Aktualności:
Rada Naukowa Instytutu
posiedzenie 18 grudnia 2012 r. w Radzikowie
Posiedzeniu Rady przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, Przewodnicząca
Rady.
Rada Naukowa m.in.: podjęła uchwały w następujących sprawach:
Nadała, na podstawie uchwały Komisji Doktorskiej z 17 grudnia 2012 r.
mgr. inż. Jerzemu OSOWSKIEMU
z IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie
stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii;
dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia.
Tytuł rozprawy: „Występowanie i ograniczenie alternariozy
ziemniaka w Polsce” Promotor: prof. dr hab. Józefa Kapsa

(Alternaria spp.) na plantacjach

Poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych
dr hab. Danucie BOROS
z Samodzielnej Pracowni Oceny Jakości Produktów Roślinnych w Radzikowie
Dopuściła do kolokwium habilitacyjnego
dr Elżbietę KOCHAŃSKĄ-CZEMBOR
z Zakładu Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych w Radzikowie
Kolokwium odbędzie się 21 marca 2013 r.
Dopuściła do kolokwium habilitacyjnego
dr Barbarę WIEWIÓRĘ
z Zakładu Nasiennictwa i Nasionoznawstwa w Radzikowie
Kolokwium odbędzie się 28 lutego 2013 r.
Pozytywnie zaopiniowała wniosek o mianowanie:
prof. dr hab. Jerzego H. CZEMBORA na stanowisko profesora zwyczajnego.
Pozytywnie zweryfikowała na stanowisko naukowe:
- prof. dr hab. Paweł Sowiński
- profesor zwyczajny
- dr hab. Renata Lebecka
- profesor nadzwyczajny
- dr Jarosław Plich
- adiunkt
- dr Dorota Sołtys
- adiunkt
- dr Katarzyna Szajko
- adiunkt
W części uroczystego posiedzenia Rady Naukowej
odbyła się m.in. promocja doktora habilitowanego nauk rolniczych i doktora nauk rolniczych
oraz wręczenie wyróżnień finansowych za wyróżnione doktoraty oraz publikacje,
opublikowane w 2011 roku, w renomowanych czasopismach naukowych.
Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda odczytała listę osób promowanych.
Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii;
dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia
w 2012 roku uzyskała
Renata LEBECKA z IHAR-PIB Oddział w Młochowie.
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Charakterystyka źródeł odporności i dziedziczenie odporności
mieszańców międzygatunkowych ziemniaka oraz dzikich gatunków Solanum na
Phytophthora infestans”. Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Czesław
Sadowski, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski.

Jest to pierwsza osoba z Instytutu, która uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk
rolniczych wg nowego systemu postępowania habilitacyjnego, obowiązującego od 1
października 2011 r. (art.18a ust. 5 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Dz. U. 65 z 2003r. poz.595; Dz. U.
164 z 2005r. poz.1365; Dz. U. 84 z 2011r. poz. 455)
Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii;
dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia
w 2012 roku uzyskali:
1/ Alicja SOBKOWIAK z Zakładu Biochemii i Fizjologii Roślin w Radzikowie
Tytuł rozprawy: „Reakcje kukurydzy na chłód umiarkowany na poziomie
transkryptomicznym i proteomicznym” – promotor: prof. dr hab. Paweł Sowiński
2/ Sebastian GASPARIS z Zakładu Genomiki Funkcjonalnej w Radzikowie
Tytuł rozprawy: „Analiza genów Pina i Pinb determinujących twardość ziarna u
heksaploidalnej pszenicy i ich ortologów u pszenżyta” - promotor: prof. dr hab. Anna
Nadolska-Orczyk
3/ Magdalena RADECKA-JANUSIK z Zakładu Fitopatologii w Radzikowie
Tytuł rozprawy: „Mapowanie genów odporności na septoriozę paskowaną liści
(Mycosphaerella graminicola) w odmianie pszenicy ozimej Liwilla” - promotor: dr hab.
Paweł Czembor prof. nadzw.
4/ Olga DOMERADZKA z Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin w Radzikowie
Tytuł rozprawy: „Chorobotwórczość mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis (DC.)
Speer) występującego na pszenżycie (x Triticosecale Wittm.) w Polsce” - promotor: prof. dr
hab. Jerzy H. Czembor
5/ Katarzyna SZAJKO z Oddz. w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów
Wyjściowych Ziemniaka.
Tytuł rozprawy: „Identyfikacja i mapowanie genów Ny-1 i Ny-2 warunkujących reakcję
nadwrażliwości Solanum tuberosum L. na infekcję wirusem Y ziemniaka (Potato Virus Y)” –
promotor: prof. dr hab. Waldemar Marczewski
6/ Jerzy OSOWSKI z Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie
Tytuł rozprawy: „Występowanie i ograniczenie alternariozy (Alternaria spp.) na plantacjach
ziemniaka w Polsce” - promotor: prof. dr hab. Józefa Kapsa
Dyplom doktora habilitowanego nauk rolniczych Pani Renacie Lebeckiej wręczyła
Przewodnicząca Rady Naukowej prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda w asyście Dyrektora prof.
dr hab. E. Arseniuka.
Przed wręczeniem dyplomów Doktorzy złożyli, wobec Rady Naukowej, ślubowanie.
Dostojni Doktorzy nauk rolniczych!
Po złożonych chwalebnie egzaminach, które są przewidziane prawem dla uzyskania
stopnia naukowego doktora nauk rolniczych i po zdobyciu wiedzy tych, którzy w naukach tych
przodują, zdecydowaliśmy, aby Was tym zaszczytnym tytułem do którego dążyliście, na
tym uroczystym zebraniu obdarzyć.
Lecz wprzódy należy się upewnić, że zawsze będziecie takimi jakimi Wam nakazuje
godność jaką uzyskacie:
po pierwsze - że ten Instytut, w którym osiągnęliście stopień doktora nauk rolniczych
będziecie mieli stale w pamięci i w miarę swych możliwości będziecie jego zamierzenia
popierać;
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po wtóre - że zaszczyt, którego dostępujecie nie będzie skalany, ani też nigdy nie
splamicie się niegodnym życiem i złymi obyczajami;
wreszcie - że wytrwale pracując - będziecie uprawiać i rozwijać nauki rolnicze
nie dla niegodziwego zysku, ani dla zdobycia czczej sławy, lecz, ażeby bardziej krzewić
się mogła prawda i ażeby zabłysło jaśniej światło prawdy, od której zależy szczęście
rodzaju ludzkiego.
Czy ślubujecie i przyrzekacie w najgłębszym przekonaniu?
(odpowiedź: ślubujemy i przyrzekamy!)
Przeto już nic nie stoi na przeszkodzie, aby godność, którą pragniecie uzyskać
potwierdzona została zaszczytnym dyplomem opatrzonym pieczęcią Instytutu i podpisami
Przewodniczącego Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu.
Dyplom doktora nauk rolniczych poszczególnym osobom wręczyli ich Promotorzy, mówiąc:
„Wręczam ten dyplom, jako dowód nadania stopnia doktora nauk rolniczych”..
Uroczystość wręczenia dyplomów zakończyła Przewodnicząca Rady słowami:
„Wszem i wobec oznajmiamy, że przysługują Wam Dostojni Doktorzy
wszelkie prawa i przywileje doktorskie”.
Prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda przekazała dalsze informacje:
•

Prof. dr hab. Andrzej ANIOŁ został uhonorowany przez Wydział Nauk
Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk - Medalem im. Michała
Oczapowskiego.
Medal im. Michała Oczapowskiego ustanowiony w 1988 roku jest najwyższym
wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej
Akademii Nauk osobom i instytucjom, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju
wszystkich dziedzin nauk rolniczych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prof. dr hab.
Andrzej Anioł jest czwartą osobą z Instytutu uhonorowaną tym Medalem. Kolejno medale
otrzymali: prof. dr hab. Maria Rakowska (1999), prof. dr hab. Jan Krzymański (2005), prof.
dr hab. Henryk J. Czembor (2011) i prof. dr hab. Andrzej Anioł (2012).
•

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
z 18 października 2012 r. dwie osoby otrzymały tytuł profesora, są to:
prof. dr hab. Jerzy H. CZEMBOR – profesor nauk rolniczych
prof. dr hab. Paweł SOWIŃSKI – profesor nauk biologicznych

•

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską z 2011 r.
otrzymała w 2012 roku dr Agnieszka BIŃKA z Zakładu Inżynierii Genetycznej w
Radzikowie. Tytuł rozprawy: „Optymalizacja ekspresji transgenów u polskich
odmian zbóż” - promotor: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk.

•

Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za Wdrażanie Wyników Badań
Naukowych otrzymał w 2012 roku ZESPÓŁ pod kierownictwem prof. dr hab. Iwony
Bartkowiak-Brody za „Opracowanie metody hodowli odmian mieszańcowych
restorowanych rzepaku ozimego wspomaganej markerami molekularnymi i
wdrożenie do praktycznej hodowli". Zespół, to: pracownicy IHAR-PIB Oddział w
Poznaniu: prof. dr hab. Iwona BARTKOWIAK-BRODA, dr Alina LIERSCH, dr
Katarzyna MIKOŁAJCZYK, dr Wiesława POPŁAWSKA i pracownicy Spółki Hodowla
Roślin Strzelce Sp. z o.o.- Grupa IHAR Oddz. Borowo: mgr inż. Janina WOŚ, dr inż.
Henryk WOŚ.
WYRÓŻNIONE, przez Radę Naukową, PRZEWODY DOKTORSKIE:

Dr Olgi DOMARADZKIEJ z Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin w Radzikowie. Tytuł
rozprawy: „Chorobotwórczość mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis (DC.) Speer)
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występującego na pszenżycie (x Triticosecale Wittm.) w Polsce”. Promotor: prof. dr hab.
Jerzy H. Czembor; Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dr hab. Józef Pilch prof.
nadzw.
Dr Alicji SOBKOWIAK z Zakładu Biochemii i Fizjologii Roślin w Radzikowie. Tytuł
rozprawy: „Reakcje kukurydzy na chłód umiarkowany na poziomie transkryptomicznym i
proteomicznym”. Promotor: prof. dr hab. Paweł Sowiński; Recenzenci: prof. dr hab. Zofia
Szweykowska-Kulińska, prof. dr hab. Marcin Rapacz.
Dr Katarzyny SZAJKO z Oddziału w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów
Wyjściowych Ziemniaka. Tytuł rozprawy: „Identyfikacja i mapowanie genów Ny-1 i Ny-2
warunkujących reakcję nadwrażliwości Solanum tuberosum L. na infekcję wirusem Y
ziemniaka (Potato Virus Y)”. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Marczewski; Recenzenci: dr
hab. Dariusz Grzebelus, prof. dr hab. Michał Kostiw.
W/w osoby otrzymały wyróżnienie finansowe od Dyrektora Instytutu.
WYRÓŻNIENIE finansowe DYREKTORA INSTYTUTU
za publikacje z roku 2011, na wniosek Kapituły ds. Wyróżnień za Publikacje,
otrzymało 7 zespołów liczących 19 pracowników Instytutu z Młochowa i Radzikowa:
Oddz. w Młochowie Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
1. Dr hab. Bogdan
FLIS prof. nadzw.
2. Dr Henryka
JAKUCZUN
3. Prof. dr hab. Waldemar MARCZEWSKI
4. Mgr Dorota
MILCZAREK
5. Dr Jarosław
PLICH
6. Mgr Sylwester
SOBKOWIAK
7. Mgr Danuta
STRZELCZYK-ŻYTA
8. Mgr Iwona
WASILEWICZ-FLIS
9. Prof. dr hab. Ewa
ZIMNOCH-GUZOWSKA
Instytut w Radzikowie:
- Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin
10. Dr Małgorzata
CYRAN
11. Dr hab. Paweł
CZEMBOR prof. nadzw. - Zakład Fitopatologii
12. Prof. dr hab. Jerzy H. CZEMBOR
- Zakład Genetyki i Hodowli Roślin
13. Dr Sebastian
GASPARIS
- Zakład Genomiki Funkcjonalnej
14. Dr Dariusz
MAŃKOWSKI
- Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa
15. Prof. dr hab. Anna
NADOLSKA-ORCZYK - Zakład Genomiki Funkcjonalnej
16. Prof. dr hab. Wacław ORCZYK
- Zakład Inżynierii Genetycznej
17. Dr Aleksandra
PIETRUSIŃSKA
- Zakład Genetyki i Hodowli Roślin
18. Dr Anna
PRZETAKIEWICZ
- Zakład Fitopatologii
- Zakład Fitopatologii
19. Dr Magdalena
RADECKA-JANUSIK

Inne informacje przekazane przez Dyrektora
Na Międzynarodowych Targach Poznańskich - Polagra 2012 Złoty Medal
uzyskały: Pszenica zwyczajna ozima odmiana BAMBERKA i owies zwyczajny jary odmiana
BINGO ze Spółki Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR. Główny hodowca dr
Zygmunt Nita. Prezes Spółki mgr Wojciech Błaszczak.
W Skrzelewie gm. Teresin w dniu 7 października 2012 r., podczas Dni
Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego za liczący się wkład w rozwój uprawy
kukurydzy w Polsce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba m.in. wyróżnił
pucharem prof. dr hab. Edwarda Arseniuka, Dyrektora IHAR-PIB za szczególne
osiągnięcia w zakresie nauki, doświadczalnictwa i upowszechniania wiedzy.
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Prof. dr hab. Józef Adamczyk, główny hodowca kukurydzy w spółce Hodowla
Roślin Smolice - Grupa IHAR został uhonorowany pucharem Prezesa Polskiego Związku
Producentów Roślin Zbożowych za szczególne osiągnięcia w hodowli i propagowaniu
uprawy kukurydzy w Polsce.
Dr Piotr Ochodzki, adiunkt z IHAR-PIB został uhonorowany pucharem Komitetu
Organizacyjnego Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego za nowatorskie
badania naukowe nad mitoksynami w kukurydzy i zbożach.
Na zakończenie uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Przewodnicząca Rady prof.
dr hab. I. Bartkowiak-Broda i Dyrektor prof. dr hab. E. Arseniuk złożyli członkom Rady,
pracownikom oraz uczestnikom posiedzenia życzenia Świąteczno-Noworoczne.

Sekretarz Rady Naukowej Instytutu
mgr Elżbieta Kruszyńska
Radzików, 2013-02-18
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