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Ocena osi4gnigd naukowych i dorobku naukowego
or az dzialalnoS ci organizaryj nej i dydaktycznej

dr. hab. inZ. Wojciecha Grodzkiego prof. nadzw.IBL
w nni1zku z postgpowaniem o nadanie tytutu profesora

Podstawa opracowania opinii

Niniejsza opinia zostaNa opracowanaw zwipzkuz postgpowaniem o nadanie tytulu
profesora dr. hab. Wojciechowi Grodzkiemu, pracownikowi naukowemuZaldadu Las6w
G6rskich Instytutu Badawczego Lesnictwa w Krakowie. Opinia zostalaprzygotowanana
podstawie material6w dostarczonychprzezDyrektora Instytutu Badawczego Lesnictwa,
dr. hab. Janusza Czerepko. Dokumentacj a,kt6rq otrzymalemw wersji papierowej
i elektronicznej, obejmowala: (1) kopie dokument6wpotwierdzajqcychposiadanie stopni
doktora i doktora habilitowanego, (2) autoreferat w jgzyku polskim i angielskim, w kt6rym
om6wiono dorobek naukowy orazzamieszczono informacje o wsp6lpracy naukowej,
osi4gnigciachw zakresie opieki naukowej i ksztalceniu mlodej kadry, dzialalnoSci
popularyzuj4cej naukg oraz dzialalno5ci organizacyjnej, (3) informacje o osi4gnigciach
i dorobku naukowym, w kt6rym przedstawiono udzial w przygotowaniu wieloautorskich prac
naukowych, (4) indeks cytowari publikacji wg Web of Science, (5) ankietg oceny osi4gnigd
naukowych orcz (6) zestaw kilkudziesigciu publikacji naukowych w formie plik6w pdi.
Stwierdzam,2e otrzymane materialy zostaNy przygotowane poprawnie i rzetelnie, i s4
wystarczajqce dla sformulowania opinii na temat osiqgnigd naukowych oraz aktywnoSci
naukowej, dydaldycznej i organizacyjnej kandydata do tytulu profesora.

Sylwetka Kandydata do tytulu profesora

Dr hab. Wojciech Grodzki pracA naukow4 rozpocz$w 1984 roku, kiedy ukonczyNstudia
naWydziale LeSnym Akademii Rolniczej w Krakowie, broni4c pracg magisterskqz-zal<resu
fitopatologii poSwigconqzarnieratiu pgd6w sosny czamej. W tym samym roku podj4l praca
w ZakNadzie Gospodarki LeSnej Region6w G6rskich Instytutu Badawczego Lesnictrvu. OA 

-

33 lat jest pracownikiem tej instytucji naukowej, awansuj4c od stanowiska stazysty poprzez
stanowiska technologa, asystenta, adiunkta i docenta do profesor anadzwyczajnego.-pized,
dwudziestu laty,po uzyskaniu stopnia doktora, obj4l w tymZal<Nadzie funkcjg kierownika
Pracowni Ochrony Las6w G6rskich. W 2008 roku uzyskal stopieri doktora hubilito**"go,
a po dw6ch latach zostal zatrudniony w Instytuci eBadawczym LeSnictwanastanowisku
profesora nadzvrryczajnego. Przed dwoma laty zostal kierowniki em Zaldadu Las6w G6rskich
IBL w Krakowie. Niew4tpliwi e, zwiqzanie sig na dlugie lata z jednqinstytucj4 naukow4
nale?y dzis do rzadkosci i moze ograniczal rozw6j naukowy. w pr"ypudk, jr. nuu.
Wojciecha Grodzkiego takie niebezpieczeristwo nie istnieje, potriewaz w ci4gu dlugich lat
pracy zawodowej wsp6lpracowaN z wieloma osobami w kraju i zagranicq, o iry Swladczq
liczne ztealizowane projekty badawcze oraz publikacje, w ktOryctr obok lego nazwiska
pojawia sig spora grupa polskich i zagranicznych wsp6lautor6w.



Ocena dzialalnoSci naukowej

Zainteresowania naukowe dr. hab. Wojciecha Grodzkiego sprecyzowaly sig kilka lat po
ukoriczeniu studi6w naWydziale LeSnym krakowskiej Akademii Rolniczej. Dwie pierwsze
Jego publikacje, kt6re ukazaly sig w 1989 roku, dotyczyly gradacji wskaZnicy
modrzewianeczki w lasach Polski. Wspomnianym foliofagiem zajmowal sig jednak bardzo
kr6tko i zdecydowana wigkszoSd opublikowanych p62niej pracbyNapoSwigcona owadom
kambiofagicznym,przede wszystkim kornikowi drukarzowiZeruj4cemu na Swierku
pospolitym.

NajwaZniejszym nurtem dziaNalno6ci naukowej Kandydata s4 mechanizmy powstawania
i rozwoju gradacji kornika drukarzaw g6rskich drzewostanach gospodarczych i w lasach
objgtych statusem ochronnym. W ci4gu ponad dwudziestu latukazalo sig kilkadziesi4t prac
naukowych i popularnonaukowych autorstwa dr. Grodzkiego, w kt6rych omawiana jest
relacja migdzy kornikiem drukarzem i Swierkiem. W zakresie tej problematyki prowadzil
badania w kilku parkach narodowych i lasach gospodarczych, pr6buj4c okreSli6 perspektywy
ograniczania zagrohenia Swierczyn ze strony komika zapomocq zabiegow ingeruj4cych
w strukturg rozpadajqcych sig drzewostan6w lub poprzez stosowanie metod biologicznych.
Badaj4c tatrzafiskie Swierczyny po obu stronach polsko-slowackiej granicy, vkazaN migdzy
innymi v'ryru2ny zwiqzekmiEdzy pocz4tkiem gradacji a wystgpowaniem Swierkowych
wiatrowal6w i wiatrolom6w. Wskazal te?nar62ne mozliwoSci ograniczania gradacji
w kolejnychfazach jej rozwoju. Okazji do podjgcia badahnad mechanizmami kieruj4cymi
powstawaniem i rozwojem gradacji kornika drukarza dostarczyNy takhe lasy Beskidu
Sl4skiego i Zywieckiego, w kt6rych od lat 90. ubieglego stulecia przez niemal cal4 dekadg
dochodzilo do masowego pojawu kornika i powstawaly ogromne szkody w drzewostanach
Swierkowych. Dr Grodzki wskazal na cechy drzewostan6w sprzyjaj4ce rozwojowi gradacji
lub ograniczaj4cejej intensywnoS6. Efektem wieloletnich badan nad gradacjami kornika
drukarza w karpackich Swierczynach jest kilkadziesiqL artyktil6w poSwigconych kornikowi
i jego gradacjom oraz kilka opracowaf monograficznych. Kandydat jest wsp6lautorem kilku
rozdzialSw w zbiorowym opracowaniu poSwigconym zarrierariu Swierczyn w polskich
i slowackich BeskidachZachodnich. Jest takze inicjatorem i redaktorem obszemej monografii
poSwigconej kornikowi drukarzowi i jego roli w ekosystemach lesnych.

Drugim obszarem badaf nawiqzujqcym do poprzednio omawianej problematyki jest
ksztaltowanie sig ugrupowari owad6w kambiofagicznychzwiqzanych ze Swierkiem
pospolitym w zaleZnoSci od warunk6w Srodowiskowych i przebiegu gradacjikornika
dntkarza. Szczeg6lnq uwagg zwr6cono na wystgpowanie owad6w kambiofagicznych
w g6rskich drzewostanach Swierkowych znajdujqcych sig pod wplywem imisji
przemyslowych. Realizacjg tych badari dzisiejszy Kandydat do tytulu profesora rozpoczqN
w ramach przygotowywanej rozprary doktorskiej w drugiej polowie lat 80. ubieglego wieku,
kiedy szczeg6lnie w lasach Sudet6w obserwowano silnq reakcjg las6w Swierkowych na
zanieczyszczeriaprzemyslowe. Jeden zwa2nychwniosk6w sformulowanych w rczprawie
doktorskiej, kt6rego slusznoSi potwierdzono w p6Zniejszych badaniach, dotyczylmozliwo6ci
wykorzystanialiczebnoSci populacji kornika drukarzajako bioindykatora stanu Swierczyn
znajilfiqcych sig pod wplywemzanieczyszczenprzemyslowych. Innym waanymwynikiem
prowadzonych badan bylo wykazanie,Ze selektywne zwalczanie kornika dnskarzamo1e
przyczynil sig do zwigkszenia liczebno6ci innych gatunk6w kornik6w takZe stanowiqcych
zagroienie dla drzewostan6w Swierkowych.

Zainteresowania dr. hab. Wojciecha Grodzkiego nie ograniczajqsigjednak do kornika
drvkarzaitowarzysz4cych mu kambiofag6w. Spora czgsd Jego publikacji poSwigcona jest
innym owadom, kt6rych masowe pojawy stanowi4 nie notowane wczesniej zagroaeniadla
drzewostan6w uZytkowanych gospodarczo. Badania dr. Grodzkiego przyczynily sig do



rozpoznania przebiegu gradacji kornika zroslozgbnego, kornika modrzewiowca i wydr4zki
Swierkowej. Uzyskane wyniki posluzyly do opracowania metod ograniczaria ich liczebnoSci
w ramach gospodarki leSnej.

Dr hab, Wojciech Grodzki podejmowaNw przeszloSci i nadal uczestniczy w licznych
projektach badawczych, kt6rych najwuhniejszym celem poznawczymjest wyjaSnienie
przyczynmasowego pojawiania sig owad6w zagra2ajqcych drzewostanom. Swoje badania
prowadzi zar6v,no w lasach uzytkowanych gospodarczo,jak i lasach poddanych ochronie na
terenie park6w narodowych. Uzyskuje w ten spos6b pewien eksperymentalny uklad
odniesienia. Chod jest on daleki od doskonaloSci, to pozwalana por6wnanie dynamiki
populacji kambiofagicznych owad6w, gl6wnie kornika drvkarza, w warunkach r6znego
nasilenia ingerencji w przebieg jego gradacji. Badania te s4 niezmiemie waLne zuwagina
brak solidnych dowod6w potwierdzajqcych skutecznoSdbqd? nieskuteczno6i metod
zwalczania szkodnik6w, kt6re s? powszechnie stosowane w ramach zabieg6w z zal<resu

ochrony lasu.

Aspekt p oznaw czy badari realizowan y ch pr zez dr. Grodzkie go j e st bar dzo w uZny, j ednak
niemniej istotne jest ich praktyczne znaczenie. Maj4 one bowiem bezpoSrednie przeNolenie na
metody ochrony lasu stosowane w ramach gospodarki leSnej. Dr Grodzki jest tego w pelni
Swiadomy i sam zmierza do zastosowania w praktyce wynik6w swoich badan. AktywnoSd na
tym polu przyniosla j tZ znacz1ce efekty. Jego szerok a wiedza bazujqca na wieloletnich
badaniach naukowych przyczyniLa sig migdzy innymi do pomySlnego ograniczeria
liczebnoSci kornika dntkarzaw Swierczynach Beskidu Zywieckiego i Beskidu Sl4skiego.
Dzigki temu Swierk jest nadal znaczqcym gatunkiem beskidzkich las6w, arozpoczEta
przebudowa monokultur Swierkowych moze odbywa6 sig stopniowo bez znaczqcego
uszczerbku dla szaty leSnej Beskid6w i gospodarki le6nej. Zdobytaprzez dr. Godzkiego
wiedza na temat gradacji owad6w i ich skutk6w w postaci masowego zamierania drzew jest
wykorzystywana nie tylko w gospodarce leSnej w poszukiwaniu odpowiednich metod
zwalczania szkodliwych owad6w. Jest On takhe zaangu2owany w ochrong przyrody, a jego
doSwiadczenie sluzy wypracowaniu metod ochrony czynnejtam, gdzie podejmowane s?
zabiegi spowalniaj 4 ce rozpad drzewostan6w.

Warto podkreSlii jeszczejedn4 cechg dziilalnoSci naukowej dr. hab. Wojciecha
Grodzkiego. Jest on uwuZnym obserwatorem zjawisk zachodzqcych w polskich lasach
i potrafi szybko reagowa6 nazachodz4ce w nich zmiany. Dalo sig to zauwa|y| w przypadku
nie notowanych wczeSniej na poludniu Polski gradacji kornika zroslozgbnego i kornika
modrzewiowca.Bardzo szybko podj4l badanramajqce na celu wyjaSnienie przyczyn
powstania tych gradacji i postaral sig o jak najszybsze zastosowanie uzyskanych wynik6w
w praktyce. Jest to niew4tpliwie waZna cecha badacza, kt6ry swoj4 wiedzq sluzy gospodarce
leSnej.

Czasnapodsumowanie dorobku naukowego dr. hab. Wojciecha Grodzkiego, na kt6ry
sklada sig 241 pozycji. Jest w6r6d nich 151 publikacji w czasopismach naukowych oraz
materialach z kongres6w i konferencji naukowych, 1 monografia naukowa, 2I rozdzialow
w opracowaniach zbiororyych oraz 68 tekst6w popularnonaukowych. Dr Grodzki jest ponadto
samodzielnyrn redaktorem naukowym dw6ch mono grafi c zny ch zbior6w opracowari
naukowych i wsp6lredaktorem jednej monografii naukowej. Jest autorem lub wsp6lautorem
23 aftykril5w opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie JCR. S4 w6r6d nich
takie renomowane czasopisma jak: Annals of Forest Science, Environmental Pollution, Forest
Ecology and Managernent, Global Change Biologt, Journal of Applied Entomology, Journal
of Forest Research, PLOS ONE i Remote Sensing of Environment. JuZ sama lista czasopism,
w kt6rych swoje prace opublikowal dr Grodzki Swiadczy o wysokim poziome jego badari
naukowych. Ponad 1/3 dorobkunaukowego (61 artykul6wnaukowych,2l rozdziaN6w



w zbiorowych opracowaniach i jedna monografia) jest rezultatem pracy w ciqgu ostatnich 10

lat po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. W tym czasie ukazaNo sig jeszcze 2I
artykul6w popularnonaukowych Jego autorshrya. Oznaczato,2e w tym ostatnim okresie
kazdego roku ukazywalo sig przeciEtnie ponad 10 prac, kt6rych samodzielnym autorem lub
wsp6lautorem bytr dr hab. Wojciech Grodzki. Bylo wSr6d nich przecigtnie 8 opracowari
naukowych, w tym takhe afiktilv publikowane w renomowanych czasopismach
migdzynarodowych. Wedlug bazy Web of Science, prace autorstwa dr hab. Wojciecha
Grodzkiego byly cytowane dotychczas 445 razy, a indeks Hirsha wynosi 13. W bie?qcym
roku Jego prace byly cytowane 80 razy, aliczba cytowari w ci4gu ostatnich lat systematycznie
zwigksza sig, przy czymwyru2ny wzrost nast4pil w 2014 roku (notowaniazlistopada2}TT
roku).

Przytoczoneliczby dowodz4, 2e zar6wno przed jak i po uzyskaniu samodzielnoSci
naukowej aktyrmoSi publikacyjna KandydatabyNabardzo wysoka. Uwa2am,2e Jego

dotychczasowy dorobek jest imponuj4cy i stawia Go w rzgdzie najwybitniejszych polskich
reprezentant6w nauk leSnych, ktorzy znacz4co i pozytywnie oddzialujqnarozw6j tej
dziedziny wiedzy orazpral<Jiykg gospodarki leSnej nie tylko w naszym kraju, ale takhe
w krajach oSciennych.

Dr hab. Wojciech Grodzki pozabadaniami podstawowymi zajmuje sig zagadnieniami
praldycznymi, bezpoSrednio wiqhqcymi sig z prowadzeniem gospodarki leSnej. Nie powinna
zatem dziwii spora Iiczbapolskojgzycznych publikacji, l<toreukazaNy sig w czasopismach
wydawanych w naszym kraju, zwlaszczaw Leinych Pracach Badawczych, Pracach Instytutu
Badawczego Leinictwa i Sylwanie. Publikacje te sq jak najbardziej potrzebne, poniewaz
wiedza w nich prezentowana powinna trafrac do jak najszerczego grona os6b zajmuj4cych sig
gospodarowaniem w polskich lasach.

Wysoka wartoS6 pracy naukowej dr. Grodzkiego zostala wielokrotnie dostrzelonaprzez
dyrekcjg Instytutu Badawczego LeSnictwa.Przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego
byl pigciokrotnie wyr6Zniony nagrod4 Dyrektora IBL za osi4gnigcie naukowe lub
organizacyjne. Sama rczprawahabilitacyjnar6wnie? zostaLawyr6zniona nagrod4 Dyrektora
IBL, kt6ry p62rttej jeszcze czterokrotnie nagradzal Kandydata za osi4gnigcia naukowe.
W sumie dr Grodzki byl laureatem a210 nagr6d Dyrektora IBL.

Podsumowuj qc tg czgSd opinii, stwierdzam ze dorobek naukowy dr. hab. Wojciecha
Grodzkiego jest wybitny i znacznie przel<racza zar6wnojako6ciowo jak i iloSciowo
wymagania, kt6re powinno sig stawiad osobom ubiegaj4cym sig o tytul profesora. Wazne jest
znaczqce powigkszenie tego dorobku w kaZdej grupie publikacji ju2po uzyskaniu stopnia
doktora habilitowanego. Stwierdzam,Ze Kandydat jest naukowcem od lat niezmienniebardzo
intensywnie pracuj4cym i mocno angahuj1cym sig zarlwno w sprawy rozwoju nauk leSnych
jak i polskiego leSnictwa.

Ocena dzialalno 5 c i or ganizacyj nej

Dr hab. Wojciech Grodzki od lat jest bardzo aktywny w pozyskiwaniu fi.rnduszy na
badania naukowe. W ciqgu 30 lat pracy naukowej byl kierownikiem lub wykonawc? w ponad
40 projektachbadawczych finansowanych ze Srodk6w zagranicznych i krajowych.
UczestniczyNw realizacji dziewigciu migdzynarodowych projekt6w badawczych, w kt6rych
braliudziaN naukowcy z wielu kraj6w Europy. Migdzy irurymi byl uczestnikiem projekt6w
wykonywanych w ramach czterech kolejnych program6w ramowych Unii Europejskiej: od
4. do 7. edycji tych projekt6w. Bral udziaN w badaniach prowadznych w ramach projekt6w,
a takhe koordynowaN czgS6 badart realizowartych przez naukowc6w z Polski oraz z zagranicy .

AngalowaN sig takZe w organizowanie konferencji naukowych. Z jego udziaNemzostaNy
zorgarizowane w Polsce dwie migdzynarodowe konferencje Migdzynarodowej Unii LeSnych
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OrganizacjiBadawczych IUFRO oraz posiedzenie komitetu organizacyjnegojednej z akcji
COST. Uczestnictwo w tak wielu migdzynarodowych projektach badawczych dowodzi, Ze
dr Grodzki jest badaczem aktywnym na polu wsp6lpracy migdzvnarodowej. Jego zagraniczne
kontakty naukowe rczpoczEly sig w 1990 roku wyjazdem do laboratorium entomologii leSnej
w Orleanie we Francji, po kt6rym jeszcze kilkakrotnie odwiedzal w celach naukowych kraje
Zachodniej Europy, gl6wnie Francjg i Belgig. Byly to kontakty zwi4zane z odbywanymi
stulani naukowymi orazzbie24cqwsp6lprac4 migdzynarodow4 w ramach realizowanych
projekt6w badawczych.

Jeszcze przed habilitacj4 dr Grodzki kierowal projektem badawczym finansowanymprzez
Komitet Badari Naukowych, a po jej uzyskaniu byl kierownikiem projektu finansowanego
przez Ministerstwo Nauki i SzkolnictwaWyhszego. Oba dotyczy|y g6rskich drzewostan6w
Swierkowychi zagruZaj4cych im owad6w kambiofagicznych. Kandydat by kierownikiem lub
wykonawc4 kilkunastu projekt6w badawczych realizowanych z funduszy Las6w
Paristwowych. Od dwudziestu lat odpowiadaza opracowanie corocznej prognozy zagroaenia
las6w g6rskich ze strony czynnik6w biotycznych. W ostatnich latach jest koordynatorem
projektu dotyczqcego r6ZnorodnoSci biolo gicznej w nadlesnictwach RDLP Krosno.

Dr Grodzki jestzaangahowany w pracach rad redakcyjnych kilku czasopism naukowych.
Od kilku lat pelni funkcjg cztronkakomitetu redakcyjnego kwartalnika Folia Forestalia
Polonica series A Forestry. W latach 20ll-20I3 bylem czlonkiem komitetu redakcyjnego
czeskiego, anglojgzycznego czasopisma Lesn[clqt iasopis - Forestry Journal. Od ubieglego
roku jest czlonkiem rady naukowej czasopisma Pieniny - Przyroda i Czlowiek, awbieaqcym
roku obj4l funkcjg redaktora naczelnego kwartalnika Leine Prace Badawcze. Byl ponadto
wsp6lwydawc4 cderech edycji ,,Proceedings" z konferencji grupy roboczej IUFRO
zajmuj1cej sig zagroheniami las6w ze strony czynnik6w biologicznych. Wspomniane
migdzynarodowe konferencje odbyly sig w Ustroniu-Jaszowcu, Sion we Francji, Bugteni
w Rumuni i w Pradze. Jest teZ vznanymrecenzentem prac naukowych, o czym Swiadczq
licznerccenzje, o napisanie kt6rych zwracali sig do Niego rcdaktorzy migdzynarodowych,
zagranicznych czasopism naukowychznajduj1cych sig na liScie JCR,kt6rzy powierzyli Mu
recenzowani e 2l artyktil6w.

Dr hab. Wojciech Grodzki slu2y swoj4 wiedzqna temat ekologii lasu, bgd4c czlonkiem
rad naukowych kilku park6w narodowych: Bieszczadzkiego, G6r Stolowych, Pieniriskiego
i Tatrzariskiego. W ostatnich latach przewodniczy Radzie Naukowej Pieniriskiego PN. Warto
podkreSli6, 2enaczNottkarady naukowej Bieszczadzkiego i Pieniriskiego ParkuNarodowego
zostaN powolany ju2trzy lata po ukoriczeniu studi6w.

Nie mam w4tpliwoSci, ze dziaNalno5d organizacyjnadr. hab. Wojciecha Grodzkiego
zasluguje nabardzo wysok4 oceng. Jego udziaNw licznych projektach badawczych, bogata
wsp6lpraca migdzynarodowa, powolanie na recenzenta w przewodach doktorskich
i postgpowaniach habilitacyjnych praca w redakcjach kilku czasopism, udziaNw radach
naukowych kilku park6w narodowy ch, recenzje rozpraw doktorskich i osi4gnig6
habilitacyjnychorczliczne recenzje do migdzynarodowych czasopism naukowych Swiadczq
o tym, ze wysoki poziom Jego warsztatu naukowego i znacz4ce efekty dotychczasowej pracy
badawczej s4 juz powszechnie dostrzegane w Srodowisku naukowym. Nie mam w4tpliwoSci
ze Kandydat do tytulu profesora ma ju?ugruntowanqi znaczqcqpozycjg w naukaclleSnych.

Ocena dzialalnoSci dydaktycznej i popularyzatorskiej

Bgdqc pracownikiem instytutu badawczego dr hab. Wojciech Grodzki nie ma zby wielu
okazji, aby angu2owa6 sig w dydaktykg. Dlatego nigdy nie prowadzilzajglw ramach procesu
dydaktycznego na wyhszej uczelni. Tym niemniej bierze udzialw ksztalceniu mlodej kadry
naukowej, poniewaz pod jego kierunkiem przygotowywanych jest kilka rozpraw doktorskich.



Jeden przew6d doktorski zostal ju|zpowodzeniem zakoriczony, atrzy kolejne przewody,
w kt6rych .vqtznaczono Go promotorem, zostaly wszczgteprzez Radg Naukow4Instytutu
Badawczego LeSnictwa w Sgkocinie Starym.

Dr hab, Wojciech Grodzki jest mocno zaangu2owany w przekazywanie wiedzy
o mechanizmach ksztaltuj4cych ekosystemy leSne. Odbiorcami Jego wyklad6w s4 przede
wszystkim praktycy gospodarki lesnej, zkt6rymi systematycznie dzieli sig swoj4 znajomoSci4
zjawisk zwiqzanychz gradacjami owad6w i ptyn4cych stqdzagrozeri dla drzewostan6w. Od
ponad 25lat aktywnie uczestniczy w corocznych sympozjach naukowych organizowanych
ptzez Polskie Towarzystwo LeSne i Polskie Towarzystwo Entomologiczne orazlnstytut
Badawczy le6nictwa i Lasy Paristwowe, kt6re s4 poSwigconebielqcej problematyce ochrony
lasu, poszukiwaniu nowych metod ochrony orazprezentacji wynik6w prowadzonych badah.
R6wnie dlugo i regularnie bieneudziat w corocznych naradach poSwiEconychzagadnieniom
zwi4zanych z ochron4lasu, organizowanych przez Dyrekcjg Generaln4 Las6w Paristwowych.
W czasie tych spotkari prezentuje aktualn4 oceng i prognozg zagro2enialas6w g6rskich
i podg6rskichze strony czynnik6w abiotycznych i biotycznych. Od kilkunastu lat bierze
udziaN. w corocznych seminariachz zakresu ochrony lasu, organizowanych przez sluzbg
ochrony lasu w Republice Czeskiej i na Slowacji. Omawia na tych spotkaniach stan
zagrohenia las6w w rejonach przygranicznychw Polsce. Regularnie uczeslnrczy zv,ryl<Nadami
na konferencjach naukowo-technicznych organizowanychprzez Stowarzyszenie InZynier6w
i Technik6w LeSnictwa i Drzewnictwa oraz Polskie Towarzystwo Le6ne. Na biez4co doradza
j ednostkom Las6w Paristwowy ch r 62nego szczebla w zakresie problematyki ochrony lasu
w warunkachzagrohenia trwaloSci drzewostan6w w zwiqzkuz gradacjami owad6w. Wiedza
dr. Grodzkiego zostala wykorzystana w dw6ch kolejnych wydaniach Instrukcji Ochrony Lasu
zlata2004 i 2012. Opracowal w tych instrukcjachrozdzialy dotyczqce wystgpowania
niekt6rych owad6w liSciozemych i kambiofagicznych orcz zagroaef drzewostan6w
powodowany ch pr zez te owady.

Opr6cz wyst4pieri na wymienionych cyklicznych konferencjach, dr hab. Wojciech
Gro dzki dzieli s i g wie dz4 przy innych li cznych okazj ach. IJ cze stniczyN mig dzy innymi
w konferencji Lasy Tatr i Podtatrza - przeszloit i terainiejszoit zorganizowanej ptzez
Starostwo Powiatowe w Zakopanem i T atrzaftski Park Narodowy, kt6rej sluchaczami byli
dziaNacze samorz4dowi i przedstawiciele lokalnych spoleczno Sci. Czasopi sma bgd4ce
platform4 wymiany r62norodnej informacji o lasach onzpopularyzujqce wiedzg o lesie
zarrie(cily liczne wywiady z dr. Grodzkim na temat aktualnej problematyki ochrony lasu oraz
realizowanychprzezNiego projekt6w badawczych.Ukazaty sig one w Trybunie Lefinika,
Glosie Lasu, Echach Leinychi Lesie Polskim.BraNtakaeudziat w filmie pt. Na ratunek
Swierkom, kt6ry zostal zrealizowany w 2016 r. przez Telewizjg Las6w Paristwowych.
W filmie tym wypowiadal sig na temat gradacji kornika drukarzaw Beskidach.

Dr hab. Wojciech Grodzki nale2,y do nielicznych naukowc6w, kt6ryc,h dzialalnoSi nie
ogtanicza sig do organizacji i prowadzenia badan naukowych orazprezentowania uzyskanej
wiedzy na naukowych konferencjach. Jest naukowcem, kt6ry chgtnie dzieli sig wiedz4 na
lamach czasopism popularnonaukowych i fachowych czasopism z zakresulesnictwa
i ochrony ptzyrody. Jest autoremu26S tekst6wpopularnonaukowych, kt6re ukazaly sig
w takich czasopismach jak: Biblioteczka Leiniczego, Glos Lasu, Las Polski, Lefine prace
Badawcze, Postgpy Techniki w LeSnictwie, Tatry i Trybuna Leinikn. Publikowal takZe
w czasopismach wydawanych w Republice Czeskiej: Lesnickd prdce i Zpravodaj ochrany
lesa.

Uwa?am, ze dotychczasowa aktywno66 dydaktyczna na poziomie studi6w doktorskich
orazbogata dziaNalnofi(, popularyzatorska dr. hab. Wojciecha Grodzkiego spelnia wszelkie
wymagania wobec kandydat6w ubiegaj4cych sig o tytul profesora.



Podsumowanie opinii

Dr hab. Wojciech Grodzki jest naukowcem o sprecyzowanych od lat zainteresowaniach
badawczych i posiadaj4cym bogaty dorobek naukowy, w tym liczne publikacje, kt6re ukazaly
sig w renomowanych czasopismach migdzynarodowych. Dorobek ten powigkszyl sig
znaczqco po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego zar6wno pod wzglgdem ilo6ciowym
jak i jakoSciowym. Na bardzo wysok4 oceng zasluguje tal<Ze Jego dziaNalnoll organizacyjna
oraz popularyzatorska. W zakresie dydaktyki na poziomie studi6w doktoranckich i opieki
naukowej nad doktorantami spelnia wszystkie wymagania.Uwaham,2e drhab. Wojciech
Grodzki jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie ekologii owad6w kambiofagicznych
i ekologii las6w g6rskich. Jego znaczqce osi4gnigcia naukowe, bogata dziaNalno(td
organtzacyjna i popularyzatorska spotkala sig juz zuznaniemw postaci licznych nagr6d
i o dznaczeh p aristwowych.

Wniosek korflcowy

Po zapoznarriu sig z dotychczasowym, oryginalnym dorobkiem naukowym, dziaLalnoficiq
organrzacyjnq oraz osi4gnigciami na polu dydaktyki i popularyzacji wiedzy stwierdzam,2e dr
hab. Wojciech Grodzki spelnia wymagania okreSlone w art.26. ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Z calym
przekonaniem popieram wniosek o nadanie dr. hab. Wojciechowi Grodzkiemu tytulu
naukowego profesora nauk leSnych.

Poznah,27.ll.2017 r.


