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 „Bo z owadami nigdy nie wie się”!!!! Tegoroczny temat Dni Owada w Krakowie 
podsunął nam zgoła nieoczekiwane skojarzenia. I czy można się temu dziwić?! 
 XVI jest już bardzo znaczącą liczbą. To już za wielkim progiem Tradycji. Obrosły 
Owadzie Dni w ulubione stałe punkty programu. Dorosłych mężczyzn do dreszczyku emocji, 
o którym się potem legendy opowiada w długie zimowe wieczory, doprowadza degustacja 
kuchni owadziej. A jak do tego jeszcze dodać, że za kotłami stoją naprawdę zjawiskowe 
studentki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie…. Zjawiskowe urodą i duchem!!! Jak one 
miłosiernie przygarniają nawet te biedne, tak pogardzane karaluszki!!! Toż to naprawdę 
pierwsze kandydatki na żony!! Taka nie skrzywdzi żadnego chłopa!! Czyż więc męskie serca  
i dusze tak całkiem bezpodstawnie ogarnia ten jedyny w swoim rodzaju dreszczyk emocji?! 
 „Bo z owadami nigdy nie wie się Jeśli owady potrafią tak wychować i ukształtować 
nawet tak niezależne serca współczesnych kobiet….. , to jakże nie kochać OWADY?! Pora do 
stałego porzekadła w żeńskiej wersji dopisać nowe: „Przez owady do serca kobiety”. Bo  
z owadami nigdy nie wie się……… . 
 Wspomniane studentki krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego zwracają uwagę na 
ludzi tworzących te jedyne w swoim rodzaju dni pełne radosnego, wielowiekowego (tak, 
tak!!!… od przedszkola do ramola wszyscy w progi Wydziału Ogrodnictwa hola hola, kiedy 
czerwiec daje znak i na czerwców wzywa szlak!!!!!), różnobarwnego, wielozawodowego,  
a przede wszystkim rozbawionego tłumu zdążającego szeroką falą w jednym zgodnym 
kierunku.   
 Ta jedność w tak bogatej różnorodności to  wielka zasługa Pana Profesora Kazimierza 
Wiecha. „Któż jak nie On przez Słowa i Czyny” dodał słowu lekkości motyli, a motylom  
(i wszystkim szacownym owadom) umożliwił wejście w poezję!! I już od tej chwili żaden 
profan się nie ośmieli nazwać życia z owadami koszmarem!!! Pokocha się nawet  
z komarem!!!! Bo przy Panu Profesorze nic innego się stać nie może!!!! „Bo z owadami nigdy 
nie wie się” 
 Ta owadzia atmosfera i atmosfera wokół owadów jest naprawdę zaraźliwa. Wykładu 
Pana Profesora Kazimierza Wiecha o owadach otwierającego tegoroczne Dni słuchali  
z jednakowym zainteresowaniem małe przedszkolaki i starsze pokolenie zgromadzone w Sali 
głównej Klubu Akademickiego „Arka”. Do uroczystego tonu dostosowały się też owady. 
Przysiadły! Nie latały! Nie bzykały! Nie gryzły!! Słuchały, słuchały, słuchały …… „Bo  
z owadami nigdy nie wie się” One też „mają we łbach w porządku” i doskonale wyczuwają, 
kiedy i co należy czynić! A na tę naukę miały naprawdę sporo czasu… setki milionów lat!!! 
 I na pewno się radowały wspólnie z ludzkimi słuchaczami pochwałami pod ich 
adresem!!! Choć człowiek nigdy do końca nie może się pozbyć uszczypliwości. No bo się 
okazało , że znane porzekadło: „pracowity jak mrówka” należałoby uszczegółowić 
„pracowity jak 3% mrówek”. Ale owady są wyrozumiałe i wybaczyły jednemu z kolejnych 
prelegentów! Nie ruszyły na niego zjednoczoną gromadą! „Bo z owadami nigdy nie wie się”. 
 Wszyscy – jak zawsze – ludzie i owady stworzyli tak prawdziwie rodzinną atmosferę, 
że nikomu nie chciało się opuszczać gościnnych, uniwersyteckich progów. Nawet Dostojny 
Pan Rektor Pan Profesor Sylwester Tabor zwłóczył, ile mógł i baaaaaaaaaaaaaaaaaaardzo, 
baaaaaaaaaaardzo cieszył się swoimi gośćmi – małymi i dużymi. Z jak wielką radością 



spoglądał na wkraczającą w progi Wydziału Ogrodniczego grupę przedszkolaków ubraną  
w modne ostatnio za przyczyną Sejmu i Policji kamizelki odblaskowe. I pomyśleć, że na ten 
pomysł bycia widocznym te szacowne gremia wpadły dopiero teraz! Owady świecą już od 
pradawnych wieków. I jeszcze niejedno człowiek może się od nich nauczyć. Choćby od 
takiego motyla budowy szybko wysychającego parasola czy płaszcza przeciwdeszczowego. 
No i kto jest górą?! „Bo z owadami nigdy nie wie się”!!!!!! 
 Trudzili i dwoili się wszyscy!! Widać nawet było, że chwilami „bzykali cienko” . Ale  
w rodzinie wszyscy są ważni i wszyscy wszystkim chcą „nieba przychylić”. Panowie z ochrony 
natychmiast otwierający wjazdowe bramki. Pracownicy uczelnianej szklarni wzbogacający 
opiekunki dziecięcych i młodzieżowych grup we wspaniałe, zachwycające, sercem hodowane 
kwiaty, na dodatek bajecznie tanie. Panie i Panowie ze studenckiej stołówki otwarci 
całkowicie na każdą możliwą liczbę swych małych i dużych gości, spełniający w lot wszystkie 
ich życzenia. A jak smacznie i syto gotują!!!!!!!!!!!!!! 
 I przesuwająca się bystro po akademickich chodniczkach osoba Pana Dyrektora  
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Michała Szanduły. Przed jego uważnym, 
prawdziwie pszczelim wzrokiem nic się nie mogło ukryć. Doglądał, troszczył się, dopytywał!!! 
Jakich ten Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ma pięknych pracowników!! Ale wiadomo!!!! 
Tylko w kontakcie z przyrodą „wyrasta się na człowieka”. Przyrodą, której jakże ważną  
częscią jest owad!!! Co by poradziła taka lilia bez motyla? Gdyby motyl się lenił i ją nie 
zapylał?! „Bo z owadami nigdy nie wie się”. 
 XVI Ogólnopolskie Dni Owada! Co chwila słychać było radosne powitania. Tu wielu 
się już doskonale zna! W tym gronie wyrosły naprawdę wspaniałe osobowości. Gwar 
powitań zdradzał to natychmiast  
 Do widzenia za rok Drogi, Szacowny Uniwersytecie Rolniczy!!! Do widzenia!!! Do 
widzenia na kolejnych XVII Ogólnopolskich Dniach Owada. Bo owady nas tu z pewnością 
przyprowadzą! „Bo z owadami nigdy nie wie się”. 
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