zwyczajnego, a w 1978 – profesora zwyczajnego. Wyróżniony
został czterokrotnie tytułem doktora honoris causa: 1997 r. –
Uniwersytet Hohenheim (Niemcy), 1990 r. – Akademia Rolnicza
w Lublinie, 1996 r. – SGGW w Warszawie i 2002 r. – Akademia
Rolnicza we Wrocławiu. Z bogatej działalności organizacyjnej
wymienić na pewno należy pełnienie funkcji dyrektora Departamentu Produkcji Zwierzęcej FAO (1969-1975 i 1984-1990) i
Rektora SGGW (1975-1981). Efektem działalności naukowo-badawczej jest bogaty dorobek publikacyjny, obejmujący ponad 500 pozycji, w tym ponad 160 prac naukowych i blisko 40
książek, podręczników i broszur.
Profesor Grodzki podkreślił, że prezentowane przez Jubilata
poglądy i opinie, oparte na głębokiej wiedzy, znajomości krajowych i światowych uwarunkowań ekonomicznych, bogatym doświadczeniu życiowym, serdeczności i życzliwości, są dla nas
kierunkowskazem na drogach i bezdrożach hodowli zwierząt, a
bydła w szczególności.
Profesor Henryk Jasiorowski to twórca, założyciel i pierwszy
Prezydent Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła. To On, po
powrocie z FAO, doprowadził w 1976 r. do spotkania w Osowej
Sieni 5 najważniejszych wówczas w Polsce profesorów zajmujących się hodowlą bydła: Adama Brzozowskiego, Jerzego
Juszczaka, Antoniego Kaczmarka, Janusza Skolasińskiego i
Władysława Zalewskiego. Na spotkaniu tym powołano Klub,
określając główne obszary i zasady jego działalności. Kierował
tym Klubem przez ponad 20 lat, do roku 1998, przekazując
„prezydencję” prof. dr. hab. dr h.c. multi Tadeuszowi Szulcowi.
Stworzył nieformalną organizację, w ramach której podejmowano wiele inicjatyw związanych z działalnością naukową, kształceniem kadry, jak i szeroko ujmowanych problemów praktyki
rolniczej, tzn. chowu i hodowli bydła mlecznego i mięsnego w
Polsce. Po upływie ponad 40 lat od powołania, Klub jest nadal
ważnym punktem w działalności Dostojnego Jubilata. Traktuje
go bowiem jak „dziecko”, nad którym rodzice mają obowiązek
zawsze czuwać i otaczać je opieką.
Po licznych wystąpieniach zgromadzonych na sali osób,
przekazujących gratulacje i życzenia, głos zabrał Dostojny Jubilat. Nawiązując do swojej długiej i bogatej drogi życiowej przekazał przesłanie „dla młodych adeptów nauk rolniczych, którzy
dopiero wchodzą do czcigodnych uniwersyteckich i instytutowych zespołów”.
Rozpoczyna się ono od rady, aby mimo odczuwanego dla
nich szacunku nie zachowali się w przysłowiowej formie „buzia
w ćiuk rączki w małżyk”, ale wnosili atmosferę świeżego zapału
i innowacyjności, a jak zajdzie potrzeba nawet „rebelii” (w dobrym tego słowa znaczeniu), do czego jako młodzi winni mieć
przyznane szczególne prawo. Przestrzega jednak młodych
adeptów nauki przed nadmiernym przywiązywaniem się do
pierwszego miejsca pracy na całe życie. Przestrzega ich także

przed tak często gloryfikowaną u nas zasadą, że młody adept
otrzymuje pokój w katedrze czy instytucie i opuszcza go dopiero jako profesor, przechodząc na emeryturę. To nie jest dobrze.
Wyjeżdżajcie na tak mniej popularne obecnie krajowe i zagraniczne staże naukowe, i nie zamieniajcie ich na bardziej popularne dziś zagraniczne „saksy” – radzi Profesor Jasiorowski.
Wybierajcie atrakcyjne naukowo i ważne dla krajowej praktyki
rolniczej tematy badawcze i unikajcie ich wyboru jedynie pod
kątem większych szans na otrzymanie grantu. Stanowczo przestrzega przed zajmowaniem – niestety wydaje się dość powszechnego dziś wśród pracowników nauki stanowiska – będzie grant będą badania, nie będzie grantu nie będzie badań!
Oczywiście na podejmowanie wielu badań potrzebne są ekstra
pieniądze, ale nie na wszystkie. Jako ad hoc przykład podaje
choćby studia nad celowością i efektami niektórych kierunków
badań rolniczych w Polsce na tle postępu tej dziedziny gospodarki w kraju i na świecie. Czyż nie byłyby one pożyteczne, bardzo pouczające i nie dawały satysfakcji? Ostrzega też przed
uleganiem pogoni za publikowaniem prac za granicą byle gdzie
(czy w Chile, czy na Ukrainie), byle po angielsku czy francusku,
choć przyjmujące je czasopisma często komercyjne, nie wymagają wiele prócz często słonej zapłaty za druk.
Tyle to moi Młodzi Przyjaciele przygotowanych ad hoc dla
Was szczerych, profesjonalnych uwag z okazji dzisiejszego
spotkania. Życzę Wam szczęścia w życiu osobistym i powodzenia w pracy – zakończył Profesor Jasiorowski.
Cieszymy się, że Jubilat nadal aktywnie działa na rzecz rozwoju hodowli bydła. Miałem wiele okazji obserwować jego działalność i zaangażowanie w te sprawy już po przejściu w stan
spoczynku i odzew na to ze strony praktyki zootechnicznej.
Przez wiele lat kierował np. Polskim Związkiem Hodowców i
Producentów Bydła Mięsnego, tworząc tę organizację od podstaw, a później inspirując wiele ważnych dla hodowców bydła
mięsnego działań.
Ta aktywna i wszechstronna działalność Dostojnego Jubilata
zyskała wysokie uznanie środowiska naukowego, związanego
z hodowlą zwierząt w Polsce i za granicą (4 doktoraty honoris
causa) oraz wyrażaną przy różnych okazjach wdzięczność hodowców bydła, np. na krajowych i regionalnych wystawach
zwierząt.
Drogi Jubilacie, dziękujemy za te wiele lat współpracy i przyjaźni w ramach Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła oraz za
to wszystko, co zrobiłeś dla środowiska naukowego i praktyki hodowlanej w Polsce. Życzymy Ci pełni zdrowia, abyśmy z Twojej
wielkiej wiedzy i doświadczenia mogli jeszcze długo korzystać.

Z działalności
Poznańskiego Koła PTZ

wykonaną pod kierunkiem dr. hab. Marcina Komosy, inż. Klaudia Robakowska za pracę pt. „Przyczyny, skutki, zapobieganie
oraz zwalczanie najczęstszych chorób drobiu” wykonaną pod
kierunkiem dr. hab. Sebastiana Nowaczewskiego oraz inż. Katarzyna Stajek za pracę pt. „Wpływ dodatku paszowego na
wskaźniki produkcyjne cieląt w pierwszym okresie odchowu”
wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka.
Dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd
Koła PTZ w Poznaniu zostały wręczone laureatom 2 czerwca
br., w czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego. W pierwszej części zebrania mgr inż. Anna Siekierska z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wygłosiła referat pt.
„Rola wystaw w hodowli bydła mlecznego”, w którym przedstawiła cele i historię wystaw hodowlanych oraz zasady i sposoby
przygotowywania zwierząt do wystaw hodowlanych. Wykład
ten był jednym z trzech punktów programu kursu dotyczącego

Zbigniew Sobek, Jolanta Różańska-Zawieja
W 2016 roku po raz drugi Zarząd Poznańskiego Koła PTZ ogłosił konkurs na najlepszą pracę inżynierską z roku 2015. Na II
Konkurs wpłynęło 5 prac, które zostały ocenione przez specjalnie powołanych recenzentów. Komisja konkursowa postanowiła
przyznać 3 równorzędne pierwsze nagrody: inż. Izabela Duda
za pracę inżynierską pt. „Współczesna adaptacja rozprawy
Krzysztofa Dorohostayskiego Hippica to iest o koniach xięgi”

przegląd hodowlany nr 5/2016

Zygmunt Litwińczuk
Prezydent Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła
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Fot. Uczestnicy kursu i organizatorzy; pierwszy od lewej prof. Zbigniew
Sobek, drugi od prawej dyr. Stanisław Gąsiorowski (fot. P. Maniecki)

Sprawozdanie z działalności
Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego w
kadencji 2013-2016
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
Zarząd Główny PTZ od 9 września 2013 r. do 21 września 2016 r.
tworzyły następujące osoby:
● prezydium: prof. dr hab. Roman Niżnikowski – prezes, prof.
dr hab. Sławomir Mroczkowski – wiceprezes, prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki – wiceprezes, dr hab. Jolanta Oprządek –
skarbnik, dr hab. Henryk Malec – zastępca skarbnika, prof. dr
hab. Tomasz Szwaczkowski – sekretarz;
● członkowie: mgr Jerzy Białobok, prof. dr hab. Bronisław
Borys, prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, prof. dr hab. Edward Pawlina;
● zastępcy członków: prof. dr hab. Anna Stachurska, prof. dr
hab. Piotr Nowakowski;
● przewodniczący Kół: prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski
(Bydgoszcz), dr hab. Joanna Makulska (Kraków), dr hab. Anna
Szymanowska (Lublin), prof. dr hab. Anna Wójcik (Olsztyn), prof.
dr hab. Zbigniew Sobek (Poznań), dr hab. Elżbieta Bombik (Siedlce), dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska (Szczecin), prof. dr
hab. Anna Rekiel (Warszawa), dr hab. Wacław Łuczak (Wrocław).
Komisja Rewizyjna działała w składzie: prof. dr hab. Marian
Brzozowski – przewodniczący, prof. dr hab. Stanisław Socha –
zastępca przewodniczącego, dr hab. Grzegorz Żak − sekretarz,
prof. dr hab. Czesława Lipecka i dr hab. Witold Rant − członkowie.
Sąd Koleżeński: prof. dr hab. Maria Dymnicka, prof. dr hab.
Danuta Borkowska, prof. dr hab. Olga Szeleszczuk, prof. dr
hab. Tadeusz Szulc, prof. dr hab. Wojciech Kapelański.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 zebrań Prezydium
i 10 zebrań Zarządu Głównego.
Ważniejsze działania organizacyjne Zarządu Głównego:
– powołano Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy 66.
Zjazdu EAAP w Warszawie;
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„Przygotowywania zwierząt do wystaw hodowlanych”. Drugim
etapem były zajęcia praktyczne, przeprowadzone w stadzie
GAŁOPOLU koło Szamotuł dzięki Panu Prezesowi Marianowi
Pankowskiemu, który udostępnił zwierzęta. Sprawny przebieg
zajęć praktycznych był możliwy dzięki przychylności władz
PFHBiPM w osobach Prezydenta Leszka Hądzlika i Dyrektora
Stanisława Kautza. W tym miejscu należy podziękować również Pani Emilii Zawadzkiej, która prowadziła część szkolenia
praktycznego na terenie GAŁOPOLU. Trzeci etap kursu odbył
się na terenie Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku,
w dniach 4-5.06.2016 r. Kursanci uczestniczyli w końcowym
procesie przygotowywania zwierząt do wyprowadzenia ich na
ring. Uczono się również oprowadzania zwierząt podczas pokazu. W ostatnim dniu kursu jego organizatorzy, tj. przewodniczący Poznańskiego Koła PTZ oraz Dyrektor Stanisław Gąsiorowski z PFHBiPM wręczyli na ringu w Sielinku dyplomy odbycia
kursu „Przygotowywania zwierząt do wystaw hodowlanych”.
Kurs ten, podobnie jak poprzedni kurs dla inseminatorów, spotkał się z dużym zainteresowaniem, co spowodowało konieczność ograniczenia liczby uczestników. Koło Poznańskie przygotowuje kolejny kurs o zbliżonej tematyce dla następnej grupy
uczestników – członków PTZ.

– w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę,
która zajęła się obsługą 66. Zjazdu EAAP w Warszawie;
– wydano numer specjalny „Przeglądu Hodowlanego” (w języku angielskim), który otrzymali wszyscy uczestnicy 66. Zjazdu EAAP w Warszawie;
– w 2013 r. podjęto decyzję dotyczącą utworzenia nowej
strony internetowej PTZ, głównie dla ułatwienia dostępu do
artykułów naukowych publikowanych w „Rocznikach Naukowych PTZ”, a w 2016 r. – z tego samego powodu – postanowiono utworzyć oddzielne strony internetowe dla wydawnictw
PTZ. Na stronie „Roczników Naukowych PTZ” będą zamieszczane prace naukowe w wersji polskojęzycznej, a na jej bliźniaczej wersji – wszystkie prace w języku angielskim (tłumaczone lub weryfikowane językowo przez native speakera). Na
stronie internetowej „Przeglądu Hodowlanego” będą zamieszczane w pełnej wersji wszystkie artykuły, w dwa miesiące po
ukazaniu się papierowego wydania czasopisma. Rozpoczęto
też digitalizację prac naukowych opublikowanych w „Rocznikach Naukowych PTZ” i artykułów z „Przeglądu Hodowlanego”, w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do
nich przez sieć Internet;
– w skład Rady Naukowej „Roczników Naukowych PTZ” powołano dwóch kolejnych członków: dr. Michała Milerskiego z Czech
i dr. Philippe Chemineau z Francji. Zmieniono skład Komitetu Redakcyjnego – w 2014 r. redaktorem statystycznym został prof. dr
hab. Zbigniew Sobek, który w połowie 2016 r. objął funkcję redaktora naczelnego (po rezygnacji prof. Litwińczuka), a redaktorem
statystycznym został prof. dr hab. Idzi Siatkowski z Katedry Metod
Matematycznych i Statystycznych UP w Poznaniu;
– postanowiono, że w każdym tomie „Roczników Naukowych
PTZ”, począwszy od rocznika 2014, może być publikowany jeden artykuł przeglądowy, pod warunkiem uzyskania trzech pozytywnych recenzji;
– powołano nową Radę Programową „Przeglądu Hodowlanego”, w której skład weszli przewodniczący Sekcji Specjalistycznych PTZ, członkowie Prezydium Zarządu Głównego
PTZ, szefowie największych związków hodowców (L. Hądzlik,
P. Dakowski, T. Blicharski, Z. Jaworski), dyrektorzy instytutów
(IZ-PIB, IGiHZ PAN, IFiŻZ PAN) oraz zasłużeni dla czasopisma
(B. Borys, Z. Litwińczuk, J. Krupiński, L. Sobolewski); przewodniczącym Rady został prof. Tomasz Gruszecki;
– w ocenie czasopism naukowych opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 roku
„Roczniki Naukowe PTZ” uzyskały 7 punktów, a „Przegląd Ho-
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