy Akademii Rolniczej
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W numerze z 30 maja ukazał się wy-
kaz nazwisk 104 profesorów, którym
w tym dniu prezydent Lech Kaczyń-
ski wręczył nominacje profesorskie.
Było wśród nich trzech nauczycieli aka-
demickich z wrocławskiej AR: prof.
Waldemar Rymowicz i prof. Zygmunt
Gil reprezentujący nauki rolnicze oraz
prof. Stanisław Graczyk - nauki wete-
rynaryjne.
* * *
Podczas kolejnej, drugiej w kadencji
ceremonii wręczenia nominacji profe-
sorskich, która odbyła się 20 czerwca,
była jedna osoba z wrocławskiej AR.
Nazwisko prof. Stefanii Kinal znalazło
się w wykazie 93 nazwisk profesorów
zamieszczonym z RZECZPOSPOLI-
TEJ z 22 czerwca.	■
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Wszystkie zwierzęta świata
Kochają, cierpią i umierają
jak my, nie odmawiajmy więc
Im prawa do godziwego życia
Św. Franciszek z Asyżu
Cytat poprzedzający przedmowę do książki
Książka Janusza i Grzegorza Kuźniewiczów „Metody szko-
lenia i sposoby użytkowania psów" przeznaczona jest, jak na-
pisali autorzy we wstępie, dla studentów Wydziału Biologii
i Hodowli Zwierząt oraz Wydziału Rolniczego wrocławskiej
Akademii Rolniczej. Powinna też trafić do rąk ludzi zajmują-
cych się hodowlą psów i ludzi utrzymujących je w domach.
„Monografia stanowi kompleksowe opracowanie odpowia-
dające w pełni założeniom zawartym w tytule" - napisał w re-
cenzji prof. Manfred Oskar Lorek. Książka podzielona została
na 35 rozdziałów, ułożonych typowo dla tego rodzaju opraco-
wań, czyli z zachowaniem chronologii. Zaczyna się wstępem,
który wprowadza czytelnika w tematykę, zaczynając od roli
psa w życiu człowieka, poprzez jego pochodzenie, udomo-
wienie i wykorzystanie. W kolejnych rozdziałach przedstawio-
no szczegółowo zagadnienia z wielu dziedzin wiedzy, między
innymi z zakresu zoopsychologii, etologii, behawioru, relacji
pies-człowiek, dogoterapii oraz roli psa w tworzeniu historii
i kultury religijnej. „Niewątpliwym walorem monografii jest
podsumowanie, dokonane przez autorów w swoisty sposób.
Stanowi ono kompendium wiedzy zawartej w kolejnych roz-
działach" - napisał prof. Lorek, podkreślając, że retrospek-
tywna forma, w jakiej zamieszczono sentencje poszczególnych
rozdziałów, pozwala czytelnikowi na utrwalenie zdobytej
w trakcie czytania wiedzy i jest innowacją w tego typu opraco-
waniach. Świadczy to, zdaniem recenzenta, o dobrej znajomo-
ści warsztatu pisarskiego autorów i jest godne polecenia in-
nym autorom opracowań monograficznych.
Książkę wzbogacają ilustracje: rysunki, kolorowe i czarno-
białe fotografie. Zamieszczono ich w monografii aż 64. W stresz-
czeniu w języku polskim i angielskim autorzy podkreślili, że
w monografii ukazano istotną rolę psów pracujących i ich wy-
korzystanie dla potrzeb człowieka.	(mwj)AKTUALNOŚCIKolejny podwójny numer kwartalnika
Rozwój i zachowanie tożsamości
Z terenu Polski znikały sukcesywnie, począwszy od końca XIX wieku, wsie drew-
niane, kryte strzechą, które utożsamiane były z biedą i niedostatkiem. Dopiero
przemiany związane z zanikaniem tradycyjnej funkcji rolniczej zaczęły gwałtow-
nie przeistaczać ich charakter niebezpiecznie zbliżając go do miejskiego.
Jak będzie wyglądała wieś przyszło-
ści? Upodobni się do miasta, czy zacho-
wa swój specyficzny klimat, który przy-
ciąga rzesze ludzi zmęczonych gonitwą
dnia codziennego i wszechobecnym
zgiełkiem? Pytania te stawiają autorzy
wstępu do kolejnego wydania kwartal-
nika „Architektura krajobrazu" nr 3-4
z 2005 roku, który w całości poświęco-
ny jest różnym aspektom wspólnego
tematu „Krajobraz wsi odnowionej".
Dział „Problemy" otwiera tekst niemiec-
kojęzyczny dwóch autorów Dirka Manz-
ke i Huberta von Dresslera, którego
tytuł w polskim tłumaczeniu brzmi
„Wieś jako istotny punkt otwartych kra-
jobrazów osiedlowych". Irena Nie-
dźwiedzka-Filipiak z Instytutu Budow-
nictwa i Architektury Krajobrazu wro-
cławskiej AR w artykule „Proponowa-
na metoda SEKTOROWEJ ANALIZY
wnętrz krajobrazowych jako integral-
na część opracowań dla programu Od-
nowa Wsi" konstatuje, że potrzebne jest
zastanowienie nad tym, czego oczeku-
jemy od wsi przyszłości, czy ma się ona
zmieniać na przypominające miasto
osiedle z dominującą funkcją mieszka-
niową i usługową, czy może nowe funk-
cje nie muszą pociągać zniszczenia jej
niepowtarzalnego charakteru? „Dzisiej-
sza architektura - zamiast pogłębiać
technokratyczną samotność człowieka
- powinna budować nowe wzory nie
tylko mierzone wartością estetyczną, ale
i etyczną" - stwierdza Anna Grabow-
ska z Katedry Architektury i Planowa-
nia Wsi Politechniki Warszawskiej w ar-
tykule „Współczesne znaczenie archi-
tektury w wiejskim krajobrazie rodzin-
nym". O rewitalizacji obszarów i ukła-
dów ruralistycznych pisze Zofia Mavar
z Zarządu ochrony dziedzictwa kultu-
rowego w Ministerstwie Kultuiy Repu-
bliki Chorwacji, wyrażając przekonanie,
że „kompetentne instytucje państwo-
we będą nadal wspierać, przygotowy-
wać i wdrażać edukacyjne i inne pro-
gramy oraz projekty w związku z och-
roną przyrody oraz materialnego i nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego
obszarów i układów ruralistycznych dla
potrzeb rewitalizacji, a w myśl przyszłe-
go rozwoju". O zadaniach rozwoju wsi
w okresie przejściowym na przykładzie
zrównoważonego rozwoju wsi w Sak-
sonii napisał Henning Kusching z Mini-
sterstwa Środowiska i Rolnictwa Lan-
du Saksonii, a tekst publikowany jest
w języku angielskim. Problemy ochro-
ny i kształtowania krajobrazu kulturo-
wego wsi w warunkach gospodarki ryn-
kowej analizuje Barbara Wycichowska
z Politechniki Łódzkiej. Ciekawe teksty
można znaleźć również w innych sta-
łych działach: Prezentacje, Rozwiąza-
nia techniczne, Tworzywo i Forum.
Na końcu numeru zamieszczono, jak
zwykle, streszczenia artykułów w ję-
zyku angielskim, a tych, które opu-
blikowano po angielsku lub niemiec-
ku, streszczenia w języku polskim.
Całość podwójnego numeru wiąże
się tematycznie z krajobrazem wsi.
Czasopismo jest pięknie wydane,
a staranne łamanie i wierność orygi-
nalnemu układowi graficznemu, któ-
ry wyróżniał je wśród periodyków,
to dodatkowe atuty kwartalnika.
Nakład dotowany jest z budżetu
Urzędu marszałkowskiego Woje-
wództwa Opolskiego, co zapewne
pozwoliło powrócić do terminowo-
ści ukazywania się. A to cieszy, (mwj)
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ŚRODOWISKA WROCŁAWSKIEGO
AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU
15, 20, 21 września 2006 r.
„DZIEŃ WŁOSKI”
15 września 2006 r. (piątek)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Chełmońskiego 43
„Fizyka może zadziwić nawet w kuchni i przy barze •
sekrety dobrego makaronu, kawy i wina” - wykład i
demonstracja, dr Andrei Varlamo, National Institute for the
Physisics of Master, University of Rome,
12.00 -12.45 Wszystko o spaghetti:
-	Dlaczego czas gotowania spaghetti zależy od rożnych
rodzajów makaronu?
-	Spaghetti pomaga rozwiązywać problemy naukowe dla
przemysłu.
-	Jak sosy „dopasowują" się do makaronów?
-	Dlaczego spaghetti nigdy nie łamiąsię na dwie połowy?
Te i inne ciekawe właściwości różnych makaronów.
Tajemnice kawy:
-	Jakotrzymaćfiliżankę dobrej, aromatycznej kawy?
-	Od czego zależy smak różnych rodzajów kawy?
13.00 -13.45 „In vinum Veritas”:
-	Czy wino wpływa pozytywnie na nasze zdrowie?
-	Od czego zależy smak kieliszka wina?
-	Sekrety „bąbelków” w winie
-	Nowoczesne techniki uprawy winorośli i produkcji win
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„CIRKOSCIENZA" - cyrk naukowy
14.30	- Warsztaty - chętni będą mogli zmierzyć się ze
swoimi umiejętnościami w dziedzinie dyscyplin cyrkowych.
(wymaoany strój gimnastyczny)
17.30	- Grawitacja i struktura ciała - wykład wyjaśniający
zasady fizyki i matematyki będące podstawą pokazów
cyrkowych - Laura Ferrari
20.00 - Wielki show aktorów i akrobatów - trapez,
żonglerka, akrobatyka i inne
Uwaga: wykłady odbędą się w języku angielskim i zostaną
tłumaczone ma żywo na język polski. Na miejscu można będzie
skorzystać z bufetu
„TAJEMNICE ŻYWNOŚCI"
Prowadzący pasaż - dr inż. Danuta Figurska-Ciura
20 września 2006 r. (środa)
Wydział Nauk o Żywności
ul. Norwida 25, gmach główny
Laboratoria Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
9.00-10.00 i 11.00-12.00 - Dlaczego chrupki chrupią? -
pokaz, dr inż. Tomasz Zięba, dr inż. Artur Gryszkin
Laboratoria Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i
Zarządzania Jakością Pracownia Chromatograficzna
10.30-12.30 - Czy komputery wąchają sery, czyli „elektro-
niczny nos” w badaniu żywności - pokaz, dr inż. Marek
Szołtysik, liczba miejsc ograniczona, max 15 osób
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sala IV R
10.30-	12.00 - Czy więcej znaczy lepiej? Żywność wzboga-
cana i suplementacja a zdrowie - wykład plus degustacja,
drinż. Danuta Figurska-Ciura, dr. inż. Monika Bronkowska, mgr
Jolanta Mikołajczyk, dr Dagmara Orzeł, inż. Marzena
Styczyńska, dr inż. Jolanta Wyka
13:00-14.30 - Jeśli nie mleko to co? - prozdrowotne
produkty mleczarskie-wykład, dr inż. MarekSzołtysik
„ZWIERZĘTA WŚRÓD
CZY OBOK HAS?"
Prowadzący pasaż - dr Maria Chrzanowska
20 września 2006 r. (środa)
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38c
Audytorium Zootechnicum (sala AZ)
10.00-10.30 - Drób, który zachwyca... i nie tylko - wykład,
drhab. EwaŁukasiewicz
11.00-11.30 - Aquarium - hobby i eksperymenty
naukowe-wykład, drhab. Wojciech Dobicki
12.00-12.00 - Nietoperze - zwierzęta nieznane - wykład,
dr Tomasz Kokurewicz
12.30-	13.00 - Sportowe i rekreacyjne użytkowanie koni -
wykład, prof. drhab. Henryk Geringer de Oedenberg
Zakład Hodowli Drobiu
10.30-	11.00 - Prezentacja i omówienie pod względem cech
pokrojowych i użytkowych ras amatorskich kur, ozdobnych,
miniatur i karzełków, kur o anormalnym upierzeniu oraz
zniekształconym kośćcu - pokaz, dr inż. Maria
Chrzanowska, dr inż. Artur Kowalczyk
Zakład Limnologii i Rybactwa pracownia akwarystyczna
11.30-	12.00 - Ryby oraz niektóre techniki tworzenia
rezerwy genetycznej ryb (mrożenie komórek rozrodczych)
- pokaz, dr inż. Przemysław Pokorny, Jakub Jagielski -
Zakładu Limnologii i Rybactwa
„CZŁOWIEK I ZWIERZĘ"
Prowadzący pasaż - prof. dr hab. wet. Tadeusz Stefaniak
21 września 2006 r. (czwartek)
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
plac Grunwaldzki 45
Sala IV W
10.00-10.45- Parki narodowe w Polsce-wykład, prof. dr Andrzej
Dubiel
10.45-11.30 - Problem ptasiej grypy u ludzi i zwierząt -
wykład, prof. dr Alina Wieliczko
11.30-	12.15 - Zwierzęta egzotyczne w domu - wykład,
dr Tomasz Piaseczkl
12.15-13.00 - Akwarystyka morska - nie taki diabeł
straszny-wykład, lek. wet. Piotr Międlą
13.00-13.45 - Co mówią nam zwierzęta - wykład,
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
14.00-15.00 - Rozpoznawanie gatunków zwierząt
egzotycznych - konkurs
„NASZE ŚRODOWISKO -
JEGO KSZTAŁTOWANIE
I SKUTKI"
Prowadzący pasaż: dr hab. Anita Biesiada
i prof. dr hab. Leszek Kuchar
20 września 2006 r. (środa)
Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a
Sala HIC
10.00-10.30 - Kwiaty z ogrodów łąk, pól i lasów - suszeń ie
i utrwalanie-wykład, drinż. Regina Dębicz
12.00-12.30 - Biomasa Miscanta olbrzymiego - źródłem
energii odnawialnej-wykład, dr hab. Marcin Kozak
Hol Centrum Dydaktyczno-Naukowego
10.30-	11.00 - Układanie wiązanek - pokaz, dr inż. Regina
Dębicz, dr Katarzyna Skrzynecka, dr Przemysław Bąbelewski
11.00-12.00 - Kto ułoży najładniejszą wiązankę - konkurs,
dr inż. Regina Dębicz, dr Katarzyna Skrzynecka, dr Przemysław
Bąbelewski
9.00-10.30 i 12.00-13.00 - Dorysuj park do rysunku pary
siedzącej na ławce - warsztaty, dr Jerzy Potyrała, dr Anna
Borcz
21 września 2006 r. (czwartek)
Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a
Sala IIIC
10.00—10.30 - Od chwastu do leku-wykład, dr Józef Strugała
Hol Centrum Dydaktyczno-Naukowego
10.30-	12.00- Pokaz leków roślinnych, żywności, kosme-
tyków z olejem z wiesiołka - pokaz, dr Józef Strugała
10.30-	12.00 - Czy umiesz rozpoznać, co gryzie twoje
rośliny - poradnia dla chorych roślin - warsztaty, dr hab.
Zdzisław Klukowski (doradztwo)
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
ul. Grunwaldzka 53
Laboratorium GIS, sala 111G
11.00-12.00 -GPS narzędziem do badań ruchów tektonicz-
nych -wykład plus demonstracja, mgr inż. Marcin Zając
Hol Centrum Dydaktyczno-Naukowego
12.00-13.30, 14.00-15.30 -Dorysuj park do rysunku pary
siedzącej na ławce-warsztaty, dr Jerzy Potyrała, dr Anna Borcz
Instytut Inżynierii Rolniczej
ul. Chełmońskiego 26
Sala 26 i hala maszyn
10.00-11.00-Współczesne maszyny rolnicze, konstrukcja
i rozwój - wykład plus pokaz, prof. drhab. Zygmunt Owsiak
11.00-12.00 - Motoryzacja w inżynierii rolniczej,
tendencje rozwoju - wykład plus pokaz, dr hab. Dariusz
Materek
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