
Przemówienie 

prof. dr hab. Wiesława Oleszka – Dyrektora IUNG-PIB w Puławach 
 

Szanowni Goście! Drodzy Jubilaci! 

Członkowie Krajowego Zespołu Badawczego „Rejonizacja Chwastów Segetalnych  

w Polsce”! 

Pracownicy i przyjaciele Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli! 

Szanowni Państwo! 

 

 Ostatnie lata są okresem wielu uroczystości jubileuszowych w naukach rolniczych,  

a ściślej w jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 W czerwcu ubiegłego roku w Puławach świętowaliśmy 60-lecie działalności IUNG. 

Jubileusz ten był okazją do podsumowania efektów działalności ludzi i zespołów. 

 Nie ulega żadnej wątpliwości, że do dokonań IUNG w okresie 60 lat i ukształtowania 

pozycji tej placówki w kraju i zagranicą, w sposób znaczący, przyczynili się pracownicy 

działający na Dolnym Śląsku. Mówiąc o historii IUNG w tym regionie Polski wspominamy 

twórcę Zakładu Uprawy Roli – prof. dr hab. Bolesława Świętochowskiego. Z tego zakładu 

wyodrębnił się przecież  późniejszy Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów. Obecnie, po 

dokonanej kilka lat temu reorganizacji, stanowi on integralną część Zakładu Herbologii  

i Technik Uprawy Roli. Ale wspominamy również pracowników IUNG, specjalizujących się 

w tematyce z zakresu nawożenia, agrochemicznej obsługi rolnictwa i uprawy roli. Wśród nich 

ciągle żyją w naszej pamięci prof. dr hab. Roman Czuba, prof. dr hab. Hubert Gembarzewski, 

prof. dr hab. Henryk Żurawski, prof. dr hab. Michał Płoszyński, a także zmarły niedawno 

prof. dr hab. Zdzisław Gonet. 

 Trudno dzisiaj wymieniać wszystkich byłych pracowników IUNG, działających na 

Dolnym Śląsku, tworzących pozycję Instytutu w ciągu minionych 60 lat. 

 Generalnie, można jednak stwierdzić, że pracownicy jednostek organizacyjnych 

IUNG na Dolnym Śląsku: 

1) wnieśli trwały i istotny wkład do dorobku instytutu i szerzej nauk rolniczych; 

2) byli dobrymi i skutecznymi „ambasadorami” IUNG; 

3) zainicjowali wiele unikalnych badań, które do tej pory są wysoko cenione; 

4) potrafili łączyć badania naukowe ze służbą na rzecz praktyki rolniczej; 

5) umieli słuchać opinii przedstawicieli praktyki oraz przemysłu chemicznego  

i traktować ich jako partnerów; 
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6) potrafili integrować ludzi i zespoły wokół istotnych dla nauki i praktyki rolniczej 

problemów; 

7) potrafili też tworzyć trwałe więzy przyjaźni i współpracy, które przetrwały próbę 

czasu. 

 Działalność w zakresie herbologii, której jubileusz, a właściwie jubileusze dzisiaj 

obchodzimy, jest wymownym dowodem i potwierdzeniem powyższych uogólnień. 

 Warto podkreślić, że swoje jubileusze, związane z różnymi okresami pracy, obchodzą 

w tym roku także pracownicy zakładu. Wśród nich jest prof. dr hab. Henryka Rola, o której 

działalności czasem się zapomina, pozostawiając Ją w cieniu prof. dr Józefa Roli. 

 Wszystkim jubilatom składam, na ręce Pani Profesor, wyrazy uznania, szacunku oraz 

życzenia wszelkiej pomyślności. 

 

Szanowni Państwo! 

Każda z tych uroczystości ma jednak swoją specyfikę, ale cechą wspólną jubileuszy powinno 

być podsumowanie dokonań i wyrażenie uznania ludziom i zespołom. 

 Historia badań herbologicznych we Wrocławskim Ośrodku IUNG jest utrwalona  

w Księdze Pamiątkowej. Historia ta, sięgająca roku 1951, w sposób wyraźny splata się  

z jubileuszem 45-lecia Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów oraz 40-lecia działalności 

Zespołu Badawczego „Rejonizacja Chwastów Segetalnych”. Zespół ten, od roku 1971 do 

chwili obecnej, prowadzi bowiem badania nad biologią i rejonizacją chwastów segetalnych  

w Polsce. Inicjatorem zorganizowania tego Zespołu, „katalizatorem” jego działalności  

i koordynatorem był, zawsze niesłychanie aktywny, prof. dr Józef Rola. 

 Dzisiaj obchodzimy w istocie 3 jubileusze tj.: 60-lecia badań herbologicznych  

we wrocławskim ośrodku IUNG, 45-lecia Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów oraz 

40-lecia Zespołu ds. Rejonizacji Chwastów Segetalnych. Warto jednak podkreślić, że do 

historii tej tematyki, każdy rok dopisuje nowe karty i dokonania. Karty te dopisują 

pracownicy zakładu i członkowie zespołu, którzy mimo tak okrągłych jubileuszy promieniują 

młodością i zapałem. Młodość ducha, entuzjazm i aktywność są, jak sądzę, cechami 

charakteryzującym wszystkich herbologów. 

 Ogromna aktywność i zaangażowanie – twórcy zakładu i inicjatora badań 

herbologicznych – profesora Józefa Roli sprawiły, że od początku swej działalności Zakład 

Ekologii i Zwalczania Chwastów był dobrą wizytówką IUNG, na Dolnym Śląsku i w całym 

Kraju. Pracownicy tego zakładu pracowali dla rolnictwa i podejmowali badania wynikające  

z potrzeb praktyki rolniczej. Jednocześnie dostrzegali problemy zagrożeń, jakie może 
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stwarzać intensywna ochrona roślin dla środowiska przyrodniczego. Wyniki badań, 

prowadzonych pod kierownictwem Państwa Rolów, a obecnie prof. dr hab. Krzysztofa 

Domaradzkiego  rozsławiały też Instytut na forum krajowym i międzynarodowym. 

 Zawsze były one prowadzone bardzo rzetelnie i z ogromnym poświęceniem. 

Zaangażowanie kolejnych Kierowników Zakładu udzielało się pracownikom, przynosząc 

godne podkreślenia efekty. Tematyka z zakresu herbologii była też płaszczyzną integracji 

ludzi i środowisk naukowych. Dokonania Krajowego Zespołu Badawczego „Rejonizacja 

Chwastów Segetalnych w Polsce”, obchodzącego jubileusz 40-lecia działalności są tego 

wymownym dowodem. 

 W ocenach na poziomie Instytutu działalność pracowników Zakładu, specjalizujących 

się w problematyce herbologii i regulacji zachwaszczenia, świętujących dzisiaj swoje 

jubileusze, jest oceniana bardzo wysoko i podawana jako przykład „dobrej roboty”. Liczne 

przykłady dowodzą, że Zespół ten, w sposób znaczący, wpisał się do dorobku IUNG  

i przyczynił się do kształtowania pozycji nauk rolniczych w Polsce i zagranicą. 

 Troska o wysoki poziom prac naukowych, podejmowanie nowych wątków 

badawczych od lat splatają się w badaniach herbologicznych z podejściem 

ekonomicznym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami. Nie jest to wyłącznie 

stwierdzenie grzecznościowe, lecz obiektywna ocena. Pracownicy zakładu, jako specjaliści  

z zakresu herbologii i regulacji zachwaszczenia, są cenieni przez praktyków rolników, 

producentów środków ochrony roślin oraz dystrybutorów, a także bratnie Instytuty w tym 

IOR-PIB w Poznaniu. Na podkreślenie zasługuje także ich dbałość o mienie, porządek  

i estetykę. 

 Efekty działalności Zespołu specjalizującego się w tematyce herbologicznej trudno 

wycenić ilościowo, zwłaszcza w skali kraju. Można natomiast, bez cienia wątpliwości 

powiedzieć, że w wyniku prac badawczo-wdrożeniowych upowszechniła się nowa filozofia 

myślenia w zakresie ograniczania zachwaszczenia, wynikająca z koncepcji rozwoju 

zrównoważonego. Progi szkodliwości chwastów, ekonomiczne równoważniki kosztów, 

integrowane metody ograniczania zachwaszczenia, ocena zagrożeń dla środowiska 

przyrodniczego i jakości plonów, to tylko niektóre elementy tej koncepcji, uwzględniającej 

aspekty ekologiczne. Jest to jednocześnie syntetyczne ujęcie misji, którą realizowali nasi 

herbolodzy, służąc praktyce rolniczej i współpracując z producentami środków ochrony 

roślin. 

 Wyrażam uznanie dla dokonań Jubilatów – kierownictwa i realizatorów badań 

herbologicznych, obejmując tym pojęciem zarówno pracowników zakładu jak i członków 
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krajowego zespołu. Sądzę, że dotychczasowe dokonania będą stanowiły kapitał, który stale 

pomnażany, będzie wysoko procentował w przyszłości. 

 Słowa podziękowania i gratulacje kieruję więc do wszystkich zaangażowanych  

w badania herbologiczne; poczynając od inicjatorów kierowników aż do szeregowych 

pracowników administracji i obsługi. Wszyscy Oni na miarę swych możliwości są bowiem 

współtwórcami sukcesów zakładu i zespołu. Pamięcią otaczam również tych wszystkich, 

którzy nie pracują już obecnie w zakładzie, albo nie ma ich wśród żyjących. 

 Organizatorowi byłego Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów powołanego 45 lat 

temu, aktywnemu uczestnikowi badań herbologicznych, prowadzonych od 60 lat, Profesorowi 

Józefowi Roli, życzę aby zawsze miał wiele satysfakcji z aktywności i dokonań licznego 

grona swoich współpracowników i wychowanków. Jestem pewny, że podobnie jak 

dotychczas nadal będzie ich wspomagał i otaczał opieką. Dokonania Zespołu ds. Rejonizacji 

Chwastów Segetalnych są znaczące i trzeba je kontynuować, wzbogacając jednak o nowe 

wątki i nurty badawcze. Być może warto nadać niektórym z nich wymiar bardziej 

uniwersalny i międzynarodowy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że współcześnie o pozycji 

IUNG, w sposób istotny, decydują uczestnictwo we współpracy naukowej z zagranicą oraz 

możliwość zamieszczania prac naukowych w liczących się w świecie wydawnictwach,  

o wysokim IF. 

 Jest to ważne wyzwanie dla pracowników Instytutu w obliczu nowych regulacji 

prawnych i rozwiązań systemowych zmieniających zasady funkcjonowania nauki w Polsce. 

Jego wagę charakteryzuje następująca myśl: „Wszyscy powinniśmy troszczyć się o naszą 

przyszłość, bo w niej spędzimy resztę życia”. Słowa, które powiedział Charles Kattering – 

amerykański wynalazca, naukowiec, inżynier, żyjący w latach 1876-1958, są ciągle aktualne. 

 Inaczej mówiąc sami musimy pracować na naszą pozycję w przyszłości dostosowując 

się do zmieniającej się rzeczywistości i szanując oczywiście dokonania poprzednich pokoleń. 

 Nie ukrywam, że możliwość objęcia patronatu honorowego nad jubileuszem 

herbologów sprawiła mi wielką radość. Z racji tej, ze uprawiałem dotychczas inną dyscyplinę 

naukową patronat ten, jak i udział konferencji herbologicznej traktuję jako doskonałą okazję 

do bliższego poznania tej dyscypliny naukowej. 

 Serdecznie dziękuję tym wszystkim Instytucjom i Osobom, które wspierały 

badania z zakresu herbologii. Było to wsparcie również dla całego Instytutu. 

 Mam również nadzieję, że spotkamy się na kolejnym jubileuszu wtem samym 

składzie. 
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 Wszystkim Państwu życzę wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, licznych osiągnięć 

zawodowych i rozsławiania osiągnięć polskiej herbologii. Życzę również długich lat życia, 

dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

 

Wrocław, 2011-09-06 


