ZAKŁAD HERBOLOGII I TECHNIK UPRAWY ROLI
Wrocław, dn. 19.01.2016 r.
Członkowie Zespołu Badawczego
ds. Rejonizacji Chwastów Segetalnych
oraz wszyscy zainteresowani udziałem w
Konferencji

Szanowni Państwo
We wrześniu 2014 r. odszedł od nas inicjator, aktywny uczestnik i wieloletni
koordynator Zespołu ds. Rejonizacji Chwastów Segetalnych w Polsce – Prof. dr Józef Rola. Na
ostatniej – z Jego udziałem – Konferencji, która odbyła się w Słupsku Profesor ustalił, że XL
Jubileuszowa Konferencja będzie organizowana przez ośrodek wrocławski. Zgodnie z Jego
wolą podjęliśmy się tego zadania. Dlatego uprzejmie Państwa informuję, że XL Konferencja z
cyklu „Rejonizacja Chwastów Segetalnych w Polsce” odbędzie się w dniach
7-9.09.2016 r. W przeddzień Konferencji, tj. w dniu 6.09. 2016 r. w siedzibie Zakładu
Herbologii i Technik Uprawy Roli przy ulicy Orzechowej 61 we Wrocławiu zaplanowane
zostało Przedkonferencyjne Seminarium „Polska herbologia – spojrzenie retrospektywne”
poświęcone pamięci Prof. dr Józefa Roli i innych wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny.
Serdecznie Państwa zapraszam na obydwa wydarzenia. Proszę również o przekazanie
informacji o nich możliwie najszerszemu gronu osób, gdyż zależy nam na możliwie szerokim
rozpropagowaniu Konferencji.
W czasie naszych spotkań liczę na czynny udział z Państwa strony, ciekawą dyskusję i
wymianę myśli oraz wszelkie pomysły mogące podnieść aktywność Zespołu Rejonizacyjnego
na wyższy poziom. Oczekuję również na zgłoszenia chętnych do organizacji kolejnych
Konferencji.
Z poważaniem

prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki

ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
tel./fax: +48 71 363 87 07, +48 71 363 86 91, +48 71 336 26 58
www.iung.wroclaw.pl, sekretariat@iung.wroclaw.pl
NIP: 716-000-42-81

Komunikat I
XL Konferencja z cyklu „Rejonizacja Chwastów Segetalnych w Polsce” odbędzie się w
dniach 7-9.09.2016 r. W przeddzień Konferencji, tj. w dniu 6.09. 2016 r. w siedzibie Zakładu
Herbologii i Technik Uprawy Roli przy ulicy Orzechowej 61 we Wrocławiu odbędzie się
Przedkonferencyjne Seminarium „Polska herbologia – spojrzenie retrospektywne”
poświęcone pamięci Prof. dr Józefa Roli i innych wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny.
Przedkonferencyjne Seminarium „Polska herbologia – spojrzenie retrospektywne”
Ideą Seminarium jest wspomnienie sylwetek i dorobku czołowych polskich herbologów z
różnych ośrodków badawczych, zarówno żyjących, jak i nieżyjących, którzy wnieśli
niepodważalny wkład w rozwój tej dyscypliny naukowej. W ramach Seminarium
przewidywane są 15-20 min. wystąpienia w formie prezentacji multimedialnej.
Zamysłem organizatorów jest również wydanie Leksykonu Polskiej Herbologi, zawierającego
biogramy czołowych polskich naukowców parających się tą dziedziną. Dlatego serdecznie
proszę o opracowanie takich charakterystyk dla osób już nieżyjących lub nieaktywnych
zawodowo, które pracowały w placówkach, w których są Państwo zatrudnieni. Proszę
również o przygotowanie notek biograficznych o sobie, przez wszystkich członków Zespołu
Rejonizacyjnego, którzy uczestniczą w jego pracach od co najmniej 15 lat.
Biografie proszę przygotować wg następującego układu:
• Imię Nazwisko, tytuł i stopnie naukowe,
• Data i miejsce urodzenia. W przypadku osób nieżyjących data śmierci,
• Opis edukacji (ukończone szkoły i uczelnie),
• Zdobyte stopnie i tytuł naukowy (kiedy i gdzie),
• Kariera zawodowa (miejsca zatrudnienia, ewentualna informacja o przejściu na
emeryturę),
• Zainteresowania zawodowe i osiągnięcia twórcze (realizowana tematyka badawcza,
sumaryczna liczba publikacji, promotorstwa i recenzje w awansach naukowych
młodych pracowników, inne osiągnięcia),
• Członkostwa w towarzystwach naukowych (sprawowane funkcje),
• Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia oraz godności naukowe (doktoraty h.c, honorowe
profesury i in.)
• Inne ważne dla charakterystyki danej osoby informacje.

W miarę możliwości proszę o załączenie tzw. zdjęcia legitymacyjnego do każdego biogramu.
W przypadku jego niedostępności może być inna fotografia. Tekst w formacie MS Word,
czcionka Times New Roman 12 punktów, o objętości do 3 stron. Zdjęcia kolorowe lub czarnobiałe, zeskanowane w dobrej rozdzielczości (minimum 300 dpi) w formacie „.jpg”.
Proszę również wszystkich, posiadających w swoich archiwach zdjęcia z Konferencji
Rejonizacyjnych, o podzielenie się nimi. Chciałbym aby na XL Konferencji każdy z uczestników
otrzymał płytę z historią dotychczasowych spotkań. Dlatego bardzo proszę o przesyłanie na
płytach CD wersji elektronicznych zdjęć, które weszłyby do tych materiałów. W przypadku
wersji papierowych zdjęć, po wypożyczeniu oferujemy ich zeskanowanie i zwrot oryginałów
właścicielom. Liczę na pozytywny odzew w tej sprawie.
XL Konferencja z cyklu „Rejonizacja Chwastów Segetalnych w Polsce”
Miejsce obrad: Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej koło Lubiąża
Tematyka konferencji:
Począwszy od LX konferencji zmianie ulega jej formuła. W celu jak najszerszej możliwości
prezentacji ciekawych wyników badań zrezygnowano z corocznego tematu wiodącego, na
rzecz kilku sesji tematycznych:
• Zbiorowiska segetalne i ich bioróżnorodność,
• Biologia i szkodliwość chwastów,
• Gatunki zanikające i inwazyjne,
• Allelopatia i niechemiczne sposoby ograniczania wzrostu i rozwoju chwastów.

Na Konferencji nie będą prezentowane tematy dotyczące chemicznego zwalczania
chwastów.
W ramach Konferencji przewidywane są wystąpienia referatowe (ok. 15 min.) oraz postery
multimedialne (ok. 5 min.).
Dalsze informacje i komunikaty będą dostępne na stronie internetowej:
www.iung.wroclaw.pl

W komunikacie II podany zostanie koszt uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy na XL
Konferencję. W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt na adres:
k.domaradzki@iung.wroclaw.pl

Ramowy program XL Konferencji:
Wtorek – 6.09. 2016 r.
Wrocław, ul. Orzechowa 61, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli
Godz. 13.00

Przedkonferencyjne Seminarium „Polska herbologia –
spojrzenie retrospektywne” poświęcone pamięci Prof. dr
Józefa Roli i innych wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny

Godz. 18.00-19.00

Wspólna kolacja

Godz. 19.00

Przejazd autokarem z Wrocławia do Krzydliny Małej na
miejsce Konferencji

Środa – 7.09. 2016 r.
Krzydlina Mała koło Lubiąża, Centrum Spotkań i Dialogu
Godz. 8.00-9.00

Rejestracja uczestników

Godz. 9.00

Rozpoczęcie konferencji

Godz. 9.30-14.00

I Sesja referatowa

Godz. 15.00-16.30

II Sesja referatowa

Godz. 16.30-18.00

Sesja posterowa

Godz. 19.00

Spotkanie towarzyskie w plenerze

Czwartek – 8.09. 2016 r.
Sesja terenowa
Godz. 8.30-19.00

min. zwiedzanie zespołu pocysterskiego w Lubiążu, atrakcji
florystycznych na terenie powiatu wołowskiego. Posiłki w
plenerze.

Godz. 20.00

Spotkanie towarzyskie w plenerze

Piątek – 9.09. 2016 r.
Krzydlina Mała koło Lubiąża, Centrum Spotkań i Dialogu
Godz. 9.00-11.00

III Sesja referatowa

Godz. 11.00-12.00

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Godz. 12.00-13.00

Obiad

Godz. 13.00

Odjazd autokaru do Wrocławia

