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Ocena

dorobku naukowego i organizacyjnego oraz osiqgnigi w zakresie popularyzacji

wiedzy i ksztalcenia mlodej kadry naukowej dra hab. inz. Wojciecha

Grodzkiego prof. nadzwyczajnego Instytutu Badawczego Lesnictwa w

Krakowie,w zwi4zku z wnioskiem o nadanie Mu tytulu naukowego profesora

Dr hab. inZ. Wojciech Grodzki prof. nadzw.jest kierownikiem Zaldadu Las6w G6rskich

Instytutu Badari Las6w w Krakowie. Studia wy2sze ukofczyl w 1984 roku na Wydziale LeSnym

Akademii Rolniczej im. Hugona Kollqtaja w Krakowie, uzyskuj4c t1'tul zawodowy magistra

in2ynrera leSnictwa, na podstawie obrony pracy magisterskiej, pt. Badania nad

odwierzcholkowym zamieraniem pgd6w Pinus nigra Arn. na powierzchni testowej nr I (ein.

Repecko) i nr 2 (lein. Brynica). Promotorem rczprawy byl prof. dr. Stanislaw Domaf,ski. W tym

samym roku dr W. Grodzki pracowal kolejno na stanowisku staZysty i technologa, apo odbyciu

rocznej sNuhby wojskowej obj4l etat asystenta w Pracowni Ochrony Las6w G6rskich,

firnkcjonuj4cej w ramachZaldadu Gospodarki LeSnej Region6w G6rskich Instytutu Badawczego

LeSnictwa w Krakowie. W 1996 r. uzyskatr stopieri naukowy doktora nauk leSnych w oparciu o

dysertacjg pt. Zmiany w wystgpowaniu szkodnik1w wt1rnych Swierka w znieksztalconych

ekosystemach leSnych Sudetdw Zachodnich", kt6rej promotorem byl prof. dr hab. Zenon

Capecki, 6wczesny kierownik w/w Pracowni. Decyzja, Dyrektora IBL, praca zostaLa

uhonorowana Nagrod4 II stopnia. Jeszcze w tym samym roku Kandydat awansowal na

stanowisku adiunkta, a w 1997 r. obj4l funkcjg kierownika Pracowni Ochrony Las6w G6rskich

w Zakladzie Gospodarki LeSnej Region6w G6rskich Instytutu Badawczego Lesnictwa w

K,rakowie. JedenaScie Iat pS2niej (w 2008 r.) uzyskal stopiefr naukowy doktora habilitowanego

nauk le$nych na podstawie kolokwium habilitacyjnego i opracowania pt. Wykorzystanie pulapek

feromonowych do monitoringu populacji kornika drukarza w wybranych parkach narodowych w

Karpatach, nagrodzonego przez Dyrektora IBL Nagrod4 I stopnia. W 2008 roku zostatr

mianowany na stanowisko docenta, a od roku 2010 do chwili obecnej pracuje na stanowisku
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profesora nadzwyczajnego. Od 2015 jest takZe kierownikiem ZalAadu Las6w G6rskich IBL w
Krakowie.

1. Ocena dorobku naukowego

AktywnoSi naukowa dr hab. Wojciecha Grodzkiego koncentruje sig zasadniczo wok6l
szeroko pojqtej ochrony las6w g6rskich przed szkodliw4 dziahalnolci4 niekt6rych gatunk6w

owad6w. Poruszana tematyka, choi generalnie sp6jna, jest wielow4tkowa i wzajemnie siE

uzupelnia. W tw6rczo6ci Kandydata przewulajq prace ekologiczne, nie brakuje jednak takze

publikacji, dotycz1cych r6ZnorodnoSci biolo gicznej, czy opracowari aplikacyjnych z zakresu

czynnej ochrony teren6w leSnych. Tak wigc rozwrjana specjalnoSi naukowa jest w pelni zbieane

z ukonczonvm kierunkiem studi6w magisterskrch oraz profilem badawczymjednostki, w kt6rej

Kandydat realizuje swoj4 karierg naukow4 od ponad 30 lat.

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji, rozwoj naukowy ocenianego pracownika

naukowego, w odniesieniu do tematyki i poziomu realizowanych zad,af badawczych, przebiegal

na kolejnych jego etapach w r62nym tempie. Generalnie widai w nim wyra2ny postgp, Jednak

sama dynamika pokonywania poszczeg6lnych szczebli kariery zawodowej, jak na pracownika

instytutu badawczego nieobci4zonego obowi4zkami dydaktycznymi, nie zasluguj e na szczegolnq

uwagg. Jeszcze do korica lat 9O-tych ubieglego wieku, czyli rcwnieL i po uzyskaniu stopnia

doktora (w 1996 roku), byly to prawie wylqcznie (procz jednej) prace polskojgzyczne,

publikowane gl6wnie w dw6ch, nisko punktowanych, specjalistycznych wydawnictwach

leSnych. Przelom nast4pil po roku 2000, kiedy to obraz tw6rczo6ci naukowej dr hab. W.

Grodzkiego zmienil sig diametralnie in plus, a obok prac o zasiggu krajowym pojawilo sig kilka

cennych opracowaf wsp6tautorskich, wydanych nalamach periodyk6w zbazy JCR. Jak wynika

ze skladu autor6w tych opracowafl, byly one zapewne owocem uczestniczenia Kandydata w

kilku waZnych programach badawczych, gl6wnie o zasiggu migdzynarodowym. Prace te oraz

nagrodzona przez Wladze macierzystej jednostki naukowej obszerna monografia staly sig

podstaw4 do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk leSnych (w 2008 roku),

Osi4gnigte po tym awansie efekty badawcze stanowi4 podstawg mojej oceny w kontekScie

aspiracji Kandydata do tytulu naukowego profesora nauk leSnych.

W ci4gu ostatnich dziewigciu lat dziaLalnoSci zawodowej nast4prl duLy progres dorobku

badawczego Kandydata w stosunku do okresu przed uzyskaniem stopnia doktora

habilitowanego. Na podkreSlenie zasluguje nie tylko wzrost samej Iiczby prac zbazy JCF* (z 9

do 14), ale przede wszystkim znaczne powigkszenie warloSci wskaZnik6w bibliometrycznych (IF

- z 5,464 do 28,812; punkty MNiSW z I79 do 549). Nieco gorzej wygl4da sam udzial ocenianej
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osoby w powstaniu prac zaliczanych do dorobku naukowego , szczegolnie w odniesieniu do prac

z czyrtnlkrem wplywu (Srednio 53%o przed i 30% po habilitacji). Jednak fakt ten d,otyczy gl6wnie
prac wysoko indeksowanych (IF powyzej 2,5), przy powstaniu kt6rych szeroka wspoLpraca z

wieloma autorami jest niezbgdna, co tym samym zmmejsza procentow4 partycypacjg

poszczeg6lnych badaazy w powstaniu publikacji. Uzyskany dotychczas Index ft wynosi, w
zaleZnoici odbazy, 1 1 lub 13 (Scopus).

Gl6wna tematyka naukowa realizowana przez Kandydata dotyczy zjawiska gradacji

wybranych gatunk6w kornik6w, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem kornika drukarza jako jednego

z naigtoLniejszych szkodnik6w Swierczyn. W licznych swoich pracach, z poka1nym udzialem

wlasnym, dr. hab' W. Grodzki badal gl6wnie mechanizm i uwarunkowania gradacji tego

chtzqszczanat62nych terenach g6rskich. Ustalil m.in. Scisly zwi4zek wiatrolom6w oraz innych

czynnik6w biotycznych (np. np. cech drzewostanu) i abiotycznych (np. temperatury otoczenta) z

jej przebiegiem i natgzeniem. W tym kontekScie interesuj4cym osi4gnigciem byla mo2liwoS6

wykorzystanie kornika drukarza jako gatunku wskaZnikowego zanieczyszczenia powietrza.

Czynnik ten bowiem znaczEco oslabia drzewostany, kt6re staj4 sig bardziej podatne na ataki tego

szkodnika i sprzyja masowym jego pojawom. Istotnym wkladem bytro teL okreSlenie mozliwoSci

i sposob6w ograniczania zagro2en gradacjq w zalehnoici od funkcji rczpatrywanych teren6w

leSnych, czyli las6w gospodarczych (ochrona czynna) lub teren6w objgtych ochron4 prawn4

(ochrona bierna). Dotychczasowym ukoronowaniem tego nurtu badawczego jest cenna i
uZyteczna monografia [3.19], w powstaniu kt6rej Kandydat, jako redaktor, mial decyduj4cy

udziat. Opr6cz zagadnien opisuj4cych w niej negatywne skutki dzialalnoSci kornika drukarza na

drzewostany, Autorzy zwracajq takle uwagg na duhe jego znaczenie biocenotyczne. Jako tzw.

,,gatunek zwornikowy", daje bowiem mozliwoS6 wystgpowania licznych innych grup zwierzqt.

Fakt ten moLe byi istotny w zachowaniu r6ZnorodnoSci biologicznej na terenach lesnych slabo

przeksztalconych (czgsto chronionych), gdzie powinny dziatal naturalne procesy

samoregulacyjne.

W zmieniaj4cych sig warunkach Srodowiskowych Kandydat okreSlil takZe nowy status

zagroLenia dla drzewostan6w ze strony kilku innych gatunk6w kornik6w. Szczegoln4 uwagg

poSwigcil kornikowi modrzewiowemu, kt6rego rola gospodarcza znaczenie wzrosla po

przebudowie drzewostan6w Swierkowych na modrzewiowe, w przypadku niekt6rych

poklgskowych terenach g6rskich.

Znaczycym osi4gnigciem bylo takhe zdefrniowanie skutk6w selektywnego zwalczania

kornika drukarza na wzrost liczebnoSci i znaczenia gospodarczego innych Scolytidae. Fakt ten

jest najprawdopodobniej zwiqzany z zaburzeniem naturalnych relacji konkurencyjnych migdzy
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tymi owadami. W tym kontekScie dr hab. W. Grodzki przeprowadzil szereg obserwacji,

dotyczEcych znaczenra r6ZnorodnoSci biologicznej na wystgpowanie szkodnik6w las6w

96rskich.

Komplementarne do w/w tematyki rbardzo wahne z punktu widzenia ochrony lasu s4 teZ

prace w dorobku Kandydata, dotyczqce praktycznego zastosowania roanych chemicznych i
biologicznych preparat6w, sluzqcych do zwalczania owad6w kambio- i ksylofagicznych.
Badanie te prowadzono w celu monitorowania oraz realnego ograniczenia ich liczebnoSci.

WSr6d syntetycznych zwrqzkow testowano gl6wnie substancje o charakterze odstraszajqcym.

Interesuj4ce w tym zakresie byly takle pr6by zastosowania, choi z niezadawalajqcym skutkiem,

rnaloinwazyjnych biopreparat6w, zawreraj1cychentomopatogenne grzyby lub bakterie.

Uczestnictwo Kandydata w kilku programach migdzynarodowych zaowocowalo bardzo

wartoSciowymi opracowaniami, definiuj4cymi wazne procesy przyrodnicze, zachodz4ce w skali

Europy. W tym kontekScie godnym podkreslenia jest wieloautorska praca [2.18], bgd4ca efektem

zakrojonych na szerok4 skalg badan, rowniez w ujgciu historycznym, nad wplywem zmian

klimatycznvch na wystgpowanie kluczowych gatunk6w drzew, budui4cych lasy g6rskie starego

kontynentu. Jak sig okazalo, osi4gnigte wyniki w niekt6rych aspektach nie potwierdzily

dotychczasowych, hipotetycznych przewidywari wskazuj4c, ze problem ksztaltowania sig w

obecnych realiach klimatycznych g6rskich zbiorowisk leSnych jest bardziej zlo2ony. Wagg

osi4gnigtych danych definiuje nie tylko ich globalne znacznre, ale takae poziom czasopisma, w

kt6rym je opublikowano (IF:8,224;45 pkt).

Wszystkie w/w nurty badawcze, dotyczqce kompleksowej ochrony teren6w leSnych

przed owadami szkodliwymi wymagaj4 zastosowania nowoczesnych narzgdzi opartych na

technologii Geograficznych System6w Informacyjnych (GIS). Kandydat, dzigki szerokiej

wsp6lpracy migdzynarodowej, od dlulszego czasu powszechnie stosuje te metody w

przestrzennej ocenie zagroZeh ze strony roZnych szkodnik6w le6nych otaz w analizie ich

wystgpowania. DoniosloSi uzyskanych danych w tym zakresie potwierdza opublikowanie ich w

wysoko indeksowanych czasopismach (np. praca 2.79,IF: 4,769;45 pkt.) lub wartoSciowych

monografiach.

Obok bogatego i wartoSciowego dorobku tw6rczego, uzyskanego szczegolnie po

otrzymaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, uznanie w skali miEdzynarodowej

wysokiej pozycji naukowej dra hab. W. Grodzkiego uzasadniazaproszenie Go do zrecenzowania

25 artykulow w 17 czasopism z tzw,listy filadelfrjskiej oraz 15 spoza bazy JCR.

Kandydat swoje badania prowadzil w ramach mi.in. ponad 40 temat6w badawczych,

finansowanych ze Srodk6w zagranicznych. Byl teZ kierownikiem dw6ch grant6w krajowych, w
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tym jednego w ocenianym okresie dzialalnolci naukowej. Swoje osi4gnigcia systematycznie
przedstawiat na wielu kongresach i zjazd,ach naukowym o zasiggu migdzynarodowym i
og6lnopolskim, wsr6d kt6rych 23 odbyro sig po ostatnim awansie.

Zanim podsumujg opisan4 v'ryzej czES(, dzialalnoSci zawodowej dra hab. W. Grodzkiego,
pozwolg sobie na odrobing osobistej refleksji, dotyczEcej aktualnego znaczenia realizowanej

przez Niego tematyki badawczej. Z wielu fragment6w, zar6wno autoreferatu, jak i lektury
zalqczonych prac naukowych wynika, ze obok zagadnieh czysto praktycznych, zwiqzanych z

gospodark4 drzewostanami, nie obce s4 Kandydatowi takze kwestie znaczenia i ochrony

16znorodnoSci biologicznej zbiorowisk leSnych. Jako entomolog i pracownik naukowy,

specjalizuj4cy sig w zakresie badan podstawowych o owadach (systematyka, taksonomia,

morfologia), cenig sobie roztropne i odpowiedzialne stanowisko moich koleg6w po fachu w
odniesieniu do problem6w pojawiaj4cych sig na styku gospodarka leSna - ochrona r62norodno6ci

biologicznej. Mam tu oczywiScie na mySli obecnie bardzo aktualn4 sprawg i towarzyszqce jej

kontrowersj e, dotyczqce czynnej ochrony teren6w lesnych przed, kornikiem drukarzem. Wierzg

w to, 2e wykorzystuj4c swoje doSwiadczenie oraz ogromn4 wiedzg w tym zakresie, dr hab.

Wojciech Grodzki bgdzie niezalehnym i rozs4dnym ekspertem, dla kt6rego pragmatyzm

ekonomiczny nie bgdzie za wszelkq ceng wygrywal z ochron4 d6br naturalnych i racjonalnym

nimi gospodarowaniem. Jest On juZ obecnie niekwestionowanym autoryretem w w/w dziedzinie,

a Jego glos bgdzie jeszczebardziej slyszalny po uzyskaniu tytulu naukowego , czego Mu z calego

serca Zyczg.

W zwiqzku z powylszym stwierdzam,2e przedstawiony do oceny dorobek naukowy dra

hab. Wojciecha Grodzkiego jest w pelni wystarczajqcy, w aspekcie Jego aspiracji do tytulu

naukowego profesora nauk leSnych.

2. Osi4gnigcia w zakresie opieki naukowej i ksztalcenia mlodej kadry
Kandydat, bgd4c wlaSciwie od pocz4tku swojej kariery zawodowej pracownikiem

instytutu naukowego, nie prowadzlL zajg(, ze studentami, nie moze byd wigc oceniany w zakresie

dzialalnoici dydaktycznej. Legitymuje sig natomiast ju2 poku2nym dorobkiem, dotyczqcym

ksztalcenia i oceny osi4gnig6 naukowych mlodej kadry. Dotychczas wypromowal jednego

doktoranta, za{ 3 osoby pod jego kierunkiem wszczgLy przewody doktorskie. Tematyka

razprawy jednego z otwartych przewod6w budzi moje szczeg6lne uznanie, gdyir. dotyczy

kambiofag6w zwiqzanych ze Swierkiem. Jest wigc kolejnym dowodem, Le badania

r62norodnoSci biologicznej dIa dr hab. W. Grodzkiego s4 nadal waane, i Ze wartoje propagowai

wSr6d mlodych adept6w nauk leSnych. Kandydat jest te7 autorem ocen 5 rozpraw doktorskich,
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byl r6wnie2 recenzentem w dw6ch przewodach habilitacyjnych. Stwierdzam wigc, zew zakresie

ksztalcenia mlodej kadry naukowej Kandydat spelnia z nawipzkqkry'teria, przewidziane dla os6b

staraj4cych sig o tytul naukowy.

3. Ocena dzialalnoSci organizacyjnej

Dr hab. W. Grodzki bardzo aktywnie uczestniczy w dzialalnosci organrzacyjnej i
naukowej macierzystej jednostki bad,awczej otaz innych instytucji zwiqzanych z

gospodarowaniem terenami lesnymi i ich ochron4. Od dw6ch lat jest kierowniki em Zaldadu
Las6w G6rskich IBL w Krakowie. WczeSniej jako czlonek, a obecnie drug4 kadencjg pelni

funkcjq zastEpcy Przewodniczqcego Rady Naukowej IBL. W swojej karierue zawodowej byl lub

nadal jest czlonkiem Rad Naukowych czterech park6w narodowych, obejmuj4cych tereny

g6rskie.

Jest tez wyroLniajqcym sig pracownikiem naukowym w zakresie kreowania procesu

wydawniczego szeregu publikacji naukowych. Byl wsp6lwydawc4 material6w

pokonferencyjnych cztercch migdzynarodowych sympozj6w naukowych. Sprawowatr lub

sprawuje funkcjg czlonka Komitetu Redakcyjnego lub Rady Naukowej trzech czasopism

naukowych. Od pocz4tku 2017 powierzono Mu funkcjg redaktora naczelnego kwartalnika LeSne

Prace Badawcze. WczeSniej byl teL redaktorem obszernej, wieloautorskiej monografii,

dotyczqcei kornika drukarza, o kt6rej wczesniej wspominalem w ocenie dorobku naukowego

Kandydata. Wszystkie wyLej opisane dzialania potwierdzaj q mojE pozytywnq oceng tej czgsci

aktywnoSci zawodowej ocenianej osoby.

3. Ocena dzialalnoSci popularyzacyjnej naukg

Dr hab. W. Grodzki jest aktywnym popularyzatorcm wiedzy naukowej. Systematycznie

prezentuje wyniki swoich badahnalicznychkonferencjach naukowych w kraju i zagranic1. Jako

uznany ekspert w zakresie ochrony lasu, regularnie uczestniczy w naradach naukowych,

otganizowanych przez Generaln4 Dyrekcjg Las6w Paf,stwowych, na kt6rych omawiane s4

bieZ4ce problemy, dotycz4ce ptognoz rohnych zagroAef teren6w leSnych. Jego funkcj a doradcza

jest tak2e realizowana poprzez udzial w bardzo u?ytecznej serii publikacji, skierowanej gl6wnie

do leSnik6w, pod wymownym wsp6lnym tytulem - Instrukcja Ochrony Lasu. Bral takze czynny

tdzial w licznych spotkaniach popularno-naukowych o tematyce leSnej, organizowanych przez

r62ne stowarzyszenia, jednostki administracji samorz4dowej oraz parki narodowe. Udzielal sig

teZ medialnie, jako uczestnik licznych wywiad6w zamawianych przez redakcje kilku czasopism

branlorych orazjako ekspert wypowiadajqcy sig w pogl4dowym filmie, dotycz4cym gradacji
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na tym polu dzialalnoSci zawodowej oceniana osoba

staraj4cym sig o uzyskanie tltulu naukowego.

4. Konkluzja
Podsumowuj qc caNoksztalt dorobku naukowe go nalezy stwierdzii, ie dr hab. Wojciech

Grodzki jest naukowcem o uksztaltowanych zainteresowaniach bad,awczych i ugruntowanej

pozycji migdzynarodowej' Swiadcz4 o tym propozycje wsp6lpracy, kierowane ptzez ro1ne

instytucje do uczestniczenia w hcznych przed,siqwzigciach zwiqzanych z ochronq i
gospodarowaniem zasobami lesnymi. Jego pozycja jako cenionego uczonego i eksperta zostala

takZe dostrzehona pfzez redakcje wielu prestizowych wydawnictw naukowych, dla kt6rych

Kandydat sp or zydzil lic zne r e c enzj e artykul6 w naukowyc h.

Dorobek naukowy dr hab. Wojciecha Grodzkiego stanowi wahny wklad w Swiatow4

wiedzg w zakresie nauk lesnych i biologrcznych. Jego prace s4 czgsto cytowane ptzez wielu
badaczy w najlepszych periodykach naukowych. Specjalne miejsce w tym kontekScie zajmuj1

badania, dotyczqce zjawiska gradacji kornika drukarza, kt6re obok duzej wartoSci naukowej,

maiq takhe ogromne znaczenie aplikacyjne. Ich wartoS6 docenily takae Wladze macierzystej

jednostki naukowej, przyznajqc kilkakrotnie Kandydatowi stosowne nagrody. W ci4gu ostatnich

9 Iat, a wigc po otrzymaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, nast4pil znacz4cy

progres Jego dorobku naukowego, szczeg6lnie pod wzglgdem poziomu osi4gnigtych wynik6w,

kt6ry w pelni upowaznia do ubiegania sig o tytul profesora nauk lesnych.

Oceniana osoba posiada takZe odpowiednie osi4gnigcia w zakresie ksztalcenia mlodych

kadr, a takze iako popularyzator wiedzy naukowej. Jest tez sprawnie i skuteczni e zarzqdzaj4cym

nrcnadherem i kierownikiem j ednostki naukowej .

Bior4c powylsze pod uwagg stwierdzam, 2e dr hab. Wojciech Grodzki spelnia

l*Ymaganra formalne do uzyskania tytulu profesora, zgodnie ze stosown4 ustaw4, i wnioskujg do

Wysokiej Rady Naukowej Instytutu Badawczego Lesnictwa w Sgkocinie Starym o skierowanie

postgpowania w sprawie nadania Jemu tytulu profesora nauk le6nych do dalszych etap6w.


