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KARTY Z DZIEJÓW 
ZOOTECHNIKI 
POLSKIEJ
NA 100-lecie (1922–2022)
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
ZOOTECHNICZNEGO
im. MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO
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Nowe książki
Z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia Polskie Towa-
rzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego 
wydało monografię naukową KARTY Z DZIEJÓW 
ZOOTECHNIKI POLSKIEJ. 

Monografia KARTY Z DZIEJÓW ZOOTECHNIKI 
POLSKIEJ. NA 100-lecie (1922-2022) POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO im. MICHA-
ŁA OCZAPOWSKIEGO stanowi obszerne kompen-
dium wiedzy, zawierające opis osiagnięć polskich nauk 
zootechnicznych w ostatnim 25-leciu. Niniejsze opra-
cowanie to III część (lata 1997-2022) Kart z dziejów 
zootechniki polskiej, która w połączeniu z dwoma po-
przednimi, stanowi doskonały komplet informacji o To-
warzystwie i polskiej zootechnice na przestrzeni ostat-
nich 100 lat. 

Monografia skierowana jest do szerokiego grona od-
biorców: zootechników, lekarzy weterynarii, rolników 
praktyków, ludzi nauki, uczniów i studentów kształcą-
cych się na kierunkach związanych z przyrodą, a także 
osób, które amatorsko zajmują się chowem zwierząt 
gospodarskich, towarzyszących i wolno żyjących.

Merytoryczną wartość opracowania w znaczący 
sposób zwiększa fakt, że zarówno Redaktorzy cało-
ści i Autorzy poszczególnych podrozdziałów tema-
tycznych, to zespół wybitnych specjalistów, pracow-
ników naukowych o bardzo wysokiej renomie i to 
zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodo-
wym. Opinie wyrażone przez te osoby z pewnością 
będą inspiracją dla przyszłych pokoleń, zajmujących 
się i decydujących o kierunkach rozwoju szeroko ro-
zumianej hodowli i chowu.

Opracowanie składa się z 3 rozdziałów, poprzedzo-
nych „Słowem wstępnym”. 

W rozdziale I zawarto pełną informację dotyczącą 
funkcjonowania członków PTZ w latach 1998-2022. 
Lektura tej części monografii pozwala zapoznać się  
z działalnością Towarzystwa w ujęciu ilościowym i ja-
kościowym, składem osobowym zarządu głównego i za-
rządów poszczególnych kół oraz organizatorami zjaz-
dów. Ponadto, przedstawia główną tematykę zjazdów 
oraz zakres tematyczny realizowany przez poszcze-
gólne sekcje. W rozdziale omówiono również szeroką 
współpracę członków Towarzystwa z różnymi jed-
nostkami krajowymi i zagranicznymi. Podano też lau-
reatów konkursów na najlepsze prace doktorskie i ma-
gisterskie. Na zakończenie tej części, zacytowano  
Statut Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. 
Michała Oczapowskiego. Rozdział pozwala więc na 
zapoznanie się z zakresem działalności członków To-
warzystwa, a jego treść to zapis historii kolejnych lat 
tej działalności. 

Rozdział II stanowi opis polskich osiągnięć z zakresu 
szeroko rozumianej zootechniki o typowym charakte-
rze monograficznym. Omówiono szczegółowo tematy-
kę badawczą i jej efekty poczynając od genetyki, ochro-
ny jej zasobów, poprzez żywienie, rozród, szczegóło-
we hodowle i technologie produkcji, etologię, higienę, 
środowisko i dobrostan, aż po jakość produktów po-
chodzenia zwierzęcego, tak bardzo interesującą współ-
czesnego konsumenta żywności.

Szczegółowe opisy prowadzonej tematyki badawczej, 
jak i proponowanych rozwiązań aplikacyjnych przed-
stawione przez ekspertów najwyższej klasy, połączo-
ne wielokrotnie z komentarzami, są niezwykle cenne 
dla szerokiego grona odbiorców.

Rozdział III zawiera cenne zestawienie imion i na-
zwisk zasłużonych zootechników polskich (wg imion 
i nazwisk) zmarłych w okresie, charakteryzowanym 
w monografii. W wybranych przypadkach zaprezen-
towane zostały biografie tych osób, co już obecnie 
przedstawia wyjątkową wartość historyczną.

Tomasz M. Gruszecki
 
Opracowanie w twardej oprawie liczące 447 stron 
można zamawiać w Polskim Towarzystwie Zootech-
nicznym (e-mail: ptz@ptz.icm.edu.pl, tel. 22 668-96-71; 
22 822-17-23).
Cena 100 zł za egzemplarz (zawiera koszty wysyłki).


