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Jubileusz 45-lecia Wydziału Ogrodniczego w Krakowie 

oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Ziemia Roślina Człowiek”

Obchody Jubileuszu 45-lecia Wydziału Ogrodniczego 

połączone z  Konferencją Naukową odbyły się w  dniach 

11 i 12 września 2013 roku. Patronat Honorowy objęli JM 

Rektor prof. dr hab. Włodzimierz Sady oraz Marszałek Woje-

wództwa Małopolskiego Marek Sowa. Witając licznie przy-

byłych gości dziekan Wydziału Ogrodniczego przedstawił 

pokrótce historię wydziału. Zwrócił uwagę na to, że duży 

udział w powołaniu wydziału w 1968 r. mieli jego późniejsi 

profesorowie Maria Łucka i Tadeusz Wojtaszek, który został 

pierwszym dziekanem. Jubileusz był również okazją do 

refleksji i zastanowienia się nad tym, w jakim kierunku po-

winno zmierzać ogrodnictwo, zarówno naukowo, jak i dy-

daktycznie. O tym, że jubileusz 45-lecia Wydziału Ogrod-

niczego zbiega się z  jubileuszem 60-lecia Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie mówił z kolei prof. dr hab. Włodzi-

mierz Sady. Przypomniał, że historia nauk rolniczych w Kra-

kowie sięga XVIII wieku i związana jest z postacią patrona 

naszego uniwersytetu ks. Hugona Kołłątaja. Później głos 

zabierali licznie zgromadzeni goście reprezentujący w  za-

sadzie wszystkie ośrodki naukowe w Polsce, zajmujące się 

ogrodnictwem, tak szkoły wyższe, jak i  instytuty naukowe 

oraz firmy ogrodnicze. Warto podkreślić liczny udział w ob-
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chodach jubileuszu 45-lecia wielu delegacji z  zagranicy, 

którym przewodniczyli przedstawiciele władz uczelnianych 

i  wydziałowych. Nie sposób nie wspomnieć o  obecności 

licznego grona dziekanów i prodziekanów pozostałych wy-

działów UR. W obchodach jubileuszu wydziału brało udział 

ponad 300 osób, w tym uczestnicy konferencji naukowej.

Połączenie jubileuszu 45-lecia Wydziału Ogrodnicze-

go z Ogólnopolską Konferencją Naukową, zorganizowaną 

przy współudziale Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrod-

niczych było doskonałą okazją nie tylko do zapoznania 

się z  osiągnięciami i  pracami realizowanymi na Wydziale 

Ogrodniczym UR w  Krakowie, ale i  do szerszego pozna-

nia najnowszych badań oraz doświadczeń realizowanych 

w polskich ośrodkach naukowych, zajmujących się szeroko 

rozumianym ogrodnictwem. Nie przypadkowo został też 

zaproponowany tytuł konferencji  „Ziemia Roślina Czło-

wiek”. Współczesne ogrodnictwo wykracza bowiem poza 

tradycyjne rozumienie tego terminu jako produkcji, pielę-

gnacji czy zastosowania roślin. Obejmuje również znacze-

nie roślin ogrodniczych dla jakości życia człowieka. 

W części plenarnej konferencji przedstawiono 4 refe-

raty wprowadzające. Pierwszy wykład pod intrygującym 

tytułem „Abel i Kain w jednym stali domu. Historia biblijna 

jako archetyp współczesnego eksperymentu człowieka 

z technologią i kulturą” wygłosił ks. dr Jerzy Brusiło z Uni-

wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w  Krakowie. Prof. dr 

hab. Kazimierz Tomala z SGGW w Warszawie w wystąpieniu 

zatytułowanym „W 365 dni dookoła jabłka” odniósł się do 

problemów polskiego sadownictwa. Kolejny referat prof. 

Andrzeja Komosy z  Uniwersytetu Przyrodniczego w  Po-

znaniu pt.  „Wszystko co jest w roślinie pierwej znajdowa-

ło się w ziemi lub powietrzu …” odnosił się do technologii 

stwarzających nowe możliwości w  zakresie optymalizacji 

plonowania roślin i  ochrony środowiska przyrodniczego. 

Prof. dr hab. Stanisław Rożek z  Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie zaprezentował bardzo istotne dla zdrowia ludzi 

zagadnienie „Profilaktyka jodowa w Polsce i na świecie po 

rekomendacji WHO dotyczącej ograniczenia spożycia soli”. 

Profesor proponuje rozwiązanie tego problemu poprzez 

tzw. biofortyfikację roślin, zwłaszcza warzyw w jod. 

Motyw przewodni Konferencji „Ziemia Roślina Czło-

wiek” znalazł odzwierciedlenie również w tematach głów-

nych sekcji roboczych. Zakres tematyki dotyczył takich 

zagadnień jak: produkcja i jakość warzyw, owoców i roślin 

ozdobnych,  bioróżnorodność upraw ogrodniczych, no-

woczesne technologie w  ogrodnictwie gruntowym i  pod 

osłonami, metody stosowane w  okresie pozbiorczym 

przedłużające trwałość produktów ogrodniczych, sposoby 

ograniczania rozwoju groźnych agrofagów i  ich oddziały-

wania na uprawy i produkty ogrodnicze oraz kształtowanie 

krajobrazu przyjaznego dla środowiska naturalnego i  dla 

człowieka. Szczególną uwagę zwracano na jakość produk-

tów ogrodniczych jako źródła niezbędnych dla człowieka 

mikroelementów i  substancji prozdrowotnych, kształtują-

cych prawidłowe nawyki żywieniowe ludzi i oddziaływują-

ce na kondycję i stan zdrowotny społeczeństwa.

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja plenero-

wa m. in. w  Goczałkowickim Centrum Roślin Ozdobnych. 

Była również okazja zapoznania się z  produkcją sadowni-

czą w rejonach podgórskich na przykładzie gospodarstwa 

Anny i Stanisława Nowaków w Żmiącej oraz z problematy-

ką utylizacji odpadów komunalnych w  Baryczy (Miejskie 

Składowisko Odpadów Komunalnych wraz z kompostow-

nią). Podczas sesji plenerowej była okazja do wymiany do-

świadczeń w zakresie projektowanych, jak i przeprowadzo-

nych badań naukowych. Spotkanie to stanowiło okazję do 

zapoznania się z  wzajemnymi przemyśleniami w  zakresie 

upowszechnienia dotychczasowych wyników badań, któ-

re mogą stanowić inspirację do nowych pomysłów i  pro-

jektów oraz poszukiwania nowych tematów badawczych 

z zakresu upraw ogrodniczych, jak i kształtowania środowi-

ska naturalnego. W trakcie konferencji wygłoszono 39 re-

feratów oraz przedstawiono 161 posterów. Większość prac, 

których wyniki prezentowano podczas konferencji zostało 

opublikowane w czasopiśmie Episteme.

Prof. dr hab. Stanisław Mazur

Postać Profesora Tadeusza Wojtaszka założyciela  

Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych  

Prof. Tadeusz Wojtaszek jest 

osobą niezwykle zasłużoną dla Pol-

skiego Towarzystwa Nauk Ogrod-

niczych. Będąc członkiem kilku 

organizacji naukowych w kraju i za 

granicą, rozumiał ich znaczenie dla 

nauki światowej i pragnął aby także 

w naszym kraju powstało stowarzy-

szenie podobnej rangi. Prowadził 

kilkuletnie rozmowy i  konsultacje 

z  czołowymi postaciami środowi-

ska ogrodniczego w Polsce (profesorowie: Szczepan Pienią-

żek, Emil Chroboczek, Henryk Skąpski, Tadeusz Hołubowicz 

i  inni), a także z władzami Polskiej Akademii Nauk i uzyskał 

ich poparcie dla idei powołania PTNO. W efekcie to właśnie 

z  jego inicjatywy i przy czynnym zaangażowaniu powstało 

w  1987 roku  Towarzystwo, z  siedzibą Zarządu Głównego 

w Krakowie, a Prof. Wojtaszek na pierwszym Walnym Zgro-

madzeniu został wybrany jego prezesem. Powołano od-

działy w  najważniejszych ośrodkach naukowych w  Polsce 

i podjęto decyzję o utworzeniu czasopisma naukowego Fo-

lia Horticulturae, wydawanego systematycznie, dwukrotnie 

w roku w języku angielskim (od 1989). Towarzystwo, którego 

powstanie i zorganizowanie od podstaw zawdzięczamy Pro-

fesorowi prowadzi aktywną działalność do dzisiaj.

Okazją do przypomnienia tej wybitnej postaci było 

odsłonięcie popiersia Profesora, jako wyraz wdzięczności 

i pamięci, w uznaniu wielkich zasług dla Uniwersytetu Rol-

niczego w Krakowie. Stało się to 18 października w ramach 

obchodów 60-lecia uczelni, wobec licznie zgromadzonej 
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społeczności akademickiej i  dostojnych gości. Wizerunek 

Prof. Wojtaszka stanął w kampusie uniwersyteckim przy Al. 

29 Listopada, będącego jego dziełem.

Urodził się 15 grudnia 1920 roku w  niewielkiej podkar-

packiej wsi Lutcza, na Rzeszowszczyźnie, w  biednej chłop-

skiej rodzinie. Ojciec Jakub i  matka Maria z  Barów utrzy-

mywali liczną rodzinę z  4-hektarowego gospodarstwa. Po 

ukończeniu w 1934 roku siedmioklasowej miejscowej Szkoły 

Powszechnej z wyróżnieniem, marzył o dalszej nauce. Sytu-

acja materialna jego rodziny jednak na to nie pozwalała. Nie 

było po prostu za co pójść do gimnazjum, a nadto trzeba było 

pomóc rodzicom w utrzymaniu licznego rodzeństwa. Praco-

wał więc w rodzinnym gospodarstwie, a także w położonym 

nieopodal dworze. W tym czasie równolegle dokształcał się 

w  zimowe wieczory i  niedziele w  Zespole Przysposobienia 

Rolniczego; został nawet jego przewodniczą-

cym.

Szczęśliwy los sprawił, że prowadzony 

przez niego Zespół Przysposobienia Rolnicze-

go wizytował dyrektor Gimnazjum Rolniczego 

w  Miłocinie koło Rzeszowa Władysław Rze-

pecki, który dostrzegł niezwykły talent i wiel-

ką pasję młodego Wojtaszka i  zaproponował 

internat oraz stypendium, aby dalej się uczył. 

Nie stracił on tej szansy i w roku 1937 rozpoczął 

naukę we wspomnianym gimnazjum, utrzy-

mując się samodzielnie, a  nawet pomagając 

rodzicom z korepetycji. Niestety wybuch woj-

ny przerwał dalsze oficjalne nauczanie. Dokształcał się jed-

nak tajnie, jednocześnie przebywając na praktyce rolniczej 

w gospodarstwie tegoż gimnazjum. W roku 1943 ukończył 

dwuletnie studium w  Szkole Rolniczej w  Suchodole, gdzie 

obok przedmiotów zawodowych, konspiracyjnie poznawał 

literaturę i historię Polski.

Czas okupacji to niezwykła próba prawdziwego patrioty-

zmu. Działalność konspiracyjną podjął w roku 1942 i został 

zaprzysiężony jako żołnierz Batalionów Chłopskich, (pseu-

donim „Jakubowicz”, a później „Snop”), w obwodzie Brzozów. 

Polegała ona na wykonywaniu licznych akcji, m.in. dywersji 

gospodarczej. W marcu 1944 roku władze okupacyjne wpa-

dły na trop działalności całej grupy BCh w tamtym rejonie. 

Znalazł się na liście poszukiwanych i musiał się ukrywać.

Po zmianie frontu wojennego we wrześniu 1944 roku zo-

stał zatrzymany przez NKWD, a w październiku wywieziony 

w głąb Związku Radzieckiego. Tam w  nieludzkich warun-

kach ciężko pracował w różnych zakładach przemysłowych 

i  w  sowchozach, najpierw w  obwodzie Nowogrodzkim, 

a następnie Swierdłowskim, aż do listopada 1947 roku. Bar-

dzo ucierpiało wówczas jego zdrowie. Po powrocie do Polski 

z zesłania przechodził rekonwalescencję w rodzinnym domu, 

gdzie przebywał do lata 1948 roku.

Nowy okres w jego życiu zaczyna się w 1948 r. W sierpniu 

tegoż roku założył rodzinę. Jego żoną została Zofia z domu 

Panek, z  którą miał trzy córki: Barbarę, Grażynę i  Elżbietę. 

Wówczas również przeniósł się do Wrocławia i rozpoczął tam 

pracę zawodową w Polskich Zakładach Zbożowych, na róż-

nych stanowiskach, aż do dyrektora okręgu włącznie. Rów-

nocześnie z pracą podjął studia na Wydziale Rolniczym Uni-

wersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1949). Ukończył je na 

poziomie inżynierskim. Został też zakwalifikowany na studia 

magisterskie, jednak z powodu objęcia stanowiska dyrektora 

Zakładów Zbożowych, nie mógł ich kontynuować. Jak silna 

musiała być jednak jego determinacja ku dalszemu zgłębia-

niu wiedzy, skoro w roku 1955 porzuca intratne stanowisko 

dyrektorskie, by kontynuować swe wykształcenie. Przenosi 

się do Krakowa, z którym zwiąże się na wszystkie dalsze lata. 

Tu kończy studia magisterskie na Wydziale Rolnym Wyższej 

Szkoły Rolniczej (1956).

Wraz z ukończeniem magisterium rozpoczyna pierwszą 

pracę w obszarze nauki, w charakterze starszego asystenta, 

w Zakładzie Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Kra-

kowie. Tu realizuje swoje badania, których zwieńczeniem 

było przygotowanie pracy doktorskiej pt. „Aktywność enzy-

mów oddechowych i  wpływ inhibitorów na pobieranie O2 

podczas wzrostu kiełków w temperaturze jaryzacji i w 22°C 

oraz wpływ następczy inhibitorów na wzrost 

i  rozwój pszenicy”. Praca została obroniona 

przed Radą Wydziału Rolniczego WSR w Krako-

wie w 1962 r. Oryginalna rozprawa doktorska 

młodego naukowca, dobrze poprowadzona jej 

obrona, zrobiły zapewne wrażenie w krakow-

skiej uczelni, gdyż otrzymał propozycję pracy. 

Skorzystał z niej i został zatrudniony na stano-

wisku adiunkta.

W planach władz uczelni było uruchomie-

nie w  bliskiej perspektywie studiów ogrodni-

czych. Zrodziła się więc myśl, aby wykorzystać 

właśnie dr. Tadeusza Wojtaszka do zorganizo-

wania nowego wydziału. W tym celu został skierowany przez 

uczelnię na dwuletni staż naukowy na Wydział Ogrodni-

czy Uniwersytetu Purdue w  Lafayette, w  Stanach Zjedno-

czonych, aby specjalizować się w  zakresie warzywnictwa. 

W czerwcu 1963 r. wyjeżdża i trafia do zespołu kierowanego 

przez Prof. Georga Freda Warrena, podejmując intensywne 

badania nad problemem wyjaśnienia mechanizmów reakcji 

roślin na działanie herbicydów stosowanych w uprawie wa-

rzyw. Pobyt w USA wykorzystał do maksimum, mając dostęp 

do nowoczesnej aparatury i  całego zaplecza badawczego, 

równocześnie pracując do granic możliwości. Dana mu szan-

sa i  osobisty tytaniczny wysiłek zaowocowały w  uzyskaniu 

rezultatów badań, które na trwałe trafiły do literatury świa-

towej. Stały się również podstawą przygotowania rozprawy 

habilitacyjnej „Relationship between susceptibility of plants 

to DNBP and their capacity for ATP generation”. Na jej pod-

stawie przeprowadził po powrocie do kraju postępowanie 

habilitacyjne na Wydziale Rolniczym WSR w Krakowie, uzy-

skując w  roku 1966 stopień doktora habilitowanego nauk 

rolniczych w  zakresie warzywnictwa. W następstwie został 

powołany na stanowisko docenta w Katedrze Ogrodnictwa.

Dalszy rozwój naukowy przebiegał równie szybko. 

W 1972 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, 

a w 1979 r. profesora zwyczajnego. 

Prof. Tadeusz Wojtaszek był bez wątpienia uczonym 

światowego formatu. Aktywność naukowa, będąca jego 

wielką pasją, koncentrowała się wokół kilku nurtów. Począt-

kowo zajmował się zagadnieniami z zakresu fizjologii roślin, 

zwłaszcza procesem jaryzacji zbóż. W czasie stażu naukowe-

go w  Stanach Zjednoczonych pracował nad problematyką 

chemicznej ochrony roślin warzywnych przed chwastami, 

poszukując mechanizmu działania wybranych herbicydów 
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na chwasty i rośliny uprawne. Szczególnie znaczące okazały 

się jego badania dotyczące roli ATP w zjawisku odporności 

kilkunastu gatunków roślin na jeden z herbicydów. Prace te 

opublikowane w „Plant Physiology” oraz „Weeds” były często 

cytowane. Po powrocie do kraju prowadził na szeroką ska-

lę, pionierskie w owych latach doświadczenia, nad ochroną 

przed chwastami wielu gatunków roślin warzywnych. W ko-

lejnym okresie skupił się na badaniach dotyczących nowo-

czesnych technologii produkcji warzyw polowych oraz pod 

osłonami.

Stał się niekwestionowanym liderem, uznawanym przez 

wszystkie ośrodki badawcze w  Polsce, w  zakresie nauk 

ogrodniczych. Nic też dziwnego, że to właśnie Prof. Tade-

uszowi Wojtaszkowi powierzono funkcję koordynatora ba-

dań interdyscyplinarnych, obejmujących swym zasięgiem 

cały kraj i wszystkie działy ogrodnictwa. W ramach programu 

resortowego MNiSzW „Przyrodnicze i  techniczne czynniki 

zwiększania produktywności roślin ogrodniczych”, realizo-

wanego w latach 1976-1990, opracowano wiele nowych roz-

wiązań technologicznych dla tego sektora, równocześnie in-

tegrując środowisko naukowe z wyższych uczelni i centrów 

badawczych naszego kraju.

Stworzył również liczącą się w środowisku ogrodniczym 

szkołę naukową. Był promotorem 9 zakończonych przewo-

dów doktorskich, kilku kolejnych otwartych, które ukończo-

ne zostały po odejściu Profesora. Wielu z jego wychowanków 

awansowało później, uzyskując kolejne szczeble rozwoju na-

ukowego, z tytułem profesora włącznie.

Kreśląc sylwetkę Profesora można wyróżnić wyraźne dwa 

nurty w jego aktywności, związanej z nauką. Do roku 1968 

cały swój wysiłek koncentrował na badaniach, dopracowując 

się wyników, które zapewniły mu miano wielkiego uczonego. 

Po tym okresie nadal nie zaniechał swoich studiów, poszuki-

wań naukowych i transferu wyników badań do praktyki, po-

został nauce wierny, ale nade wszystko całą swą energię, czas 

i  pasję nakierował na wieloraką działalność organizacyjną. 

Należy o tym pamiętać, gdyż w tym zakresie jego aktywność 

pozostawiła trwały ślad w uczelni i szerokim środowisku na-

ukowym, zasługując bezsprzecznie na wyjątkowe uznanie.

Osoba Prof. Tadeusza Wojtaszka jest na trwałe związana 

z Wydziałem Ogrodniczym krakowskiej uczelni rolniczej. To 

z jego inicjatywy i przy usilnych staraniach, wspólnie z Prof. 

Marią Łucką, udało się powołać nowy wydział, co stało się 

w roku 1968. Został też jego pierwszym dziekanem. Pełniąc 

tę funkcję z  wielką energią i  zaangażowaniem opracował 

koncepcję budowy bazy lokalowej. Zrealizowany w  kolej-

nych latach całościowy kompleks dydaktyczno-badawczy 

Wydziału Ogrodniczego należał do najnowocześniejszych 

centrów kształcenia i badań z zakresu ogrodnictwa nie tylko 

w Polsce, ale i na świecie, co potwierdzają wpisy oraz opinie 

w księdze pamiątkowej, wybitnych uczonych z kraju i zagra-

nicy, wizytujących to miejsce.

Niewątpliwie najbardziej znaczącym spośród rozlicznych 

obowiązków, jakie mu powierzano, było pełnienie funkcji 

Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie. Pełnił ją przez trzy 

kolejne kadencje, w latach 1971 - 1981. Powierzenie tej funk-

cji na tak długi okres było wielkim wyróżnieniem i zaszczy-

tem, jednakże trzeba to mocno zaakcentować, Rektor Wojta-

szek traktował ją przede wszystkim jako służbę wobec całej 

wspólnoty akademickiej uczelni. 

W związku z  dynamicznym wzrostem liczby kształco-

nych studentów i  wynikającą z  tego koniecznością zwięk-

szania zatrudnienia we wszystkich grupach pracowniczych, 

niezwykle istotną potrzebą stawała się sprawa rozbudowy 

bazy lokalowej uczelni. Rektor Tadeusz Wojtaszek od po-

czątku pełnienia tej funkcji, z wizją, z niezwykłą konsekwen-

cją i wielkim uporem, pokonując wiele trudności, trudnych 

pertraktacji, nawet na najwyższych szczeblach rządowych, 

zmierzał do zatwierdzania planów inwestycyjnych, pozy-

skiwania na nie środków finansowych, a  następnie nad-

zorowania budowy obiektów dydaktyczno-naukowych 

oraz socjalnych. Wymienić tu należy przede wszystkim 

cały kompleks Kampusu na 29-Listopada, a  więc budynek 

Wydziału Ogrodniczego, który dziś nosi nazwę Collegium 

Wojtaszka, nowoczesny na owe lata obiekt szklarniowy 

i  przechowalniczy, trzy domy studenckie, które zostały  

w całości ukończone i oddane w użytkowanie w czasie ka-

dencji Rektora, a  także rozpoczęte inwestycje Wydziału Le-

śnego, stołówki i centrum kultury studentów. W tym czasie 

powstały również inne obiekty uczelni.

Był on również twórcą, a w latach 1973-1979 redaktorem 

naczelnym miesięcznika Aura, poświęconego problemom 

ochrony środowiska, wydawanego do dzisiaj. 

Bardzo silnie związany był z  Polską Akademią Nauk. 

W 1976 r. został wybrany członkiem korespondentem, 

a  w  1989 członkiem rzeczywistym. W latach 1986-1989 

wchodził w  skład Prezydium Akademii. Aktywnie uczestni-

czył w pracach komitetów naukowych PAN: Nauk Ogrodni-

czych, Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a w szcze-

gólności Zagospodarowania Ziem Górskich, w którym pełnił 

przez wiele lat funkcję przewodniczącego (1978-1990). W ra-

mach tego komitetu podejmował szereg działań, a znaczą-

cym osiągnięciem było przygotowanie i doprowadzenie do 

przyjęcia „Uchwały górskiej”, mającej wielkie znaczenie dla 

terenów górzystych, gdyż zapewniła ona wiele konkretnych 

rozwiązań na rzecz aktywnego ich rozwoju.

Profesor pełnił również liczne ważne funkcje w  central-

nej administracji państwowej. Był członkiem Rady Głównej 

Szkolnictwa Wyższego (1966-1970). W latach 1973-1977 

aktywnie uczestniczył w pracach Centralnej Komisji Kwalifi-

kacyjnej ds. Kadr Naukowych przy prezesie Rady Ministrów, 

a następnie od 1984 r. wchodził w skład jej Prezydium. Był 

członkiem Kolegium Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyż-

szego i Techniki (1972-1985), Rady Naukowej przy Ministrze 

Rolnictwa (1971-1982) oraz Rady Gospodarki Żywnościowej 

przy Radzie Ministrów (od 1984).

Prof. Tadeusz Wojtaszek w  uznaniu tak licznych zasług 

został wyróżniony szeregiem odznaczeń i orderów państwo-

wych, resortowych i  regionalnych. Nie sposób wszystkich 

ich wymienić. Należy jednak wspomnieć o najwyższym wy-

różnieniu, jakie spotkać może nauczyciela akademickiego, 

to jest nadaniu godności doktora honorowego, którą został 

uhonorowany trzykrotnie: przez Akademię Rolniczą w Mo-

skwie (1980), Wyższą Szkołę Rolniczą w  Pradze (1981) oraz 

Akademię Rolniczą w Poznaniu (1989).

A jakim człowiekiem był Prof. Tadeusz Wojtaszek? Był 

niezwykle odpowiedzialnym, za pracowników i studentów, 

swoich podopiecznych, zespoły jakimi kierował, ale i za za-

dania do realizacji, które przed nim stawiano, powierzając 

rozmaite funkcje. Wywiązywał się z  nich znakomicie, nie 
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Profesor Szczepan A. Pieniążek – twórca nowoczesnego

polskiego sadownictwa

W dniach 9-10 grudnia 2013 r. odbyła się Konferencja 

Instytutu Ogrodnictwa w  100. rocznicę urodzin Profesora 

Szczepana A. Pieniążka, pod Honorowym Patronatem Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisława Kalemby, Prezesa 

Polskiej Akademii Nauk – prof. dr. Michała Kleibera i Marszał-

ka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika.  Uro-

czysta Sesja w pierwszym dniu miała miejsce w Sali Wielkiej 

na Zamku Królewskim w Warszawie, a udział w niej wzięło 

ok. 300 osób, w tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, byli 

ministrowie MR i  RW, posłowie RP, przedstawiciele amba-

sad USA i Włoch, rektorzy lub ich przedstawiciele wyższych 

uczelni krajowych, dziekani wydziałów ogrodniczych i pro-

fesorowie Katedr Sadownictwa, dyrektorzy i pracownicy de-

partamentów Ministerstwa Rolnictwa, Głównego Inspekto-

ratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dyrektorzy i pracownicy 

Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całego kraju, sadownicy, 

pracownicy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz In-

stytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Licznie reprezento-

wana była Rodzina Profesora z udziałem córki Emilii Mrocz-

kowskiej przybyłej ze Stanów Zjednoczonych. 

Znakomitych gości powitał Dyrektor Instytutu Ogrod-

nictwa prof. dr Franciszek Adamicki podkreślając rolę Profe-

sora Szczepana A. Pieniążka w rozwoju i organizacji nauki 

oraz nowoczesnego sadownictwa polskiego. Jak wspomi-

nają koledzy Profesora, zawsze marzył, aby Skierniewice 

były centrum nauk ogrodniczych – posiadały nie tylko insty-

tut, lecz także uczelnię z wydziałem ogrodniczym. Był inicja-

torem obchodzonego corocznie Święta Kwiatów, Owoców 

i Warzyw, które co roku przyciąga do Skierniewic ponad 200 

tys. osób. 

Marzenia Profesora spełniły się. Mamy w Skierniewicach 

dwie wyższe uczelnie i każda z nich kształci studentów z za-

kresu ogrodnictwa, a Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Huma-

nistyczna nosi imię Profesora Szczepana A. Pieniążka. Przy 

wjeździe do Skierniewic możemy przeczytać, że znajdujemy 

się w Stolicy Nauk Ogrodniczych, a na miejskim rynku przed 

ratuszem jest ławka, na której siedzi Profesor i  patrzy na 

wspaniałe owoce na rosnącym drzewku. 

Dwa skierniewickie instytuty – Instytut Sadownictwa 

i  Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i  Instytut Warzyw-

nictwa im. Emila Chroboczka zostały rozporządzeniem Mi-

nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi połączone z dniem 1 stycznia 

2011 roku i powstał Instytut Ogrodnictwa.

Instytut Ogrodnictwa jest wiodącym europejskim cen-

trum badań ogrodniczych. Obecnie priorytetem jest prze-

prowadzenie restrukturyzacji i  reorganizacji dwóch połą-

czonych jednostek i  opracowanie oraz ukierunkowanie 

zadań badawczych na najbliższy okres.  

W wygłoszonych okolicznościowych referatach  zabrali 

głos: córka Emilia Mroczkowska – pt. „Ojciec jakiego pamię-

tam”, prof. dr Augustyn Mika – „Profesor Szczepan A.  Pie-

niążek – uczony, nauczyciel, wychowawca”, Stanisław Mą-

czewski, sadownik – uczeń Profesora – „Profesor Szczepan 

A. Pieniążek – wizjoner nowoczesnego sadownictwa”, Miro-

sław Maliszewski – prezes Zarządu Głównego Związku Sa-

downików RP, poseł na Sejm RP – „Prof. Szczepan A. Pieniążek 

szczędząc czasu, swoich sił i zdrowia, angażując się bez resz-

ty i  zazwyczaj osobiście dopilnowując, aby wykonać je jak 

najlepiej. I nie ważne, czy była to funkcja mniejszej rangi, czy 

też tak poważna jak kierowanie wydziałem lub też uczelnią. 

Odpowiedzialności uczył i wymagał też od swoich współpra-

cowników. 

Był wspaniałym szefem, wymagającym, ale równocześnie 

dającym wolną rękę. Inspirował nas, delikatnie podpowiadał, 

uczył samodzielnego myślenia, lecz nigdy nie narzucał swe-

go zdania. Wprowadzał nas też w działalność społeczną, któ-

rą bardzo cenił, będąc jednocześnie wspaniałym wzorem do 

naśladowania. Był dla nas wielkim autorytetem, a  zarazem 

przyjacielem. Czuliśmy w  nim oparcie i  zawsze mogliśmy 

na niego liczyć. Mieliśmy wielkie szczęście mogąc pracować 

pod jego kierownictwem.

Nie sposób również nie wspomnieć, jak bardzo był lubia-

ny i szanowany przez swoich studentów. Traktował młodych 

ludzi jak partnerów, będąc równocześnie ich doradcą i opie-

kunem oraz wspaniałym wychowawcą. Mimo rozlicznych 

obowiązków znajdował również czas na uczestnictwo w róż-

norakich formach ich aktywności. 

Ciężka droga życiowa przed wojną, podziemna działal-

ność okupacyjna i syberyjskie przeżycia zapewne uwrażliwiły 

go na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość. Był człowiekiem 

wielkiego serca, otwartym na ludzi, życzliwym, starającym 

się każdemu pomóc w różnych życiowych sytuacjach, bezin-

teresownie. Wśród tylu obowiązków znajdował zawsze czas 

dla drugiego człowieka a jego wsparcie dla spraw ludzkich 

widoczne było na każdym kroku.

Pełniąc tak wiele funkcji, mając wiele możliwości, wyda-

wać by się mogło, że będzie opływał w dostatku. Nic podob-

nego, nie zabiegał o dobra materialne i żył ze swoją rodzi-

ną bardzo skromnie. Szlachetność jaka go cechowała, nie 

pozwalała na czerpanie osobistych, materialnych korzyści. 

Wręcz odwrotnie, wiele razy, a byliśmy tego świadkami, prze-

znaczał własne środki na potrzeby związane choćby z prowa-

dzonymi inwestycjami.

Julian Kawalec, jego przyjaciel, tak go wspomina: „…

Rektor, ale i jakby chłop, w górze a jakby korzeniami w zie-

mi, o której nie zapomniał, bo z niej wyrósł, nigdy nie pokalał 

własnego gniazda. I za to wszystko kłaniam mu się nisko…”.

Odszedł nagle, w  pełni sił, nocą 14 lutego 1990 roku, 

w przeddzień był jeszcze w pracy i spotykał się z nami. Zo-

stał pochowany na Cmentarzu Rakowickim w  Krakowie, 

w skromnym i prostym granitowym grobie (kwatera 17, nr 

4, grób 21).

Prof. dr hab. Stanisław Cebula

Fot. : Prof. T. Wojtaszek – z archiwum UR

Fot. : Popiersie Prof. T. Wojtaszka – S. Cebula 
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Jubileusz 90-lecia urodzin prof. dr hab. Mariana Kossowskiego 

na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W dniu 24 września po zakoń-

czeniu posiedzenia Rady Wydziału 

Ogrodnictwa i  Architektury Krajo-

brazu miała miejsce uroczystość 

obchodów Jubileuszu 90-lecia 

urodzin prof. dr hab. Mariana Kos-

sowskiego. Byli na niej obecni: 

JM Rektor UP prof. dr hab. Marian 

Wesołowski, doktor honoris cau-

sa UP w Lublinie, prof. dr hab. Henryk Skąpski z SGGW oraz 

emerytowani profesorowie Uniwersytetu: prof. dr hab. Jerzy 

Hetman, prof. dr hab. Antoni Filipowicz, prof. dr hab. Tadeusz 

Kęsik, prof. dr hab. Janusz Lipecki, prof. dr hab. Józef Nurzyń-

ski, prof. dr hab. Zofia Warakomska, prof. dr hab. Tadeusz Wol-

ski. Profesor Marian Kossowski przybył na uroczystość wraz 

z córką Marią i wnukiem Jędrzejem. Jubileusz zorganizowali 

pracownicy Katedry Warzywnictwa i  Roślin Leczniczych. 

Na wstępie powitano dostojnego Jubilata oraz wszystkich 

znamienitych gości, a  następnie prof. dr hab. Maria Tendaj 

przedstawiła życiorys Profesora, w  tym przebieg jego pra-

cy naukowej. Prof. dr hab. Marian Kossowski urodził się 15 

września 1923 roku w  Drążgowie nad Wieprzem (powiat 

Ryki), w  rodzinie chłopskiej. Szkołę powszechną ukończył 

w Baranowie, a do gimnazjum uczęszczał w Puławach, gdzie 

w  1944 zdał konspiracyjnie małą maturę. Po zakończeniu 

wojny pan Profesor zdał eksternistycznie maturę w Liceum 

Zamoyskiego i  został studentem Wydziału Rolnego UMCS 

w Lublinie. Studia zakończył w 1949 roku, ale jeszcze w ich 

trakcie rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną jako asystent 

w  Katedrze Ogólnej Uprawy i  Hodowli Roślin pod kierun-

kiem prof. Lucjana Kaznowskiego. W latach 1951-1960 pra-

cował naukowo w IUNG w Puławach, na stanowisku kierow-

nika pracowni Fizjologii Rozwoju i Nasiennictwa Pastewnych 

Roślin Rolniczych. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

nauk rolniczych (1960), rozpoczął pracę naukowo-dydak-

tyczną w  Wyższej Szkole Rolniczej w  Lublinie, jako wykła-

dowca przedmiotu warzywnictwo. W roku 1961 pan Pro-

fesor odbył staż naukowy w  Instytucie Warzywnictwa, pod 

kierunkiem prof. Emila Chroboczka. W roku 1967 uzyskał sto-

pień dr hab. nauk rolniczych oraz nominację na kierownika 

Katedry Warzywnictwa, tworzącego się Wydziału Ogrodnic-

twa WSR w Lublinie. W latach 1969-1970 pan Profesor odbył 

staż naukowy w Cornell University w USA, pod opieką prof. 

Kelly’ego. Zdobyta tam wiedza i doświadczenie, a także przy-

wieziony materiał siewny nowych, nieznanych w Polsce ga-

tunków roślin warzywnych, pozwoliły na dynamiczny rozwój 

Katedry Warzywnictwa. Efektem działalności pana Profesora 

było, m.in. spopularyzowanie dwóch wówczas nieznanych 

gatunków roślin warzywnych: selera naciowego i  papryki 

słodkiej. Wymienione rośliny posłużyły za ciekawy temat ba-

dawczy dla uczniów i następców Profesora, prof. Jana Dydu-

cha i prof. Haliny Buczkowskiej, ale także stały się źródłem do-

chodów dla lokalnych producentów, gdyż pierwsze uprawy 

polowe tych warzyw na Lubelszczyźnie zakładano właśnie 

z inicjatywy pana Profesora. Tytuł profesora nadzwyczajnego 

prof. Kossowski uzyskał w roku 1977, zaś stanowisko profeso-

ra zwyczajnego w 1991 roku. Pan Profesor Marian Kossowski 

jest autorem 120 publikacji naukowych, licznych publikacji 

popularno-naukowych i  współautorem dwóch patentów. 

Brał czynny udział w pracach różnych komisji wydziałowych 

– twórca podstaw obecnego polskiego sadownictwa” i prof. 

dr Jan Kopcewicz z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toru-

niu - „Rola Profesora Szczepana A. Pieniążka w rozwoju pol-

skiej fizjologii roślin”. W wielu wystąpieniach podkreślano, że 

Profesor Szczepan A. Pieniążek był znakomitym uczonym, 

biologiem i  humanistą, wychowawcą wielu pokoleń pra-

cowników nauki, troskliwym ojcem, człowiekiem niezwykle 

skromnym, życzliwym i otwartym. Profesor Szczepan A. Pie-

niążek za swoją działalność i osiągnięcia naukowe otrzymał 

wiele nagród, odznaczeń krajowych i zagranicznych i wiele 

honorowych tytułów. Jak powiedział Stanisław Mączewski 

„Profesor został uhonorowany dwoma klasycznymi pomni-

kami – popiersiem przed gmachem Instytutu Ogrodnictwa 

przy ulicy Pomologicznej i  ławeczką na rynku skierniewic-

kim. A te, „nieklasyczne”, to dziesiątki tysięcy – pięknych pol-

skich nowoczesnych sadów, które kłaniają się Profesorowi 

przy każdym podmuchu wiatru. Te pomniki są szczególnie 

piękne dwa razy w roku - wiosną kiedy kwitną i jesienią kie-

dy pysznią się dojrzałymi soczystymi owocami.” 

Po zakończeniu  Uroczystej Sesji odbyła się konferen-

cja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisława 

Kalemby oraz Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa – prof. dr 

Franciszka Adamickiego. Prof. Adamicki stwierdził, że kie-

rowany przez niego Instytut Ogrodnictwa stara się o ciągłe 

realizowanie dewizy Prof. Pieniążka mówiącej o tym, że „ to, 

co powstaje w laboratorium, powinno móc potem znaleźć 

się w sadzie i ogrodzie”, a Minister Stanisław Kalemba pod-

kreślił, że nestor polskiego sadownictwa był „ wielkim biolo-

giem i humanistą i swoją myślą wyprzedził pokolenie, dzięki 

czemu dzisiaj korzystamy z jego wizji i wiedzy”. 

Drugiego dnia w  Skierniewicach odbyła się Sesja 

wdrożeniowa pt. „Innowacyjne technologie dla polskiego 

ogrodnictwa” podczas której przedstawiono 55 ofert wdro-

żeniowych z  ostatnich dwóch lat badań prowadzonych 

w Instytucie Ogrodnictwa. Odbyło się również uroczyste od-

słonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy urodzin 

Prof. dr Szczepana A. Pieniążka, w gmachu przy ulicy Pomo-

logicznej, w miejscu mocno związanym z życiem i działalno-

ścią naukową Profesora

Prof. dr Franciszek Adamicki
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Awanse i wyróżnienia

Tytuł naukowy profesora uzyskali:

dr hab. Renata Nurzyńska -Wierdak, prof. nadzw. 

i dr hab. Zenia Michałojć, prof. nadzw. z UP w Lublinie, 

dr hab. Anita Biesiada, prof. nadzw. z UP we Wrocławiu. 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskali:

dr hab. Rafał Barański , dr hab. Dariusz Grzebelus 

i dr hab. Piotr Siwek z UR w Krakowie, 

dr hab. Małgorzata Bieńkowska i dr hab. Zbigniew Kołtow-

ski z IO w Skierniewicach, 

dr hab. Dariusz Wrona z SGGW w Warszawie. 

Stopień doktora habilitowanego uzyskali:

dr Agnieszka Lis-Krzyścin, dr Bożena Pawłowska 

i dr Zofia Włodarczyk z UR w Krakowie, 

dr Elżbieta Patkowska i dr Marzena Masierowska z UP  

w Lublinie,  

dr Dorota Frużyńska-Jóźwiak, dr Aleksander Stachowiak,  

dr Sławomir Świerczyński i dr Zofia Zydlik z UP w Poznaniu, 

dr Małgorzata Bieńkowska i dr Zbigniew Kołtowski z IO 

w Skierniewicach, 

dr Grzegorz Mikiciuk z ZUT w Szczecinie, 

dr Regina Dębicz i dr Maria Małańczuk-Licznar z UP 

we Wrocławiu.

Stopień doktora uzyskali:

mgr inż. Małgorzata Sosnowska – słuchaczka studiów dok-

toranckich UP w Lublinie, 

mgr inż. Agnieszka Jasińska, mgr inż. Michał Tomczak, 

mgr Agnieszka Szczecińska i mgr Ewa Dolańska-Niedbała  

- słuchacze studiów doktoranckich UP w Poznaniu, 

mgr Justyna Góraj, mgr Urszula Kłosińska, mgr Marzena 

Nowakowska, mgr Ewa Waś i mgr Agnieszka Włodarek z IO 

w Skierniewicach, 

mgr Marek Konieczny na ZUT w Szczecinie.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali 

wyróżnieni:

dr hab. Magdalena Gantner  i dr hab. Ewa Rożek z UP 

w Lublinie, 

dr hab. Marek Siwulski, prof. nadzw. i prof. dr hab. Barbara 

Wilkaniec z UP w Poznaniu, 

dr hab. Emilian Pitera, prof. nadzw. z SGGW w Warszawie.

Medal złoty za długoletnią służbę otrzymali:

dr hab. Maria Gawęda z UR w Krakowie,

mgr inż. Joanna Konopińska, dr hab. Elżbieta Pogroszew-

ska, prof. nadzw  i dr hab. Krystyna Pudelska, prof. nadzw. 

z UP w Lublinie.

Medal srebrny za długoletnią służbę otrzymali:

dr Małgorzata Janiuk i dr hab. Robert Gruszecki z UP 

w Lublinie, 

dr hab. Leszek Bednorz z UP w Poznaniu.

Medal brązowy za długoletnią służbę otrzymali:

dr Agnieszka Jamiołkowska z UP w Lublinie,

dr Włodzimierz Krzesiński z  UP w Poznaniu.

i senackich Uczelni, reprezentował środowisko akademickie 

i uczestniczył w pracach Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, 

Radzie Naukowej Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach 

oraz wielu innych komisjach przy Wojewodzie Lubelskim 

i miejscowej Spółdzielni Ogrodniczej. Prof. Marian Kossow-

ski jest członkiem i byłym wieloletnim prezesem lubelskiego 

oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, człon-

kiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych 

(IHS), Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, Lubelskiego Towa-

rzystwa Naukowego. Czynnie uczestniczył w  pracach KBN 

nad oceną projektów badawczych z dziedziny ogrodnictwa. 

Profesor pełnił funkcję prodziekana Wydziału Ogrodniczego. 

Należał także do organizatorów i  wykładowców Uniwersy-

tetów Ludowych i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, które 

kształciły mistrzów warzywnictwa oraz instruktorów tej dzie-

dziny. Za swoje osiągnięcia naukowo-dydaktyczne pan Pro-

fesor został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 

Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji 

Narodowej, a  za działalność konspiracyjną w  BCh Krzyżem 

Partyzanckim i Krzyżem Pamiątkowym BCh. 

W dalszej części uroczystości prof. dr hab. Jan Dyduch 

odczytał listy gratulacyjne i życzenia nadesłane m.in. z Uni-

wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, SGGW, Uniwersy-

tetu Rolniczego w Krakowie, Instytutu Ogrodnictwa w Skier-

niewicach. Autorzy przesłanych listów podkreślali ogromny 

wkład pana Profesora w rozwój polskiego ogrodnictwa i wa-

rzywnictwa, życzliwość dla studentów, koleżanek i kolegów, 

a przede wszystkim Jego postawę moralną, będącą wzorem 

patriotyzmu i humanitaryzmu dla młodych pokoleń. W dal-

szej części uroczystości życzenia i gratulacje składali przed-

stawiciele jednostek i  członkowie społeczności Wydziału, 

w  tym dawni i  obecni pracownicy katedry, której Pan Pro-

fesor był twórcą i długoletnim kierownikiem. Program uro-

czystości jubileuszowych uwzględniał również część mniej 

oficjalną, w czasie której przy zastawionych stołach, wspomi-

nano najbarwniejsze chwile życia naukowego i rodzinnego 

Jubilata. Wychowankowie Profesora nie zapomnieli także 

o urodzinowym torcie i chóralnym Plurimos annos, które od-

śpiewano uroczyście, z ciepłą nutą. 

Pan Profesor Marian Kossowski jest lubianym i cenionym 

wychowawcą licznych pokoleń studentów i  pracowników 

naukowych. Dzięki niezwykłej umiejętności przekazywania 

wiedzy naukowej wraz z wiedzą historyczną, poszerzał ho-

ryzonty młodych adeptów nauki, a także zaszczepiał w nich 

lokalny i  narodowy patriotyzm. Zajęcia prowadzone przez 

pana Profesora należały do najciekawszych i  o  najliczniej-

szej frekwencji. Życzliwość, otwartość, sumienność i  rzetel-

ność w sprawach naukowych oraz organizacyjnych, zjednały 

panu Profesorowi szerokie grono wdzięcznych uczniów i wy-

chowanków. Szanowny panie Profesorze, dostojny Jubilacie, 

życzymy Ci dalszych długich lat w zdrowiu i pomyślności!

Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak
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Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymał:

prof. dr hab. Stanisław Mazur z UR z Krakowie.

Odznakę „Honoris Gratia” za zasługi dla miasta 

Krakowa otrzymał:

prof. dr hab. Włodzimierz Sady.

Medal „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis” 

otrzymał:

prof. dr hab. Mieczysław Czekalski.

Medal Sześćdziesięciolecia Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie otrzymali:

prof. dr hab. Franciszek Adamicki, prof. dr hab. Jan Kućmierz, 

prof. dr hab. Andrzej Libik, prof. dr hab. Stanisław Mazur, 

prof. dr hab. Barbara Michalik, prof. dr hab. Małgorzata  

Poniedziałek, prof. dr hab. Władysław Poniedziałek, prof. dr 

hab. Stanisław Rożek i prof. dr hab. Włodzimierz Sady.

Gratulujemy!

X Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską

Na posiedzeniu Zarządu Głównego PTNO, w dniu 

5.12.2013 r., zostały zatwierdzone wyniki tegorocznego 

Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską. W poszczegól-

nych Oddziałach zostały nagrodzone następujące prace 

magisterskie:

Kraków - mgr inż. Aleksandra Habel „Projekt ogrodu przy-

domowego uwzględniający mało znane gatunki sadow-

nicze oraz ocena przydatności przetwórczej” – promotor  

dr hab. Ewa Dziedzic;

Lublin - mgr inż. Magdalena Budzyńska „Wartość gospo-

darcza pięciu odmian borówki wysokiej uprawianej na gle-

bie piaszczysto-gliniastej” – promotor dr Paweł Michalski;

Poznań - mgr inż. Klaudia Basińska „Koncepcje rewalory-

zacji założenia pałacowo – parkowego w Jeziorach” – pro-

motor dr hab. Piotr Urbański;

Szczecin - mgr inż. Anna Wałejko „Wpływ różnych środ-

ków chemicznych i warunków przechowywania na trwa-

łość i jakość ciętych kwiatostanów śniedka Saundersa 

(Ornithogalium saundersiae Berk.)” – promotor dr inż. Piotr 

Żurawik;

Wrocław - mgr inż. Natalia Nieścior „Wpływ nawożenia 

azotem na wielkość i jakość cebuli siedmiolatki” – promo-

tor prof. dr hab. Eugeniusz Kołota.

dr hab. Piotr Siwek, prof. nadzw.

Prezes PTNO

Nowo przyjęci członkowie

Oddział poznański:

dr Piotr Czuchaj i dr Anita Schroeter-Zakrzewska z Ka-

tedry Roślin Ozdobnych UP w Poznaniu; dr Lidia Irzykowka 

z Katedry Fitopatologii i Nasiennictwa UP w Poznaniu; dr 

Piotr Lewandowski z Katedry Entomologii i Ochrony Śro-

dowiska UP w Poznaniu; dr Marcin Zachwieja z Katedry Sa-

downictwa UP w Poznaniu i mgr inż. Anna Kowalska dok-

torantka w Katedrze Botaniki UP w Poznaniu.

Odeszli od nas

Prof. dr hab. Olgierd Nowosielski  
1930 - 2013

28 marca 2013 r. zmarł wybitny 

i zasłużony dla ogrodnictwa polskie-

go uczony Prof. dr hab. Olgierd No-

wosielski. Urodził się 24 marca 1930 

roku w majątku Mostwiliszki w ów-

czesnym woj. wileńskim. Ukończył 

Liceum im. T. Reytana w Warszawie 

uzyskując świadectwo dojrzałości 

w  1948 r. Studia rozpoczął na Wy-

dziale Humanistycznym Uniwersy-

tetu Warszawskiego, gdzie w  roku 

akademickim 1948/49 studiował socjologię. Po zakończeniu 

pierwszego roku zrezygnował z kontynuowania tych studiów 

i  rozpoczął dalsze kształcenie w Szkole Głównej Gospodar-

stwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Rolnym. Dyplom 

inżyniera rolnika ze specjalnością z zakresu Gleboznawstwa 

i Chemii Rolnej uzyskał w 1951 r. na Wydziale Rolnym pod 

kierunkiem prof. Mariana Górskiego, który zaproponował 

mu stanowisko młodszego asystenta w  Katedrze i  konty-

nuowanie studiów magisterskich. W 1953 r. uzyskał tytuł 

magistra i nadal pracował w tej samej Katedrze na stanowi-

sku starszego asystenta. W 1958 r. uzyskuje stopień dokto-

ra, a w 1963 r. stopień doktora habilitowanego. Od 1963 r. 

rozpoczął pracę początkowo w  Zakładzie Doświadczalnym 

IUNG w Skierniewicach, a następnie w utworzonym w 1964 

r. Instytucie Warzywnictwa. Jako samodzielny pracownik na-

ukowy był jednym ze współzałożycieli Instytutu Warzywnic-

twa w Skierniewicach i bliskim współpracownikiem prof. dr 
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 3 listopada 2013 r. po ciężkiej 

chorobie odeszła Profesor dr hab. 

Małgorzata Zalewska, kierownik Kate-

dry Roślin Ozdobnych i  Warzywnych 

w  Uniwersytecie Technologiczno

-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Małgorzata Zalewska urodziła się 

14 września 1954 r. w Bydgoszczy. W 

1979 roku ukończyła studia rolnicze 

w  Akademii Techniczno-Rolniczej 

w  Bydgoszczy i  podjęła pracę na 

stanowisku asystenta w Zakładzie Ogrodnictwa, w później-

szych latach przekształconym w Katedrę Roślin Ozdobnych 

i Warzywnych. W 1985 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Marka 

Jerzego uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych, 

a w 1996 r.  doktora habilitowanego nauk rolniczych w spe-

cjalności hodowla i uprawa roślin ozdobnych. Tytuł profesora 

nauk rolniczych osiągnęła w 2003 r., mając zaledwie 49 lat. Od 

2000 r. pełniła funkcję kierownika Katedry. 

Profesor Małgorzata Zalewska większość swojej pracy na-

ukowej poświęciła różnym aspektom hodowli i uprawy chry-

zantemy wielkokwiatowej. Zajmowała się m. in. organogene-

zą przybyszową i  somatyczną mutagenezą indukowaną in 

vitro u chryzantemy wielkokwiatowej, identyfikacją odmian 

roślin uprawnych w  oparciu o  chemotaksonomię i  analizę 

DNA, badaniem wpływu chemicznych regulatorów wzro-

stu, temperatury, barwy światła i  bodźców mechanicznych 

na wzrost i kwitnienie różnych gatunków roślin ozdobnych 

Prof. dr hab. Małgorzata Zalewska  
1954 – 2013

Emila Chroboczka, pierwszego dyrektora Instytutu. Profesor 

E. Chroboczek powołując Go na swojego zastępcę ds. na-

ukowych w liście do Ministra Rolnictwa określił kandydata „ 

jako człowieka inteligentnego, pracowitego i z dużą intuicją 

naukową”. W 1956 r. ukończył kurs izotopowy dla chemików 

i  biologów przy Instytucie Badań Jądrowych w Warszawie, 

a w 1957 r. kurs izotopowy dla biologów w Zakładzie Agro-

chemii Rolniczej im. Timiriazewa w Moskwie i odwiedził sze-

reg pracowni naukowych w ZSRR.

 W latach 1958-1959 jako stypendysta Fundacji Roc-

kefellera prowadził badania dotyczące metod oznaczania 

dostępnych form składników pokarmowych w glebie, pra-

cując na uniwersytetach w USA (University of Wisconsin, 

Madison), w Anglii (Bristol University, Rothamsted) i w Danii  

(Królewska Akademia Weterynaryjno-Rolnicza). Od 1963 

r. był samodzielnym pracownikiem w Zakładzie Warzyw-

nictwa IUNG w Skierniewicach, a po utworzeniu Insty-

tutu Warzywnictwa organizował Pracownię Nawożenia,  

a następnie Zakład Nawożenia, którego był kierownikiem do 

przejścia na emeryturę w 2000 r. 

W latach 1969-1970 przebywał na rocznym stażu nauko-

wym w USA na zaproszenie Michigan State University w East 

Lansing. Prowadził tam badania nad oznaczaniem składni-

ków pokarmowych w glebie za pomocą metody Aspergillus 

niger oraz toksycznymi dla roślin stężeniami metali ciężkich i 

ich połączeń z chelatami. 

 W 1972 r. został mianowany profesorem nauk rolniczych. 

Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa. W 

latach 1971-1981 pełnił funkcję przewodniczącego grupy ro-

boczej Żywienie i Nawożenie Roślin Warzywnych Międzyna-

rodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (ISHS). Prof. O. 

Nowosielski był w latach 1992-1995 członkiem Zespołu Rol-

nictwa i Gospodarki Żywnościowej Komitetu Badań Nauko-

wych, natomiast w latach 1975 – 1980 był przewodniczącym 

Zespołu Nawożenia przy Komitecie Nauk Ogrodniczych PAN. 

Profesor O. Nowosielski wraz z grupą naukowców z Za-

kładu Nawożenia Instytutu Warzywnictwa w latach 1968-

1969 opracował uniwersalną metodykę oznaczania skład-

ników pokarmowych w glebie, w podłożach ogrodniczych 

przeznaczonych do produkcji szklarniowej, w pożywkach 

hydroponicznych i w roślinach. Do opracowania tej metody 

wykorzystano dotychczasowe rozwiązania dotyczące eks-

trakcji i oznaczania składników pokarmowych we wspólnych 

wyciągach. Wprowadzona przez Profesora modyfikacja i no-

watorskie rozwiązania w metodzie sprawiły, że stała się ona 

powszechnie stosowana do określania potrzeb żywienio-

wych roślin ogrodniczych. Metoda ta do chwili obecnej jest 

stosowana w Stacjach Chemiczno-Rolniczych, prywatnych 

laboratoriach, jednostkach naukowo-badawczych i uczel-

niach rolniczych. Stworzył zatem naukowe podstawy nawo-

żenia roślin ogrodniczych w oparciu o analizę gleby i rośliny. 

W latach 1977-1993 opracowywał wraz z Zespołem program 

ekologicznego nawożenia i ochrony roślin oraz potrzebne 

do tego celu nawozy. Jest twórcą nawozów powszechnie 

stosowanych w praktyce ogrodniczej m.in. Florovit, Nowo-

kont, Hydrovit, Frugal, Ekolist , Florogama, Ekofoska i Plono-

foska. Wniósł ogromny wkład w rozwój polskiego ogrodnic-

twa. Jest autorem ponad 120 oryginalnych prac naukowych, 

trzech podręczników: Metody oznaczania potrzeb nawoże-

nia (PWRiL, wyd. 1968 i 1974), Zasady opracowywania zale-

ceń nawozowych w ogrodnictwie (PWRiL, wyd. 1972, 1978, 

1988), Nawożenie roślin warzywnych (1968, 1973) oraz wielu 

opracowań popularnonaukowych. Był znanym naukowcem 

w kraju i zagranicą oraz wielkim popularyzatorem nowych 

rozwiązań przeznaczonych do praktyki ogrodniczej. W 1995 

r. był jednym z założycieli Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Hu-

manistycznej w Skierniewicach i jej wieloletnim wykładow-

cą.  Profesor Olgierd Nowosielski był patriotą, kochał ojczy-

znę i czynnie uczestniczył w przemianach zachodzących w 

kraju. Charakteryzowała Go odpowiedzialność, sumienność 

i zamiłowanie do wykonywanej pracy, którą kochał i był jej 

całkowicie oddany. Profesor Olgierd Nowosielski pozostanie 

w naszej pamięci jako niezwykle skromny, szlachetny, po-

wszechnie lubiany i dobry człowiek. 

Prof. dr hab. Franciszek Adamicki  

Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa  

Dr Waldemar Kowalczyk  

- współpracownik Profesora
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oraz opracowywaniem metod kształtowania oryginalnego 

pokroju chryzantem. Była współtwórcą ponad dwudziestu 

odmian chryzantem. Była niezwykle zdeterminowana i sku-

teczna w  budowaniu infrastruktury dla badań naukowych. 

Głównie dzięki Jej staraniom przy Katedrze Roślin Ozdob-

nych powstały nowoczesne szklarnie, Pracownia Biotechno-

logii i Laboratorium Genetycznego Identyfikowania Odmian. 

Wyniki swoich badań publikowała w naukowych czasopi-

smach polskich i zagranicznych, a także prezentowała na licz-

nych konferencjach. Była autorką kilkudziesięciu artykułów 

naukowych, popularno-naukowych i wielu patentów. Regu-

larnie uczestniczyła w organizowanym w Poznaniu Sympo-

zjum Chryzantemowym, gdzie mogła swoją cenną wiedzą 

i doświadczeniem dzielić się bezpośrednio z producentami 

chryzantem.

Pełniła funkcję eksperta kierunku ogrodnictwo w ramach 

prac Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Akade-

mii Nauk. Była członkiem Międzynarodowego oraz Polskiego 

Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Stowarzyszenia Producen-

tów Ozdobnych Roślin Cebulowych i  Stowarzyszenia Inży-

nierów i  Techników Ogrodnictwa. Jej działalność naukowa, 

organizacyjna i dydaktyczna była wielokrotnie nagradzana, 

między innymi Złotym Krzyżem Zasługi. 

Profesor Zalewska była też wspaniałym nauczycielem. Za-

jęcia dydaktyczne przez Nią prowadzone charakteryzowały 

się wysokim poziomem, co wynikało z bardzo dużej wiedzy 

oraz zawsze solidnego przygotowania. Studenci chętnie 

uczestniczyli w prowadzonych przez Nią wykładach, licznie 

też zgłaszali się z  chęcią realizowania pod Jej opieką prac 

dyplomowych. Łącznie na kierunkach Rolnictwo, Biotechno-

logia i Architektura krajobrazu wypromowała 92 magistrów 

i 18 inżynierów. Była też promotorem 7 rozpraw doktorskich 

i recenzentem wielu rozpraw habilitacyjnych i doktorskich.

Pani Profesor zawsze traktowała studentów z szacunkiem 

i zaufaniem. Była osobą otwartą na rozmowę i nowe pomy-

sły. Seminaria, które prowadziła, przebiegały w partnerskiej 

atmosferze wymiany myśli i  informacji - studenci bardzo 

sobie te spotkania cenili. Jako kierownik Katedry była wzo-

rem pracowitości i zaangażowania, pełna inwencji twórczej, 

nigdy nie marnowała czasu, a  przy tym była wzorem sku-

pienia i skuteczności w doprowadzaniu rzeczy do końca. Za-

wsze terminowo realizowała powierzone jej zadania. Bardzo 

chętnie nawiązywała także współpracę z innymi ośrodkami 

naukowymi. Wymagała wiele od siebie i  od innych, ale też 

zawsze można było liczyć na jej fachową pomoc, konsultacje 

czy po prostu dobre słowo i dodanie odwagi. Jej postawa za-

wsze mobilizowała i zachęcała do pracy, potrafiła zdobyć się 

na słowa pochwały nawet w przypadku najmniejszych suk-

cesów. Bardzo doceniała i  szanowała swoich pracowników, 

w razie potrzeby potrafiła o nich walczyć.

Prywatnie Pani Profesor dała się poznać jako osoba nie-

zwykle życzliwa, ciepła i pełna optymizmu, zawsze skora do 

pomocy. Budowała w nas poczucie własnej wartości i wyjąt-

kowości. Była powierniczką i wsparciem w życiu prywatnym, 

nie byliśmy dla niej tylko współpracownikami.

Mimo licznych obowiązków znajdowała także czas na 

pielęgnowanie zainteresowań, które obejmowały fotografię 

i podróże. Była miłośniczką filmów Pedro Almodóvara. Profe-

sor Zalewska dała się poznać także jako wrażliwa poetka. De-

biutowała w 2008 roku w miesięczniku literackim Akant. Od 

tego czasu aktywnie uczestniczyła w środowisku poetyckim 

publikując w almanachach i antologiach. W 2010 r. wydała au-

torski tomik poezji pt. „Z dotyku słońca”, a na swoje 60-te uro-

dziny planowała wydać 60 wierszy. Pani Profesor Małgorzata 

Zalewska na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba 

wyjątkowa i kochana. 

Pracownicy Katedry Roślin Ozdobnych i Warzywnych  

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Fotografię wykonała B. Durau

Dr Stefan Rejman  
1942 – 2013

Dr Stefan Rejman urodził 

się 2 stycznia 1942 r. w Czarnej  

k/Łańcuta. Był absolwentem SGGW 

w Warszawie – Wydziału Ogrodni-

czego, który ukończył w 1965 roku 

uzyskując tytuł magistra inżyniera 

ogrodnictwa. Ukończył również  

3 letnie studia zaoczne na Wydzia-

le Matematyczno-Mechanicznym 

Uniwersytetu Warszawskiego. Od 

chwili ukończenia studiów wyż-

szych w roku 1965 nieprzerwanie był związany z Instytutem 

Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, pracując ko-

lejno na stanowiskach naukowych (asystenta, st. asystenta). 

Od 1 stycznia 1986 r. był kierownikiem Pracowni Metodyki 

Doświadczeń i Statystyki, a następnie po zmianach organiza-

cyjnych Instytutu kierownikiem Zakładu Planowania Nauko-

wego, Metodyki Doświadczeń i Informatyki. W 1977 r. obro-

nił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk 

rolniczych. W dniu 1 grudnia 1985 r. powołany został przez 

Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej na 

stanowisko sekretarza naukowego, które piastował aż do mo-

mentu odejścia na emeryturę w 2008 r. Czynny zawodowo 

jeszcze po przejściu na emeryturę – został zatrudniony po-

nownie w Instytucie do 30 czerwca 2011 r. jako koordynator 

Programów Wieloletnich. Prócz pracy zawodowej, której był 

niezmiernie oddany  był także zaangażowany w działalność 

społeczną na rzecz Instytutu i miasta. Był radnym w Miejskiej 

Radzie Narodowej i Przewodniczącym Komisji Rozwoju Go-

spodarczego. Za swoją działalność zawodową i  społeczną 

został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Czter-

dziestolecia PRL. Jako człowiek charakteryzował się dużym 

poczuciem humoru, wielu z  nas bawił swoimi dowcipami. 

Jako pracownik bardzo zaangażowany w swoją pracę, można 

śmiało powiedzieć kochał to co robił. Przeżywszy 71 lat nie-

spodziewanie odszedł od nas nasz kolega i przyjaciel Dr Ste-

fan Rejman, którego będzie nam na pewno brakowało.

Cześć Jego pamięci. 

Beata Kordala
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Informacje o działalności oddziałów

Kraków

Krakowski Oddział PTNO zorganizował następujące spo-

tkania:

1. 20.05.2013 r. – wręczenie nagrody w  ramach IX edycji 

konkursu na najlepszą pracę magisterską o  tematyce 

ogrodniczej oraz prezentacja nagrodzonej pracy przez 

mgr inż. Mateusza Nocunia pt. „Występowanie mącznia-

ków prawdziwych w parkach i zieleńcach Krakowa i  ich 

wpływ na dekoracyjność roślin”. Wręczenie dyplomu pro-

motorowi nagrodzonej pracy prof. dr hab. Zbigniewowi 

Burgiełowi z  Katedry Ochrony Roślin UR w  Krakowie. 

Wykład dr hab. Piotra Siwka prof. UR – „Ogrody Berlina”. 

Uczestniczyły 44 osoby.

2. 10.09.2013 r. – wykład doc. dr hab. Małgorzaty Berovej 

z Katedry Fizjologii Roślin i Biochemii, Uniwersytet Rolni-

czy w Płowdiw, Bułgaria: „Foliar nutrition in plants – pre-

vention of pathological disorders from lack of nutrients”. 

Uczestniczyło 21 osób.

3. 11-12.09.2013 r. – Jubileusz 45-lecia Wydziału Ogrodni-

czego oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ziemia 

Roślina Człowiek”. W jubileuszu brało udział prawie 300 

osób, w tym uczestnicy konferencji i zaproszeni goście. 

W trakcie konferencji wygłoszono 39 referatów oraz 

przedstawiono 161 posterów. Większość prac, których 

wyniki prezentowano podczas konferencji zostało opu-

blikowane w  czasopiśmie „Episteme”.

4. 19.11.2013 r. – wykład prof. dr hab. Romana Hołubowicza 

z  Katedry Nasiennictwa Ogrodniczego UP w  Poznaniu: 

„Polskie nasiennictwo ogrodnicze – atuty i  zagrożenia”. 

Uczestniczyło 78 osób.

W 2013 r. odbyło się 7 spotkań Zarządu Oddziału, a zara-

zem komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji 

Ogrodniczej „Ziemia Roślina Człowiek”. W ich trakcie omó-

wiono przygotowanie do konferencji, dokonano rozdziału 

prac oraz podsumowano jej przebieg.

Lublin

Od 1 stycznia 2013 do 18 listopada 2013 r. odbyły się 

cztery spotkania naukowe, na których wygłoszono następu-

jące referaty:

1. Dr Piotr Strzetelski, Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie 

„Biofortyfikacja warzyw w  jod, jako alternatywny spo-

sób uzupełniania tego pierwiastka w  diecie człowieka” 

(11.01.2013 r.). 

2. Dr  Jarmila Neugebauerova (Mendel University in Brno) 

„Medical and aromatic plants in the Czech Republic”, Re-

ferat I. „Introduction of Mendel University in Brno and Fa-

culty of Horticulturae”, Referat II (24.04.2013 r.). 

3. Prof. dr hab. Roman Hołubowicz, Uniwersytet Przyrodni-

czy w Poznaniu ,,Polskie nasiennictwo ogrodnicze - szan-

se i zagrożenia” (29.04.2013 r.). 

4. Prof. dr hab. Tadeusz Kęsik, Uniwersytet Przyrodni-

czy w  Lublinie – „Tradycja w  polskiej kulturze rolnej” 

(22.10.2013 r.).

Ponadto Zarząd Lubelskiego Oddziału PTNO zorganizo-

wał wyjazd naukowy na Międzynarodową Konferencję pt.: 

„2nd International Scientific Conference on Plant Morpho-

logy”, która odbyła się na Uniwersytecie Lwowskim im. Iva-

na Franko (Ukraina) w dniach 13-14.05.2013 r. W wyjeździe 

i konferencji wzięły udział 23 osoby, które w czasie trzydnio-

wych obrad zaprezentowały wyniki swoich badań w formie 

referatów i  posterów. Przedstawione prace zostały opubli-

kowane w  kilkutomowej indeksowanej publikacji pt. „Mo-

dern Phytomorphology”. Oprócz naukowego celu wyjazdu, 

Dr Barbara Zawadzka  
1929 – 2013

Dr Barbara Zawadzka urodziła 

się 29 września 1929 r. w Ludwino-

wie, koło Sokołowa Podlaskiego. 

Była absolwentką SGGW w War-

szawie – Wydziału Ogrodnicze-

go, który ukończyła w 1953 roku 

uzyskując tytuł magistra inżyniera 

ogrodnictwa. W 1961 roku, bę-

dąc już pracownikiem Instytutu 

Sadownictwa w Skierniewicach 

obroniła pracę doktorską i uzyskała 

stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych nadany uchwa-

łą Rady Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie. Pracę 

zawodową Dr Barbara Zawadzka rozpoczęła w 1952 r. na 

SGGW w Warszawie jako asystent, którą zakończyła w 1958 r. 

Od 1 stycznia 1959 r. została zatrudniona w Instytucie Sadow-

nictwa w Skierniewicach na stanowisku st. asystenta, a po 

obronie pracy doktorskiej została powołana na stanowisko 

adiunkta. Przez cały czas pracy w Instytucie była zatrudniona 

w Zakładzie Ochrony Roślin Sadowniczych. Od roku 1986 peł-

niła funkcję kierownika Pracowni Wirusologii w tymże Zakła-

dzie. Od 1 stycznia 1990 r. Uchwałą Rady Naukowej Instytutu 

oraz decyzją Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żyw-

nościowej została powołana na stanowisko samodzielnego 

pracownika naukowo-badawczego - docenta kontraktowe-

go. Dr Barbara Zawadzka była znana i bardzo ceniona w śro-

dowisku naukowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Wniosła 

ogromny wkład w rozwój sadownictwa i wirusologii roślinnej 

oraz w kształcenie kolejnych młodych pokoleń naukowców, 

dla których była wspaniałym nauczycielem i serdecznym wy-

chowawcą. Była bez reszty oddana pracy badawczej, którą 

wykonywała z ogromną pasją i poświęceniem. Autorka licz-

nych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Dr Bar-

bara Zawadzka była Człowiekiem wielkiego serca, życzliwa 

i zawsze mająca czas dla innych, którzy tej pomocy potrze-

bowali. Lubiana i szanowana przez wszystkich, którzy mieli 

zaszczyt Ją znać i z Nią pracowali. Odszedł od nas szlachetny, 

bardzo prawy i dobry Człowiek. Przeżywszy 84 lata, w dniu16 

października 2013 r. odeszła od nas nasza koleżanka, której 

będzie nam na pewno brakowało.

Cześć Jej pamięci. 

           Beata Kordala
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w programie pobytu na Ukrainie znalazły się także elementy 

krajoznawcze, jak zwiedzanie miasta Lwowa i miejsc szcze-

gólnie ważnych z historycznego punktu widzenia, takich jak: 

Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Obrońców Lwowa - Orląt 

Polskich, Opera Lwowska. Uczestnicy wyjazdu poznali też 

piękne okolice Lwowa, między innymi Zamki tzw. Złotej Pod-

kowy: Olesko, Podhorce i Złoczów oraz w drodze powrotnej 

Żółkiew.  

Zarząd Lubelskiego Oddziału PTNO zorganizował rów-

nież szkolenie dla pracowników naukowych i doktorantów 

UP w Lublinie nt.: „Nowe środki ulepszania gleby do reduk-

cji zanieczyszczeń i  rewitalizacji ekosystemu glebowego” 

(07.11.2013 r.). Wykładowcami podczas tego szkolenia byli 

pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa w  Skierniewi-

cach i Instytutu Technologii i Eksploatacji w Radomiu (prof. 

dr hab. Stanisław Kaniszewski, prof. dr hab. Jan Wojtysiak, 

dr Irena Babik, dr Józef Babik, dr Jacek Dyśko). W szkoleniu 

wzięło udział ponad 30 osób.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 zebrania Zarzą-

du Lubelskiego Oddziału PTNO, na których były omawiane 

bieżące sprawy Towarzystwa, głównie związane z organiza-

cją wyjazdu na Ukrainę oraz nowe zadania i plany spotkań 

naukowych Towarzystwa. Posiedzenia Zarządu Lubelskiego 

Oddziału odbyły się 12 lutego i 14 marca, 8 października i 14 

listopada  2013 r. 

Poznań

Poznański Oddział PTNO w  2013 roku zorganizował 4 

spotkania naukowe, na których wygłoszono następujące re-

feraty:

25 stycznia – mgr inż. Joanna Smordowska – laureatka 

nagrody PTNO za najlepszą pracę magisterską : „Związki 

fenolowe w podłożach z dodatkiem kompostów z odpa-

dów drzewnych w uprawie wybranych gatunków roślin”,  

– dr inż. Jolanta Lisiecka z  Katedry Warzywnictwa UP 

w Poznaniu: „Bangkok – miasto  aniołów, dzikich śliwek 

i nie tylko…”;       

– dr hab. Józef Piróg, prof. nadzw. UP z Katedry Warzyw-

nictwa UP w Poznaniu: „Międzynarodowe Targi Ogrodni-

cze IPM w Essen”;

22 lutego - dr hab. Jolanta Kowalska z  IOR w Poznaniu, 

Zakład Metod Biologicznych i  Kwarantanny: „Harmonia 

axyridis – przykład gatunku inwazyjnego”;   

– dr inż. Ewa Dankowska z Katedry Metod Ochrony Roślin 

UP w Poznaniu: „Gdzieś na końcu świata – Myanmar”;

22 marca - dr inż. Grzegorz Łysiak z Katedry Sadownictwa 

UP w Poznaniu: „Informacja o bazie danych ogrodniczych 

Hortivar – Horticulture Cultivars Performance Database”;  

– dr hab. Jerzy Nawracała z Katedry Genetyki i Hodow-

li Roślin UP w Poznaniu: „Hodowla odmian genetycznie 

modyfikowanych – szansa czy zagrożenie?”;

26 kwietnia - prof. dr hab. Barbara Politycka z  Katedry 

Fizjologii Roślin UP w Poznaniu: „Niemcy - geograficznie 

bliskie, turystycznie mało znane”;    

– dr inż. Sławomir Bocian z  Plantico Zielonki Sp. z  o.o., 

Oddział Gołębiew: „Plantico – hodowla i  nasiennictwo 

ogrodnicze”;       

– prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler z Zakładu Botaniki Ogól-

nej, Wydział Biologii UAM w Poznaniu: „Kulturowe i użyt-

kowe znaczenie paproci”.

24 maja – członkowie Oddziału zwiedzili Arboretum 

w  Wojsławicach oraz Winnicę „Adoria” w  Zachowicach  

k. Wrocławia.

Skierniewice

Skierniewicki Oddział PTNO wspólnie ze Skierniewickim 

Oddziałem Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2013 r. 

zorganizował następujące spotkania naukowe: 

15 stycznia – dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. nadzw. 

IO:  „Ogród Claude Moneta” – Giverny, Francja;

26 marca – dr Teresa Kotlińska: „Odmiany regionalne 

i amatorskie warzyw dla zachowania bioróżnorodności”;

2 kwietnia – dr Marcin T. Górecki (Uniwersytet Przyrod-

niczy, Poznań), dr Karolina M. Górecka (Międzynarodowy 

Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa): 

„Etiopia – kraina tefu i injery”;

16 kwietnia – dr hab. Stanisław Pluta, prof. nadzw. IO:  

„Stan obecny i  perspektywy rozwoju uprawy borówki 

w Chinach – relacja z Konferencji Borówkowej w Chinach 

w 2012 r.”;

26 listopada – dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. 

nadzw.:  „Ciemierniki – kwiaty zimy”.

Szczecin

Szczeciński Odział PTNO zorganizował w  2013 r. jedno 

zebranie naukowe i trzy spotkania wyjazdowe. W zebraniu, 

które odbyło się 15 lutego w Sali Senatu gmachu Zachod-

niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, uczestni-

czyło 37 osób. W jego trakcie ogłoszono wyniki konkursu na 

najlepszą pracę dyplomową wykonaną w 2012 r. Otrzymała 

ją mgr inż. Patrycja Burchart za pracę nt. „Ocena wartości bio-

logicznej kwiatów jadalnych oraz ich przydatności do spo-

rządzania wyciągów wodnych” wykonaną pod kierunkiem 

dr hab. Moniki Grzeszczuk, prof. nadzw. Podczas tego spo-

tkania Patrycja Szelągowska wygłosiła referat nt. „Rola miko-

ryzy w nowoczesnej uprawie roślin” połączony z późniejszą 

dyskusją dotyczącą szczepionek mikoryzowych.

W dniach 14 kwietnia i 14 czerwca 2013 r. zorganizowano 

dla członków Koła 2 wyjazdy studyjne na Krajową Wystawę 

Ogrodniczą Brandenburgii „Zielona Radość” (La Ga Prenzlau 

2013). Ponadto Zarząd Oddziału zorganizował 27 września 

2013 r. sesję wyjazdową do producentów owoców ziarnko-

wych i pestkowych, w sadach w Trzcińsku Zdroju.

Warszawa

Oddział Warszawski PTNO był gospodarzem i  organi-

zatorem plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego Pol-

skiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, które odbyło się 

19.06.2013 r. Spotkanie miało miejsce na Wydziale Ogrod-

nictwa, Biotechnologii i  Architektury Krajobrazu, Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W zebraniu 

wzięło udział ponad 40 osób, członków PTNO oraz zaprosze-

ni goście (członkowie honorowi WO PTNO). Na wstępie Dzie-

kan WOBiAK, prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt 

zapoznała zgromadzonych gości z historią, aktualną struktu-

rą przestrzenną i osobową oraz tematyką i zakresem badań 

prowadzonych na Wydziale. Jako drugi zabrał głos dr hab. 

Dariusz Wrona, przewodniczący WO PTNO. Tematem jego 

prezentacji były kulisy powstania WO PTNO oraz 25 letnia 

działalność Oddziału. W drugiej części zebrania przewodni-
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Sprawozdania z sympozjów, konferencji, seminariów i spotkań

IX Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej

56 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych 
pt. „Integrowana ochrona roślin – standardem od 2014 roku”

IX Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej, 

połączone z konferencją naukową, odbyły się 11-12 stycz-

nia b.r. w Warszawie. Głównym organizatorem targów była 

Katedra Sadownictwa SGGW. W czasie ich trwania zostały 

wygłoszone następujące referaty naukowe i popularnonau-

kowe:

 – Perspektywiczne odmiany jabłoni – D. Kruczyńska;

 – 10 zasad zwalczania parcha jabłoni i zalecenia na rok 

2013 – S. Hauptmann;

 – Choroby kory i drewna groźne w sadach jabłoniowych 

– A. Bielenin;

 – Metody regulowania wzrostu jabłoni – W. Baumann;

 – Rola organizmów pożytecznych w uprawach sadowni-

czych – R.W.Olszak;

 – Nowe technologie w służbie jakości i bezpieczeństwa 

zabiegów ochrony roślin - G. Doruchwski;

W Centrum Kongresowym Ossa koło Rawy Mazowiec-

kiej odbyła się 14 i 15 lutego 2013 r., 56 Ogólnopolska 

Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych pt. „Integro-

wana ochrona roślin – standardem od 2014 roku”, której 

organizatorami byli Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych 

 – Przyczyny słabego zapylenia – J. de Wit;

 – Ochrona truskawki przed chorobami – B. Meszka;

 – Kierunki rozwoju uprawy truskawki deserowej  

- R. Glinicki;

 – Zwójkówki i pryszczarki w sadach – ocena zagrożenia 

i strategia działania - R.W. Olszak;

 – Zagrożenia i możliwości ochrony jabłek przed choroba-

mi przechowalniczymi a bezpieczeństwo konsumenta  

- H. Bryk;

 – Zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania grup 

producentów – W. Boguta;

 – Kontrolowanie zachwaszczenia w sadzie – J. Lisek;

 – Regulowanie wzrostu jabłoni, dokarmianie owo-

ców wapniem i innowacyjne przechowywanie jabłek  

– K. Tomala.

Dr Wiesława Rosłon

i Zakład Upowszechniania Nauki Instytutu Ogrodnictwa 

oraz firma Bayer CropScience we współpracy z Komite-

tem Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk. Ze względu 

na ważkość poruszanych problemów honorowy patronat 

nad Konferencją sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju 

czący Oddziałów Krajowych PTNO zdali sprawozdania z pół-

rocznej działalności oraz nakreślili plany działań na  następne 

półrocze. Na zakończenie spotkania uczestnicy wysłuchali 

koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW.

W 2013 r. odbyły się dwa spotkania Zarządu Oddziału 

Warszawskiego, na których omawiano bieżącą działalność 

OW PTNO. Ponadto zorganizowano 4 spotkania wszystkich 

członków WO PTNO: 

15 stycznia - w Katedrze Roślin Ozdobnych odbyło się se-

minarium, na którym dr inż. Szczepan Marczyński wygło-

sił referat pt. „Nowości pnączowe – najnowsze odmiany 

krzewów i pnączy ozdobnych”;

20 lutego odbyło się spotkanie, na którym poza spra-

wami organizacyjnymi, przedstawiony został referat pt. 

„Rośliny lecznicze Ameryki Południowej – sprawozdanie 

z International Symposium on Medicinal Plants and Na-

tural Products”;

18 maja miało miejsce spotkanie wyjazdowe. Członko-

wie OW PTNO odwiedzili Ogród Botaniczny w Powsinie, 

gdzie zwiedzili kolekcję roślin ozdobnych, w tym kolek-

cję różaneczników i magnolii;

1 czerwca odbyła się jednodniowa wycieczka autokaro-

wa do firmy zielarskiej „Dary Natury”, połączona ze zwie-

dzaniem kolekcji roślin leczniczych i  pomieszczeń pro-

dukcyjnych firmy.

 

Wrocław 

W bieżącym roku zorganizowano 4 spotkania członków 

Wrocławskiego Oddziału PTNO, oraz jeden wyjazd na targi 

branżowe. Tematyka zebrań przedstawiała się następująco:

5 kwietnia – dr hab. Renata Galek wygłosiła referat pt. 

„Biotechnologia w ogrodnictwie”. Kolejnym punktem ze-

brania było wręczenie mgr inż. Agnieszce Cabale wyróż-

nienia za najlepszą pracę magisterską przygotowaną we 

Wrocławskim Oddziale PTNO;

22 kwietnia – mgr inż. Mateusz Gramza wygłosił referat 

pt. „Ograniczenie ochrony chemicznej sadów jabłonio-

wych i jej praktyczne wykorzystanie”; 

31 lipca – dr hab. Maria Licznar-Małańczuk  przedstawi-

ła dwa referaty: „Architektura sadu i prowadzenie drzew 

owocowych – historia i współczesność” oraz „Żywe ściółki 

– temat trudny, ale nie należy go unikać”;

11 października zorganizowano wyjazd do zakładu pro-

dukcyjnego Oleofarm sp. z o.o. we Wrocławiu. Firma spe-

cjalizuje się w produkcji leków i preparatów kosmetycz-

nych na bazie ziół i surowców roślinnych.

Członkowie Wrocławskiego Oddziału PTNO uczestniczyli 

także w wyjeździe na targi Ogrodnictwa i Architektury Krajo-

brazu Gardenia w Poznaniu.
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Wsi – Stanisław Kalemba. Wszystkie z 28 wykładów, po-

cząwszy od pierwszego, w którym Małgorzata Surawska – 

Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, 

przedstawiła działania dążące do upowszechnienia inte-

growanej ochrony w uprawach sadowniczych, w sposób 

pośredni lub bezpośredni nawiązywały do hasła przewod-

niego. Prelegentami byli głównie pracownicy naukowi Za-

kładu Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnic-

twa oraz przedstawiciele MRiRW, GIORiN, Instytu Ochrony 

Roślin – PIB w Poznaniu, SGGW w Warszawie, Uniwersyte-

tu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie. Pierwszego dnia głównym tematem prezen-

towanych wykładów była szczegółowa ochrona roślin 

sadowniczych przed chorobami, m.in. parchem jabłoni, 

mączniakiem jabłoni, zarazą ogniową oraz rakiem drzew 

owocowych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. 

Dotyczyły one również eksportu polskich produktów po-

chodzenia roślinnego do krajów trzecich, urzędowych ba-

dań kontrolnych na pozostałości środków ochrony roślin 

w owocach oraz sposobów regulowania zachwaszczenia 

w uprawach sadowniczych. Przedstawiono także aktualne 

problemy ochrony roślin sadowniczych przed szkodnika-

mi, a bardziej szczegółowo omówiono je w drugim dniu 

Konferencji. Wykłady dotyczyły owocówek, zwójkówek, 

miodówek, przędziorków, szkodników borówki wysokiej 

oraz nowego gatunku w naszym kraju – Drosophila suzukii. 

Kontynuowano również prezentacje tematów związanych 

z chorobami bakteryjnymi i grzybowymi roślin sadowni-

czych oraz możliwościami zapobiegania im i zwalczania. 

Podczas Konferencji zaprezentowano 25 posterów tema-

tycznie związanych z hasłem przewodnim dotyczącym 

integrowanej ochrony roślin sadowniczych. W tegorocz-

nym spotkaniu wzięło udział ok. 1000 osób, które mogły 

również zapoznać się z ofertą handlową 35 firm z branży 

sadowniczej prezentujących maszyny, sprzęt, środki pro-

dukcji oraz oferujących usługi związane z ochroną sadów 

i plantacji jagodowych. 

Dr inż. Mariusz Lewandowski

Seminarium Pracowni Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych  
Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach 21 marca 

2013 r. odbyło się seminarium, na którym pracownicy na-

ukowi Pracowni Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych 

przedstawili 6 referatów. 

Dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO scharakteryzował naj-

nowsze odmiany porzeczki czarnej hodowli IO; mgr inż. 

Marek Szymajda mówił o przydatności nasion z drzew 

nasiennych Prunus armeniaca L. do produkcji podkładek 

generatywnych dla odmian moreli; mgr inż. Łukasz Seliga 

przedstawił pierwsze wyniki polskiej hodowli odporno-

ściowej na wirusa ospowatości śliwy; dr inż. Mariusz Le-

wandowski omówił wartość produkcyjną polskiej odmia-

ny jabłoni Ligolina w zależności od rodzaju zastosowanej 

podkładki; prof. dr hab. Edward Żurawicz przedstawił re-

lacje z Międzynarodowego Sympozjum „Orchard Systems 

2012” w Stellenbosch w Republice Południowej Afryki oraz 

z międzynarodowej konferencji dotyczącej uprawy truska-

wek i borówki w Pekinie i Yichun w Chinach. Celem semi-

nariów było pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie prawi-

dłowego prezentowania wyników badań przez młodych 

pracowników naukowych uczestniczących w spotkaniach. 

Uczestnicy seminarium mieli także okazję do degustacji 

jabłek odmiany Ligolina. Seminarium cieszyło się dużym 

zainteresowaniem, uczestniczyło w nim 66 osób.

Dr inż. Mariusz Lewandowski

Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa 
Nauka – Praktyce

W dniu 10 kwietnia 2013 r. w  Skierniewicach odbyła 

się Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa Nauka – Prak-

tyce, której organizatorem był Zakład Hodowli Roślin Sa-

downiczych i  Zakład Upowszechniania Nauki Instytutu 

Ogrodnictwa. Patronat honorowy nad tym spotkaniem 

objął Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, pa-

tronat medialny – wydawnictwo Hortpress i  jego cza-

sopisma „Owoce Warzywa Kwiaty”, „Jagodnik”, „Sad No-

woczesny” oraz radio KIM i  RSC. Konferencja odbywa się 

w  cyklu dwuletnim. Wykład wprowadzający dotyczący 

nowych tendencji w uprawie i hodowli truskawek wygło-

sił prof. dr hab. Edward Żurawicz. Dr Bogusław Rzeźnicki 

wygłosił wykład pt.: „Integrowana ochrona, obowiązkowa 

od 2014 roku”. Tendencje występujące na polskim oraz 

europejskim rynku truskawek omówiła w  swoim wykła-

dzie dr Bożena Nosecka z  Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki  Żywnościowej. Józef Perczak z Centralnego 

Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w swoim wy-

kładzie przedstawił wartość użytkową czterech nowych 

odmian truskawki, wpisanych do krajowego rejestru w la-

tach 2012 – 2013. Stanisław Bogdał z  firmy STAN-FLEX 

przedstawił w  swoim wystąpieniu najnowsze technolo-

gie uprawy zwiększające opłacalność produkcji truska-

wek, a  w  szczególności omówił zalety uprawy truskawek 

w  systemie tuneli i  w  rynnach pod daszkami. Dr Jolan-

ta Lisiecka z  Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu 

w  swoim wykładzie przedstawiła zalety doniczkowanych 

sadzonek truskawek. Prof. dr hab. Waldemar Treder z Insty-

tutu Ogrodnictwa przekonywał natomiast o konieczności 

nawadniania i  fertygacji nowoczesnych upraw. O nowo-

czesnych technologiach produkcji sadzonek mówił ich 

producent – Jerzy Dominikowski z  firmy HORTPLANT.  
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Dr Krzysztof Rutkowski z  Instytutu Ogrodnictwa, przed-

stawił w swoim wystąpieniu metody przedłużania okresu 

przechowywania truskawek. Dr Agnieszka Masny zapozna-

ła uczestników konferencji z projektem badawczym reali-

zowanym w Instytucie Ogrodnictwa o akronimie EUBerry, 

realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego i współfi-

nansowanym przez Komisję Europejską. Obiektem badań 

w tym projekcie są rośliny jagodowe, w tym także truskaw-

ka. Celem prowadzonych badań jest uzyskanie nowych 

odmian, opracowanie i  wdrożenie nowoczesnych metod 

uprawy, które pozwolą na lepsze zaopatrzenie europej-

skiego rynku w wysokiej jakości owoce jagodowe. Dr Artur 

Miszczak z Instytutu Ogrodnictwa przekonywał słuchaczy, 

że pozostałości środków ochrony roślin w  polskich tru-

skawkach mogą zmniejszyć możliwości ich zbytu. Proble-

my dotyczące zwalczania szkodników, chorób i chwastów 

zgodnie z wytycznymi integrowanej ochrony przedstawili 

w  swoich wystąpieniach pracownicy naukowi Instytutu 

Ogrodnictwa: dr hab. Barbara Łabanowska, prof. IO, dr Be-

ata Meszka oraz dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO. W tegorocznej 

Konferencji Truskawkowej uczestniczyło ponad 400 osób. 

Na konferencji wygłoszono 14 referatów, 3 wystąpienia 

partnerów i sponsorów - firma Bayer CropScience, czasopi-

smo Jagodnik i firma ProCam. Przedstawiono 11 doniesień 

naukowych w  formie posterów. Konferencji towarzyszy-

ły targi 48 firm wśród, których byli producenci sadzonek, 

środków ochrony roślin, nawozów, sprzętu nawodnienio-

wego, opakowań, maszyn, jak również wydawnictwa zwią-

zane z branżą ogrodniczą. Targi cieszyły się dużym zainte-

resowaniem wśród uczestników konferencji.

Dr inż. Mariusz Lewandowski

Międzynarodowe Warsztaty pt. „Nitrogen, Environment and Vegetables”

W dniach 15-17.04.2013 r. w Turynie (Włochy) odbyły się 

Międzynarodowe Warsztaty pt. „Nitrogen, Environment 

and Vegetables”, w  których uczestniczyli członkowie OW 

PTNO: prof. dr hab. Marek Gajewski, dr hab. Janina Gajc

-Wolska i dr Katarzyna Kowalczyk. Poza aktywnym  uczest-

nictwem w  warsztatach zaprezentowali oni także wyniki 

swoich badań na towarzyszącej warsztatom sesji postero-

wej.

Zaprezentowane postery to:

 – The effect of substrate, bleaching and cultivar on the 

nitrate content in endive leaves (Cichorium endivia L.) in 

relation to growing period in the year – J. Gajc-Wolska,  

K. Kowalczyk, M. Marcinkowska;

 – The effect of the nutrient solution electrical conduc-

tivity (EC) on the nitrate content in endivie leaves 

(Cichorium endivia L.) – K. Kowalczyk, J. Gajc-Wolska,  

M. Marcinkowska;

 – Quality of carrots as affected by nitrogen fertilization in 

relation to harvest term - M. Gajewski.

Dr Wiesława Rosłon

Wśród różaneczników i winorośli

 Wczesnym rankiem 24 maja 2013 r. liczna grupa 

(50 osób) członków i  sympatyków Poznańskiego Oddzia-

łu Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych rozpoczę-

ła wyprawę na Dolny Śląsk, której celem było Arboretum 

w  Wojsławicach i  Winnica Adoria. Termin wybrany został 

nieprzypadkowo, albowiem Wojsławickie Arboretum, sły-

nące z największej i najstarszej w Polsce kolekcji (ok. 500 

gatunków i odmian) różaneczników i azalii, najpiękniej pre-

zentuje się właśnie w maju. Oprócz wymienionych gatun-

ków, ta placówka naukowo-badawcza i dydaktyczna Ogro-

du Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, znana jest 

także z bardzo bogatej kolekcji, o statusie Polskich Kolekcji 

Narodowych, liliowców i  bukszpanów. Z tym położonym 

w  malowniczej kotlinie obiektem, z  wielkim znawstwem 

i  pasją, zapoznała nas absolwentka naszego Wydziału, 

Hanna Grzeszczak-Nowak – inspektor Arboretum w Woj-

sławicach. Mieliśmy również okazję porozmawiać z dyrek-

torem Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu – Profesorem 

Tomaszem Nowakiem oraz spotkać się z kolejnym „naszym 

człowiekiem” w Wojsławicach – Tomaszem Dymnym, któ-

ry pracuje na stanowisku samodzielnego ogrodnika.

Zachwyceni majową bajkowością Arboretum wyko-

naliśmy tysiące zdjęć, dokonaliśmy także zakupów w po-

bliskim Centrum Ogrodniczym i  obiecaliśmy, że jeszcze 

tu kiedyś wrócimy. Bo choć czasu mieliśmy sporo, aby 

pospacerować i  pozachwycać się wojsławicką przyrodą, 

to z pewnością nie zobaczyliśmy wszystkiego w tym po-

nad 60 hektarowym obiekcie, a poza tym ciekawie było-

by zobaczyć Arboretum także o innej porze roku, w innej, 

z pewnością nie mniej urzekającej, odsłonie.

Kolejnym etapem naszej wyprawy była winnica Adoria, 

prowadzona przez jej właściciela, pochodzącego z  Kali-

fornii, Mike’a Whitney’a  i grupę współpracowników. Mike 

w 1995 roku zamieszkał w Polsce i postanowił połączyć mi-

łość do wina i wiedzę o nim z idealnymi warunkami połu-

dniowo-zachodniej Polski. Dlatego stworzył Winnicę Ado-

ria, z pierwszą nowoczesną polską winiarnią. Swoją wiedzą 

Mike dzieli się chętnie z gośćmi odwiedzającymi jego win-

nicę oraz z  pracownikami kilku polskich uniwersytetów. 

Produkty Adorii można znaleźć w wielu znanych restaura-

cjach Warszawy i Krakowa. Można ich także skosztować na 

miejscu i dokonać zakupów. Degustacja win z oferty Ado-

rii, połączona z pełnymi werwy winiarskimi opowieściami 

Mike’a, sprawiła, że w  bardzo dobrych humorach wraca-

liśmy do Poznania, snując oczywiście plany o następnych 

wyprawach naszego Oddziału.

Dr Jolanta Lisiecka
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Międzynarodowa Konferencja pt. ”Controlled and Modified Atmosphere Research”

W dniach 03. - 07.06.2013 r. w Trani (Włochy) odbyła się 

Międzynarodowa Konferencja pt. ”Controlled and Modified 

Atmosphere Research”, w której uczestniczyli członkowie 

OW PTNO prof. Marek Gajewski i dr hab. Janina Gajc-Wol-

ska, prof. SGGW. Zaprezentowali oni wyniki badań dotyczą-

ce przechowania warzyw w formie 4 posterów:

 – The influence of 1-MCP treatment on sensory and 

physical characteristics of stored ‘Cherry’ tomatoes –  

M. Gajewski, K. Z. Mazur, K. Ryl, K. Kalota, J. Pakosiewicz, 

P. Klejman , J. Radzanowska;

 – The influence of controlled atmosphere storage con-

ditions on chemical composition of two lettuce cultivars 

– A. Metera, K. Mazur, M. Nowecka, J. Gajc-Wolska;

 – Effect of controlled storage method on essential oil 

and carotenoids in dill (Anethum graveolens L.) – J. Wtu-

lich, M. Majchrzak, A. Metere, K. Mazur, O. Kosakowska,  

J. Gajc-Wolska;

 – Effect of 1-MCP treatment on Quality of stored ‘Cher-

ry’ tomatoes – K. Mazur, M. Gajewski, M. Czechowska,  

J. Decyk, A. Metera, M. Marcinkowska, A. Wtulich,  

J. Przybył.

Dr Wiesława Rosłon

XVI Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

W dniu 6 czerwca 2013 r. już po raz szesnasty Instytut 

Ogrodnictwa w ramach spotkań nauki z praktyką otworzył 

podwoje Sadu Doświadczalnego w  Dąbrowicach, dla sa-

downików z całej Polski. Celem spotkania była prezentacja 

i popularyzacja doświadczeń prowadzonych w Sadzie oraz 

zapoznanie przybyłych uczestników z nowościami technolo-

gicznymi, odmianowymi oraz wdrożeniami nowoczesnych 

metod efektywnej produkcji i aktualnych prac badawczych 

z  zakresu sadownictwa. Uroczystego otwarcia spotkania 

dokonał prof. dr hab. Lech Michalczuk, Zastępca Dyrekto-

ra Instytutu Ogrodnictwa ds. naukowych, który serdecznie 

przywitał gości, przedstawicieli firm, partnerów, patronów 

medialnych spotkania oraz licznie przybyłych uczestników. 

XVI Dzień Otwartych Drzwi swoją obecnością uświetnili: To-

masz Pilawka – Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Posłowie na Sejm RP: Dorota Rutkowska oraz Mirosław Mali-

szewski – będący Prezesem Związku Sadowników RP, Witold 

Boguta – Prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Produ-

centów Owoców i  Warzyw oraz Roman Jagieliński – były 

Wicepremier i Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-

wej. Stanisław Kalemba Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 

pośrednictwem listu odczytanego przez Tomasza Pilawkę 

przekazał organizatorom spotkania, słowa podziękowania 

oraz wyrazy uznania za pracę na rzecz polskiego ogrodnic-

twa. Przedstawiciele zakładów naukowych Instytutu Ogrod-

nictwa z  obszaru badań sadowniczych wygłosili krótkie 

prelekcje dotyczące sytuacji sadownictwa w bieżącym roku 

oraz najważniejszych kierunków badań prowadzonych w za-

kładach naukowych Instytutu Ogrodnictwa. Prof. dr hab. 

Edward Żurawicz zaprezentował nowe odmiany wyhodo-

wane pod jego kierownictwem w Zakładzie Hodowli Roślin 

Sadowniczych IO, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski oraz dr hab. 

Barbara Łabanowska, prof. IO omówili aktualne problemy 

ochrony roślin sadowniczych przed chorobami i  szkodni-

kami. Nowości w technice sadowniczej przedstawił prof. dr 

hab. Ryszard Hołownicki, a mało znane gatunki roślin sadow-

niczych bogate w cenne właściwości dla zdrowia człowieka 

zaprezentował mgr Tomasz Golis. Dużym zainteresowaniem 

cieszyło się wystąpienie prof. dr hab. Waldemara Tredera, któ-

ry przedstawił kierunki badań Zakładu Agrotechniki Roślin 

Sadowniczych i  omówił aktualną sytuację zalanych sadów 

oraz skutki z tego wynikające. Po wystąpieniach pracowni-

ków naukowych Instytutu goście mieli okazję zapoznać się 

z  26 doświadczeniami prowadzonymi w  Sadzie Doświad-

czalnym IO w  Dąbrowicach. Uczestnicy spotkania zostali 

podzieleni na grupy tematyczne, a  następnie wraz z  kie-

rownikami poszczególnych doświadczeń oglądali kwatery 

interesujących ich gatunków roślin sadowniczych. Zarówno 

w  czasie zwiedzania Sadu, jak i  podczas indywidualnych 

konsultacji z  pracownikami naukowymi Instytutu zaintere-

sowane osoby mogły uzyskać informacje i fachowe porady 

związane z uprawą poszczególnych gatunków. Wydarzeniu 

XVI Dnia Otwartych Drzwi towarzyszyła prezentacja reali-

zowanych w  Instytucie projektów badawczo-naukowych: 

EkoTechProdukt, Biorewit, Proza i Programu Wieloletniego. 

Dzięki Stowarzyszeniu Branży Grzybów Uprawnych, partne-

ra spotkania, każdy z uczestników mógł wziąć udział w de-

gustacji grillowanych pieczarek oraz lecza z wielkiej patelni. 

W czasie trwania imprezy prezentowało się 56 firm z bran-

ży sadowniczej, które reklamowały swoje produkty oraz 

technologie. Wszyscy zainteresowani mogli również nabyć 

najnowsze materiały naukowe z konferencji i szkoleń, które 

odbyły się w Instytucie Ogrodnictwa. XVI Dzień Otwartych 

Drzwi w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach odbył się 

dzięki wsparciu partnerów tegorocznej edycji: Targów Sa-

downictwa i  Warzywnictwa, Stowarzyszeniu Branży Grzy-

bów Uprawnych oraz firmy Agrosimex. Patronat medialny 

nad imprezą objęły: Owoce Warzywa Kwiaty, Sad Nowocze-

sny, Jagodnik, Radio KIM oraz Radio RSC.

Dr inż. Mariusz Lewandowski

Seminarium pt. „Przyrodnicze uwarunkowania uprawy borówki wysokiej  
(Vaccinium corymbosum L.)”

W dniu 12 czerwca 2013 r. odbyło się seminarium  pt. 

„Przyrodnicze uwarunkowania uprawy borówki wysokiej 

(Vaccinium corymbosum L.)”, na którym  wygłoszonych zosta-

ło 14 referatów:

 – Wstępny opis pomologiczny klonu borówki selekcji dr Ka-

zimierza Pliszki  - M. Bieniasz, B. Sroka;
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 – Borówka to prawdziwy skarb – C. Piestrzeniewicz,  

T. Krupa;

 – Jeśli nie ‘Blucrop’ to co ? – T. Krupa;

 – Wykrywanie i identyfikacja wirusów w krzewach bo-

rówki wysokiej i żurawiny przy użyciu testu serolo- 

gicznego Elisa w latach 2010-2012 – E. Paduch-Cichal, 

E. Kalinowska, M. Chodorska, W. Kukuła, B. Nowak,  

Z. Gajewski, K. Tomala;

 – Przegląd najgroźniejszych wirusów borówki wysokiej  

– E. Kalinowska, E. Paduch-Cichal, M. Chodorska;

 – Choroby grzybowe borówki wysokiej – R. Dzięcioł;

 – Drosophila suzukii (Matsumura 1931) i inne ważne szkodni-

ki borówki wysokiej B. H. Łabanowska;

 – Entomofauna borówki wysokiej na plantacjach w Pol-

sce Centralnej – A. Chorąży, M. Kiełkiewicz, R. Okraska,  

E.Pawlak, M. Rewińska;

 – Ocena samopłodności kilkunastu odmian borówki wyso-

kiej – M. Bieniasz, B. Sroka;

 – Produkty Yara Poland w żywieniu borówki wysokiej – sze-

roki wybór, optymalne rozwiązania – A. Grenda;

 – Fizjologia dojrzewania borówki wysokiej – K. Ścibisz;

 – Dbajmy o jakość owoców borówki w okresie ich wzrostu, 

zbioru i przechowania –T. Krupa;

 – Owoce borówki wysokiej a przetwórstwo – I. Ścibisz.

Po zakończeniu obrad odbyła się wycieczka na plantację bo-

rówki wysokiej do Grupy Producentów Owoców Sunberry 

Sp. z o. o. w miejscowości Głudna koło Błędowa.

Dr Wiesława Rosłon

Międzynarodowe Sympozjum pt. „Rośliny lecznicze i produkty naturalne”

W dniach 17 – 19 czerwca 2013 r. w Montrealu (Kana-

da) odbyło się międzynarodowe sympozjum dotyczące 

roślin leczniczych i produktów naturalnych, które zostało 

zorganizowane przez sekcję Roślin Leczniczych i  Aroma-

tycznych (MAP) ISHS. Sympozjum odbyło się w  Centrum 

Bioróżnorodności w Ogrodzie Botanicznym w Montrealu. 

W spotkaniu wzięło udział 86 osób; najwięcej uczestników 

było z USA i Kanady, ponadto reprezentowane były nastę-

pujące kraje: Algieria, Brazylia, Belgia, Dania, Francja, Indie, 

Izrael, Japonia, Kolumbia, Kuba, Malezja, Meksyk, Polska, 

Rosja oraz Węgry. Obrady prowadzone były w pięciu sek-

cjach tematycznych: 

1. Zasoby genowe: charakterystyka i  skład chemiczny. 

Wykład plenarny wygłosił dr Samir Debnath z Kanady 

pt. „Charakterystyka, rozmnażanie i  utrzymanie zaso-

bów genowych roślin jagodowych oraz różeńca gór-

skiego (Rhodiola rosea L.)”. W sekcji tej wygłoszono 6 

referatów dotyczących takich gatunków jak: Syzygium 

aqueum, Vitex trifolia, Vaccinium ssp., Annona muricata. 

2. Ocena, walidacja i jakość produktów naturalnych. W se-

sji wygłoszono cztery referaty, które dotyczyły zawar-

tości glikozydów w różeńcu górskim, ekspresji genów 

związanych z syntezą rozawin (Węgry), oceny zmienno-

ści genetycznej wybranych gatunków roślin zielarskich 

Indii, plonowania i  jakości surowca melisy lekarskiej 

z  uprawy ekologicznej (Polska), plonu i  składu olejku 

eterycznego pelargonii w różnych sposobach uprawy 

i nawożenia (Brazylia). 

3. Etnomedycyna, ochrona zdrowia a  lek roślinny. Dwa 

wykłady plenarne zostały wygłoszone przez dr Joannę 

Michel nt. „Szanse i możliwości rozwoju badań poprzez 

porozumienie ze społecznościami tubylczymi” i  dr 

Yann Hay nt. „Etyka i praktyki zachowawcze: szansą dla 

firm produkujących naturalne produkty”. Wygłoszone 

zostały również cztery referaty na temat zawartości 

iridoidów oraz flawonoli w owocach Lonicera caerulea 

(Kanada), zintegrowanych hodowli czosnku i  ryb Tila-

pia jako źródła białek i ajoenu (Japonia), zastosowania 

ekstraktów roślinnych w  leczeniu stomatologicznym 

dzieci (Meksyk), wykorzystania roślin zielarskich Mayo 

i Yagui (USA). 

4. Mikrorozmnażanie. Z zaplanowanych siedmiu refera-

tów wygłoszone zostały cztery, które dotyczyły wpły-

wu mikrorozmnażania na morfologię i  zawartości 

substancji czynnych w  owocach Vaccinium angustifo-

lium (Kanada), hodowli naparstnicy wełnistej (Francja), 

transformacji różeńca górskiego w  celu podniesienia 

zawartości substancji aktywnych (Dania) oraz oceny 

przeciwrakowej aktywności wyciągów wodnych He-

dyotis diffusa (Japonia).

5. Działanie przeciwutleniające roślin zielarskich. W tej 

sekcji wygłoszonych zostało pięć referatów na nastę-

pujące tematy: badanie aktywności rokitnika prze-

ciwko Helicobacter (USA), działanie przeciwgrzybowe 

ekstraktów roślinnych na patogeny fasoli (Brazylia), 

aktywność przeciwuleniająca wodnych i alkoholowych 

wyciągów Thymelaea microphylla (Algeria), aktywność 

przeciwutleniająca Bixa orellana (Brazylia), wodne wy-

ciągi z nagietka jako potencjalne źródło nowych leków 

roślinnych (Brazylia).

 Prof. dr Nativ Dudai z  Izraela wygłosił bardzo in-

teresujący wykład pt. „Aklimatyzacja i  konwencjonalna 

hodowla roślin zielarskich w tradycyjnym i nowoczesnym 

zastosowaniu”. 

W sesji plakatowej zaprezentowanych zostało 17 po-

sterów. Przeprowadzono również spotkania robocze oraz 

panele dyskusyjne na temat: „Szanse na rozwój badań na-

ukowych w  oparciu o  społeczności lokalne”, „Znaczenie 

roślin leczniczych w lecznictwie publicznym”, „Potencjalne 

możliwości przeciwzakrzepowe roślin leczniczych”.

Wszystkie prace prezentowane na sympozjum zostały 

wydane w formie streszczeń (dostępne u autorki). Plano-

wane jest wydanie pełnych publikacji w  Acta Horticultu-

rae, wydawnictwie ISHS. 

W trakcie sympozjum była możliwość zapoznania się 

z  Centrum Bioróżnorodności Uniwersytetu w  Montrealu, 

które znajduje się na terenie Ogrodu Botanicznego. Nowo-

czesne centrum, w którym pracuje wielu specjalistów ma 

na celu zachowanie i  ochronę gatunków i  ekosystemów 

oraz zadania edukacyjne i popularyzatorskie tej tematyki. 



-18-

Uczestnicy sympozjum mieli również okazję zapoznania 

się z  kolekcjami oraz ogrodami tematycznymi znajdują-

cymi się na terenie ogrodu, w tym z wieloma gatunkami 

roślin leczniczych. 

W czasie trwania sympozjum w Ogrodzie Botanicznym 

trwały przygotowania do otwarcia wystawy Mosaicultures 

Internationales de Montreal (MIM), na której prezentowa-

ne były monumentalne „rzeźby ogrodnicze”. Organiza-

torzy podkreślali, że wystawa ma na celu propagowanie 

różnorodności i  piękna sztuki ogrodniczej. Wystawę od-

wiedziło ponad 1 mln zwiedzających, których zachwyciła 

oryginalność, rozmiary i  piękno prezentowanych rzeźb. 

Zdjęcia można zobaczyć na stronie: 

www.mosaiculturesinternationales.ca w  zakładce press 

room. 

Dr hab.Katarzyna Seidler-Łożykowska, prof.nadzw.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 

w Poznaniu

Konferencja Naukowa „Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych  
– osiągnięcia i wyzwania”

W dniach 20 – 21 czerwca 2013 r., pod patronatem 

ZG PTNO, odbyła się konferencja pt. „Zrównoważona 

produkcja roślin warzywnych i  leczniczych - osiągnięcia 

i  wyzwania” , której organizatorem była Katedra Roślin 

Warzywnych i Leczniczych SGGW. Członkowie WO PTNO: 

prof. J. Gajc-Wolska, prof. E. Osińska, prof. M. Gajewski, 

dr K. Kowalczyk, dr E. Pióro-Jabrucka, dr J.L. Przybył, i dr  

W. Rosłon zaproszeni zostali do pracy w Komitecie Orga-

nizacyjnym. Poza aktywnością organizacyjną w/w  osoby 

w  ramach sesji posterowej zaprezentowały następujące 

prace: 

 – Wpływ nawozów organiczno-mineralnych na plono-

wanie i  jakość papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) 

w  uprawie pod osłonami - J. Gajc-Wolska, K. Mazur,  

A. Metera, J. Wtulich, M. Marcinkowska;  

 – The influence of storage temperature and duration 

on chilling injuries in cucumber fruits -  M. Gajewski,  

M. Pudzianowska, K. Kowalczyk, J. L. Przybył, K. Brama, 

M. Dziechciarska;

 – Wpływ doświetlania lampami MH i WLS na jakość owo-

ców ogórka (Cucumis sativus) – K. Kowalczyk, J. Gajc

-Wolska, D. Bujalski, M. Marcinkowska, J. Radzanowska;

 – Importance of 1-Methylcyclopropene in Storage Prac-

tice - K. Z. Mazur, M. Gajewski, A.  Metera, J. L. Przybył, 

M. Marcinkowska, J. Wtulich;

 – Effect of supplementary lighting on quality of toma-

to (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits - A. Metera,  

J. Wtulich, K. Z. Mazur, J. Gajc-Wolska, M. Gajewski;

 – Chemical characteristics of psyllium (Plantago psyllium 

L.) in cultivation. E. Osińska, W. Rosłon, A. Geszprych,  

A. Wyszogrodzka; 

 – Regeneracja dziurawca zwyczajnego (Hypericum per-

foratum L.) i  czterobocznego (Hypericum maculatum 

Crantz) w kulturach in vitro - A. Pawełczak, E. Osińska

 – Wpływ czynnika maternalnego na rozwój szałwii le-

karskiej (Salvia officinalis L.) i  jej  wartość  surowcową  

- E. Pióro-Jabrucka, K. Bączek;

 – Influence of chosen agrotechnical factors and  drying 

method on essential oil content and  composition 

in garden angelica (Archangelica officinalis L.) leaves  

- W. Rosłon, E. Osińska, A. Geszprych, A. Wajs-Bonikow-

ska; 

 – Influence of controlled storage method on the con-

tent of chlorophylls and essential oil in dill - J. Wtulich,  

A. Metera, J. L. Przybył, O. Kosakowska, K. Z. Mazur,  

J. Gajc-Wolska.

Dr Wiesława Rosłon

XVIII Dzień Melona

W dniu 13 sierpnia 2013 r. na Polu Doświadczalnym „WO-

LICA”   odbył się  XVIII Dzień Melona, zorganizowany przez 

Katedrę Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW. 

Uczestnicy wysłuchali informacji o pracach badawczych 

i hodowlanych  prowadzonych w Katedrze, zwiedzili pole do-

świadczalne, a także mieli możliwość i niewątpliwą przyjem-

ność degustacji potrawy z melona. Spotkanie było również 

okazją do uczczenia jubileuszu długoletniej pracy w Katedrze 

dr inż. Aleksandry Korzeniewskiej i mgr inż. Teresy Gałeckiej.

Dr Wiesława Rosłon

XVII  Dzień Otwarty w Sadzie Doświadczalnym SGGW w Wilanowie

W dniu 1 września 2013 r. odbyło się coroczne ogólnopol-

skie spotkanie zorganizowane przez Katedrę Sadownictwa,  

we współpracy z Sekcją Sadownictwa Komitetu Nauk Ogrod-

niczych PAN,   pod nazwą „XVII  Dzień Otwarty w Sadzie Do-

świadczalnym SGGW w Wilanowie”.  W ramach Dnia Otwar-

tego w Sadzie odbyła się również konferencja naukowa p.t. 

„Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin 

sadowniczych”, na której przedstawiono następujące re-

feraty:

 – Nowe odmiany jabłoni w  produkcji sadowniczej  

– A.A. Przybyła,  M. Mazur, R. Dziuban;

 – Regulowanie wzrostu jabłoni – K. Tomala, J.Radecka, 

P. Szeroczyński, M. Szwedo, R. Dziuban;

 – Porównanie metod utrzymywania gleby w młodym 
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sadzie jabłoniowym - D. Wrona, H. Kamińska, M. Seliga,  

C. Piestrzeniewicz;

 – Zastosowanie fluorescencji chlorofilu jako bezinwazyj-

nej metody do oceny stanu odżywienia drzew gruszy  

- K. Bosa, E. Jadczuk-Tobiasz, H.M. Kalaji;

 – Nawożenie azotem sadu jabłoniowego – W. Kowalczyk,  

D. Wrona, S. Przybyłko;

 – Czy mikoryza poprawia odżywienie drzew i jakość owo-

ców – S. Przybyłko, D. Wrona, W. Kowalczyk;

 – Jabłoń w  uprawie ekologicznej – C. Piestrzeniewicz,  

D. Wrona;

 – Biologia kwitnienia gruszy azjatyckiej – rozmieszczenie 

pąków kwiatowych w koronie drzew oraz budowa kwia-

tostanów i kwiatu – E. Wysokińska, E. Pitera, B. Łotocka,  

S. Odziemkowski;

 – Wartość biologiczna pyłku gruszy azjatyckiej – E. Wyso-

kińska, B. Łotocka, E. Pitera;

 – Właściwości prozdrowotne oraz technologiczne wyko-

rzystanie  gruszek azjatyckich i  europejskich – T. Krupa,  

M. Kopera;

 – Wpływ preparatu SmartFreshTM oraz warunków i długo-

ści przechowywania na właściwości przechowalnicze 

jabłek odmiany ‘Mutsu’- K. Jeziorek, K. Tomala, T. Krupa,  

Ł. Wrzoskowicz, D. Sułek;

 – Borówkowa karuzela odmianowa – C. Piestrzeniewicz,  

T. Krupa;

 – Aktinidia – atrakcyjna nowość sadownicza w  Polsce  

- T. Krupa, C. Piestrzeniewicz. 

Dr Wiesława Rosłon

Warsztaty oraz minisympozjum pt.  
„Quality of fresh produce, herbs and vegetables - from field to fork”

W dniach 16 – 20 września 2013 r. w ramach programu 

REGPOT FP7 odbyły się warsztaty oraz  minisympozjum pt. 

Quality of fresh produce, herbs and vegetables - from field 

to fork. Organizatorem spotkania była Katedra Roślin Wa-

rzywnych i Leczniczych SGGW.  W czasie warsztatów zapro-

szeni goście z kraju i zagranicy wygłosili 22 referaty o tema-

tyce związanej z podnoszeniem jakości badań  naukowych. 

Zaprezentowana została także najnowsza aparatura badaw-

cza. W sesji posterowej minisympozjum zaprezentowano 

21 posterów. Autorami 7 z nich byli członkowie OW PTNO. 

Przedstawione postery to:

 – The influence of mineral-organic fertilizers on the yield 

and quality of iceberg lettuce – J. Gajc-Wolska, K. Z. Ma-

zur, A. Metera, J. Wtulich, M. Marcinkowska, K. Wójtowicz;

 – The effect of 1-MCP treatment on sterol compounds in 

stored broccoli – M. Gajewski, J. L. Przybył, M. Pudzia-

nowska, E. Jariene;

 – Effect of nutrient solution on the quality of endive  

(Cichorium endivia L.) in hydroponic cultivation – K. Ko-

walczyk, J. L. Przybył, J. Radzanowska, M. Marcinkowska,  

A. Panas;

 – Yield and quality of raw material derived from plants 

of common St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) 

propagated in vitro and generatively – A. Pawełczak,  

E. Osińska;

 – Validation of an analytical method for fast determina-

tion of IAA in wild marjoram seeds by HPLC - J. L. Przybył, 

E. Pióro-Jabrucka;

 – Effect of light conditions on the growth of co-

riander and some quality traits of its leaves  

- W. Rosłon, A. Geszprych, E. Osińska, I. Korkosz;

 – Influence of the seed sowing time on the quali-

ty of coriander (Coriandrum sativum L.) leaves  

- W. Rosłon, E. Osińska,  A. Geszprych .

Dr Wiesława Rosłon

XXXVI Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw 
oraz XVI Targi Ogrodniczo-Rolne

W dniach 14-15 września 2013 r. odbyło się XXXVI Skier-

niewickie Święto Kwiatów, Owoców i  Warzyw oraz XVI 

Targi Ogrodniczo-Rolne pod honorowym patronatem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby, Or-

dynariusza Diecezji Łowickiej Biskupa Andrzeja Franciszka 

Dziuby, Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej oraz 

Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. Part-

nerem wydarzenia był Instytut Ogrodnictwa.

W ramach imprezy Instytut Ogrodnictwa zaprezen-

tował Wystawę Kwiatów, Owoców i  Warzyw, połączoną 

z prezentacją materiału szkółkarskiego Kwiaciarskiego Za-

kładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Nowym 

Dworze. Dodatkowo, w  ramach kampanii informacyjnej 

poświęconej przypadającej w  grudniu br. setnej rocz-

nicy urodzin Profesora Szczepana A. Pieniążka, Instytut 

przygotował wystawę pamiątek założyciela i  pierwszego 

dyrektora Instytutu Sadownictwa, na którą składały się: 

portrety, dyplomy doktoratów honoris causa, fotografie, 

albumy, ordery, medale, rękopisy, listy, publikacje oraz 

książki z  osobistymi dedykacjami Profesora. Całość eks-

pozycji nawiązywała do głównego hasła tegorocznego 

Święta „Cztery Żywioły”. Wystawę zaaranżowały oraz wy-

konały przy wsparciu Zakładu Upowszechniania Nauki IO: 

inż. Danuta Polkowska, dr Barbara Michalczuk, inż. Anna 

Wilkońska vel Wilkęska oraz mgr inż. Ewelina Szczecho-

wicz. Podczas dwóch dni Skierniewickiego Święta pracow-

nicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa udzielali fachowych 

porad i konsultacji z zakresu sadownictwa, warzywnictwa 

i  roślin ozdobnych. Na wystawie prezentowano również 

projekty badawczo-naukowe realizowane w  Instytucie 

Ogrodnictwa: „Opracowanie innowacyjnych produktów 

i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych 
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„EkoTechProdukt”, „Polskie szczepy Trichoderma w ochro-

nie roślin i  zagospodarowaniu odpadów organicznych”, 

„Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowa-

nia energii w  produkcyjnych tunelach foliowych „HortiE-

nergia”, „PROZA”, „Nowe środki ulepszania gleby do reduk-

cji zanieczyszczeń i  rewitalizacji ekosystemu glebowego 

„BIOREWIT”. 

Prezydent Miasta Skierniewice Leszek Trębski w pierw-

szym dniu obchodów Święta, na tle kompozycji kwiato-

wo-warzywnych oraz kolekcji odmian owoców wyhodo-

wanych w  Instytucie Ogrodnictwa, dokonał uroczystego 

otwarcia XVI Targów Ogrodniczo-Rolnych. Wśród hono-

rowych gości obecnych na uroczystości był Tadeusz Na-

lewajk – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Posłowie na Sejm RP – Dorota Rutkowska 

i  Dariusz Seliga oraz dyrektorzy Instytutu Ogrodnictwa 

– prof. dr Franciszek Adamicki i prof. dr Lech Michalczuk, 

którzy wspólnie z  władzami miasta, przedstawicielami 

sąsiednich gmin, i reprezentantami skierniewickich insty-

tucji przeszli w barwnej paradzie ulicami miasta na rynek 

przed Ratuszem. Dla najmłodszych uczestników Skier-

niewickiego Święta Instytut Ogrodnictwa przygotował 

w formie warsztatów II Ogrodniczy Festiwal Nauki. Dzieci 

w wieku 5-12 lat miały możliwość wcielenia się w rolę ma-

łych naukowców, by pod bacznym okiem pracowników 

naukowych Instytutu Ogrodnictwa zgłębiać tajniki wiedzy 

ogrodniczej. Uczestników Festiwalu witał ogródek ziołowy 

zachęcający do zapoznania się z  popularnymi oraz mało 

znanymi gatunkami. Wejście na salę warsztatów prowa-

dziło przez Tajemniczą Komnatę, gdzie w  ciemności roz-

jaśnianej różnobarwnym oświetleniem zaprezentowano 

fantazyjne kompozycje kwiatów i doświadczalnego mate-

riału laboratoryjnego. Podczas dwóch dni Festiwalu dzieci 

uczestniczyły w  doświadczeniach naukowych, pokazach 

florystycznych, wykonywały dekoracje z  warzyw i  owo-

ców, poznawały stadia rozwoju grzybów, badały małe 

organizmy żyjące, brały udział w zabawach rysunkowych 

i  układały puzzle. Dzięki pracownikom oddziału pszczel-

nictwa wszyscy „mali naukowcy” próbowali miodów z In-

stytutu Ogrodnictwa oraz odkrywali tajemnice słodkiego 

życia pszczół. Dla najaktywniejszych uczestników dwu-

dniowych warsztatów Instytut Ogrodnictwa przygotował 

rzeczowe i owocowo-warzywne nagrody.

Dr inż Mariusz Lewandowski

XII seminarium naukowo-wdrożeniowe „Dyniowate  dla zdrowia”

W dniu 27.09.2013 r. na Polu Doświadczalnym „WOLI-

CA”  odbyło się XII seminarium naukowo-wdrożeniowe 

„Dyniowate   dla zdrowia”, zorganizowane przez Katedrę 

Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW. Uczestni-

cy spotkania wysłuchali wykładu na temat cech jakościo-

wych owoców dyni olbrzymiej, zapoznali się z odmianami 

dyni wyhodowanymi w KGHiBR oraz degustowali potrawy 

z tego warzywa. Integralną częścią spotkania była wysta-

wa owoców różnych odmian dyni obrazująca bioróżno-

rodność rodzaju Cucurbita. 

Na spotkanie przybyli naukowcy, producenci, hodow-

cy, redaktorzy pism ogrodniczych, doktoranci, studenci 

i sympatycy roślin dyniowatych. 

Dr Wiesława Rosłon

Rodzime rośliny ozdobne

Rośliny ozdobne pochodzą z różnych obszarów Zie-

mi. Liczba ich jest nieznana. Stale odkrywane i wprowa-

dzane do uprawy są nowe gatunki. W wyniku hodowli 

powstają nowe odmiany. Postęp biotechnologiczny 

umożliwił otrzymanie nowych roślin transgenicznych, 

które w warunkach naturalnych nie istnieją, i które z za-

stosowaniem tradycyjnych metod hodowli, także by nie 

powstały. Dotychczas w  Europie dominują w  uprawie 

rośliny ozdobne obcego pochodzenia. Tak samo jest 

u nas. Flora polska liczy około 2200 gatunków i odmian 

roślin naczyniowych, nie jest zatem bogata. Taksonów 

rodzimych o walorach dekoracyjnych, według kryteriów 

kwiaciarskich, jest również mało. Ale i  one dla celów 

zdobniczych są wykorzystywane rzadko. Od około 25 

lat obserwuje się w  tym względzie korzystne zmiany. 

W niektórych krajach naszego kontynentu docenia się 

już gatunki rodzime bardziej niż bywało to wcześniej. 

Na przykład w  Niemczech, w  obrębie Związku Szkół-

karzy Niemieckich, powstała grupa robocza „Autochto-

ne Gehölze” („Drzewa i  krzewy rodzime”). Członkowie 

tej grupy uważają, że przy niepohamowanej ekspansji 

taksonów obcego pochodzenia, gatunki rodzime jako 

najlepiej przystosowane do miejscowych warunków 

przyrodniczych niesłusznie zostały niemal całkowicie 

wyparte z  większości szkółek ozdobnych. Uważają oni, 

że na nowo zakładanych terenach zieleni, w pierwszym 

rzędzie należy sadzić gatunki rodzime z ich odmianami, 

potem pochodzące z krajów sąsiednich, a na końcu z in-

nych krajów i kontynentów.

Gatunków drzew i  krzewów we florze Polski jest 

220, czyli 10% wszystkich taksonów. Trzydzieści rodza-

jów jest monotypowych, czyli reprezentowanych tylko 

przez jeden gatunek, siedem przez 2 gatunki, a  18 – 

przez 3-7 gatunków. Tylko do trzech rodzajów należy 

więcej gatunków. Rodzaj Rubus ( jeżyna, malina) ma 110 

gatunków, Salix (wierzba) – 28 gatunków i  Rosa (róża) 

– 16 gatunków. W porównaniu z florami krajów o łagod-

niejszym klimacie niż nasz, udział rodzimych gatunków 

drzew i krzewów we florze Polski jest bardzo mały. Dla-

tego dość dużo gatunków należy chronić czynnie. Do-

tychczas całkowitej ochronie podlega 25, a  częściowej 

6 gatunków drzew, krzewów i  krzewinek. Stanowi to 
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i drobną (C. pumila), mieczyk dachówkowaty (Gladiolus 

imbricatus), szafran spiski (Crocus scepusiensis), zimo-

wit jesienny (Colchicum autumnale) i  cyklamen purpu-

rowy (Cyclamen purpurascens). Bulwkowate zgrubienia 

rozmaitego pochodzenia u  nasady łodyg mają m.in.: 

jaskier bulwkowaty (Rununculus bulbosus), skalnica zia-

renkowata (Saxifraga granulata), ziarnopłon wiosenny 

(Ranunculus ficaria) i wiele innych. W Polskiej czerwonej 

księdze roślin wymieniono po dwa gatunki roślin cebu-

lowych i bulwiastych: cebulicę dwulistną i szachownicę 

kostkowatą oraz cyklamen purpurowy i kokorycz drob-

ną. Gatunki te podlegają całkowitej ochronie prawnej, 

jako szczególnie zagrożone wyginięciem! Cyklamen 

purpurowy w  niewielkiej liczbie osobników występuje 

tylko na dwóch stanowiskach: w Górach Kaczawskich na 

wzgórzu o nazwie Miłek i na Wyżynie Krakowskiej w oko-

licy Jaroszowca. Rozwija kwiaty purpurowofioletowe na 

przełomie czerwca i lipca, aż do początku września.

Oryginalnymi roślinami o  znaczeniu ozdobnym są 

także: cieszynianka wiosenna (Haquetia epipactis) (ryc.2.) 

bylina z rodziny Apiaceae; ciemiężyce: zielona (Veratrum 

lobelianum) – bylina również lecznicza i biała (V. album); 

liczydło gór-

skie (Streptopus 

a m p l e x i f o l i u s ) 

z  rodziny lilio-

watych; ob-

razki: alpejskie 

(Arum alpinum) 

i  plamiste (A. 

maculatum); ko-

saciec bezlistny 

(Iris aphylla); 

goryczka wą-

skolistna (Gentiana pneumonanthe); pszczelnik wąsko-

listny (Dracocephalum ruyschiana); ostrożeń pannoński 

(Cirsium pannonium); lnica pospolita (Linaria vulgaris) 

(ryc.3.) oraz trawy, np. ostnica 

Jana (Stipa joannis).

Na odkrycie i  wprowa-

dzenie do uprawy zasługują 

liczne gatunki storczyków, 

przydatne do ogrodów zwy-

kłych i specjalnych. Do wyko-

rzystania niemal in extenso ze 

stanowisk naturalnych bądź 

doskonalenia przez selekcję 

lub hodowlę są odpowied-

nie m.in.: kurzyślad błękitny 

(Anagalis foemina) i polny (A. 

arvensis) jako rośliny doniczkowe o zwieszających się ło-

dygach, sałatnica leśna (Aposeris foetida) do stosowania 

w ogrodach i parkach w miejscach zacienionych, różne 

gatunki traganka (Astragalus sp. div.) o bardzo dużej wy-

trzymałości na suszę, mogących częściowo zastępować 

kosztowne do utrzymania tradycyjne trawniki, zwłasz-

cza na glebach lekkich piaszczystych, dzwonki (Cam-

panula sp. div.) do uprawy w ogrodach i przyspieszania 

kwitnienia pod nieogrzewanymi osłonami, centuria 

pospolita (Centaurium erythracea) do sadzenia w  ogro-

14,1% ogólnej liczby gatunków drzewiastych. Gatunki 

całkowicie chronione, np.: brzoza ojcowska (Betula × 

oycoviensis), jarząb brekinia (Sorbus torminalis), brzoza 

niska (Betula humilis) i brzoza karłowata (B. nana), cha-

medafne północna (Chamaedaphne calyculata), waw-

rzynek główkowy (Daphne cneorum), wrzosiec bagien-

ny (Erica tetralix), zimoziół północny (Linnaea borealis), 

wiśnia karłowata (Prunus fruticosa), malina moroszka 

(Rubus chamaemorus), wierzba borówkolistna (Salix my-

rtilloides) czy kłokoczka południowa (Staphylea pinnata) 

powinny być szybko wprowadzone do naszych szkółek, 

tam rozmnożone i  sukcesywnie, jako produkt rodzimy, 

wprowadzane do ozdoby rozmaitych rodzajów terenów 

zieleni. W ramach ochrony czynnej można by również 

uratować gatunki ginące, narażone na wyginięcie i wy-

stępujące bardzo rzadko, poprzez wprowadzenie ich na 

stanowiska, z  których wymienione, z  różnych przyczyn 

ustępują.

Pokaźną porcję potencjalnych roślin ozdobnych sta-

nowią gatunki cebulowe i  bulwiaste. W zasadzie tylko 

niektóre z  nich, np. lilia złotogłów (Lilium martagon), 

śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), przebiśnieg po-

spolity (Galanthus nivalis) czy zimowit jesiennay (Colchi-

cum autumnale), dzięki walorom dekoracyjnym, zostały 

dostrzeżone już dawno. Innymi taksonami rodzimymi, 

jak do tej pory producenci i miłośnicy roślin ozdobnych 

mało się interesują. Wynika to najprawdopodobniej 

z niewystarczającej znajomości tych roślin. Obecnie, kie-

dy rewaloryzuje się parki i ogrody oraz zakłada nowe, ro-

dzime rośliny cebulowe i bulwiaste zasługują na trwałe 

w nich miejsce. Liczne z nich kwitną wiosną i mają krótki 

okres wegetacji. Pojedyncze okazy niektórych gatun-

ków wyglądają niepozornie, lecz gdy rosną w  dużych 

grupach, efekt dekoracyjny jest godny uwagi.

 Rodzime rośliny cebulowe są reprezentowane 

przez 23 gatunki. Siedem spośród nich: cebulica dwulist-

na (Scilla bifolia), czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum), 

lilia złotogłów, szafirek miękkolistny (Muscari comosum), 

śniedek baldaszkowaty (Ornithogalum umbellatum), 

śnieżyca wiosenna i  przebiśnieg pospolity, to rośliny 

już stosowane jako ozdobne. Oprócz czosnku niedźwie-

dziego na odkrycie oczekuje jeszcze 8 innych gatunków, 

w  tym m.in. czosnki: główkowaty (A. sphaerocephalon), 

grzebieniasty (A. carinatum), siatkowaty (A. victorialis) 

i  skalny (A. montanum). Innymi roślinami cebulowymi 

są: lilia bulwkowata (L. bulbiferum), śniedek cienkolistny 

(O. collinum), 5 gatunków z  rodzaju złoć, np. złoć żółta 

(Gagea lutea) 

(ryc.1) i szachow-

nia kostkowata 

(Fritillaria mele-

agris).

Do najważ-

niejszych roślin 

bulwiastych za-

liczam kokorycz: 

pełną (Coryda-

lis solida), pustą 

(C. cava), wątłą 

(C. intermedia) Ryc.1. Złoć żółta

Ryc.3. Lnica pospolita

 Ryc.2. Cieszynianka wiosenna
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dach i  alpinariach w  miejscach suchych, żywce: dzie-

więciolistny (Cardamine enneaphyllos) i  gruczołkowaty 

(C. bulbifera) (ryc.4.) 

do ogrodów i  par-

ków pod koronami 

drzew, lnica blusz-

czykowata (Cym-

balaria muralis) do 

doniczek podwie-

szanych i  na murki 

skalne, len złocisty 

(Linum flavum) na 

miejsca suche, szczyr trwały (Mercurialis perennis) do 

parków na miejsca wilgotne i bardzo mocno zacienione, 

kilka gatunków paprotników, rośliny wodne, wrzosowa-

te i oryginalny miodownik melisowaty (Melittis melisso-

phyllum). Niewykorzystane są także liczne inne rośliny 

rodzime o rozmaitych właściwościach ozdobnych.

Prof. dr hab. Mieczysław Czekalski

       Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Fotografie wykonał W. Danielewicz

      Ryc.4. Żywiec gruczołkowaty

Członkowie wspierający PTNO

Yara Poland Sp z o.o
ul. Malczewskiego 26
71-612 Szczecin
tel.: 91 433 00 35
fax: 91 433 04 34
www.yara.pl
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Grupa Producentów Rozsad
Krasoń Sp. z o.o.
Grzegorz Krasoń
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97-371 Wola
Krzysztoporska
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