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DYSKRETNY UROK OWADÓW 

SPRAWOZDANIE Z XVII OGÓLNOPOLSKICH „DNI OWADA” 

ZORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY  
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE  

W DNIACH 8 – 10 VI 2018 ROKU 
 

 8 VI 2018 roku już przed 10.00 w stronę Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie podążały barwne i rozbawione tłumy dzieci i młodzieży, 
zajeżdżały autokary. 

 I także my …. Połączona umową partnerską dziecięco-młodzieżowa grupa ze Szkoły 
Podstawowej im. Orląt Lwowskich i z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. świętej Jadwigi Królowej 

Polski w Nowinach. 
 Każde „Dni Owada” są dla nas wielkim wydarzeniem. Stanowią ważny etap realizacji zawartej  

z krakowskim Uniwersytetem Rolniczym współpracy, która oficjalnie w Naszej Gminie przybrała kształt 

Uniwersytetu dla Dzieci i Młodzieży. W gościnnych uniwersyteckich pracowniach, ogrodach 
doświadczalnych, laboratoriach możemy kolejny raz zachwycać się „dyskretnym urokiem” świata 

owadów, gdzie wszystkiego „do wyboru, do koloru, od klasycznej elegancji do śmiałej ekstrawagancji, 
niebanalność, oryginalność, wdzięk i bezpretensjonalność”. 

 Przez minione lata, pod wpływem wielu warsztatów prowadzonych przez Pana Profesora 

Kazimierza Wiecha polubiliśmy ten bogaty świat i już nawet „życie z komarem” przestało być dla nas 
koszmarem. No bo dlaczego całym złem obciążać tylko biednego komara? (i to za komarzycę!!!) „To 

samo też potrafi zrobić wesz, łażąc z człowieka na człowieka” 
 Jednostki naukowo-badawcze organizujące XVII Ogólnopolskie Dni Owada znakomicie wyczuły 

te nasze nastroje. Nadały tegorocznym Dniom Owada ogólne hasło: „Sześcionożni przyjaciele”. 
 I z tymi „sześcionożnymi przyjaciółmi” znów się spotkaliśmy. Po uroczystym  otwarciu imprezy 

przez Władze Uczelni, Władze Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa rozbiegliśmy się po holu, po 

uczelnianych korytarzach, po salach wykładowych. Podziwialiśmy wystawy żywych owadów krajowych 
i zagranicznych. Uwagę wszystkich tradycyjnie skupiała wystawa pajęczaków egzotycznych, owadów 

drapieżnych i parazytoidów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też ekspozycja motylarni z Czapl 
Wielkich. Poza imago – postaciami dorosłymi obejrzeliśmy tu gąsienice i poczwarki niektórych gatunków. 

 Udział w „Nocach Biologów” rozbudził naszą ciekawość światem roślin owadożernych. Mogliśmy 

je także podziwiać na wystawie podczas tegorocznych „Dni Owada” w Krakowie. Te wspaniałe i 
niezwykłe rosiczki, dzbaneczniki, tłustosze.  

 Kiedy nasi opiekunowie przeglądali fachową literaturę entomologiczną, przebierali wśród 
różnych produktów pszczelich, my sprawdzaliśmy swoją wiedzę w warsztatach entomologicznych. 

Najmłodsi uczestnicy wyprawy tworzyli owady metodą origami, lepili zwierzęta z masy solnej. Wszyscy 

zaś chętnie upiększali swoje twarze, ręce, nogi „owadzimi” tatuażami. 
 Nad tym całym rozgardiaszem niepodzielnie panowała cudnej urody „owadzia” wróżka. Toteż  

i starsi, i młodsi chętnie stawali z nią do wspólnej fotografii. 
 W Sali Klubu Studenckiego „Arka” mogliśmy się poczuć jak studenci, uczestnicząc  

w wykładach o „Zasadach projektowania ogrodów dla motyli”, „Bzygach”, czy o „Znaczeniu owadów”. 
Szczególne nasze zainteresowanie obudził wykład pani mgr Moniki Kucharskiej – Świerszcz o ogrodach 

dla motyli. I nie bez przyczyny. Budowaliśmy już w przeszłości, i to z pozytywnym skutkiem, hotele dla 

owadów. Sądzimy, że zawarte w tym referacie wskazówki pomogłyby nam zagospodarować teren za 
Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, kiedyś tak piękny. Jego zagospodarowanie dodałoby 

blasku i koloru centrum Gminy, a i ożywiłoby tu życie przyrody. 
 Z uniwersyteckich budynków, z uniwersyteckich ogrodów uczniowie wychodzili z hodowlami 

owadzimi. Każdy uczeń coś niósł: patyczaki indyjskie, straszyki australijskie, chrząszcze, modliszki. 

 Opiekunowie dźwigali pękate torby z książkami i produktami pszczelimi. Niektórzy nieśli do 
domowych i szkolnych ogrodów zakupione po promocyjnej cenie sadzonki i całe drzewka owocowe  

(i to z owocami!!!). 
 Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim Władzom krakowskiej uczelni rolniczej, wszystkim 

pomagającym jej uczelniom, instytutom naukowym, muzeom, prywatnym kolekcjom, wszystkim 
studentom za zorganizowanie tych” XVII Ogólnopolskich Dni Owada”. Widzieliśmy tę radość Panów 

Rektorów, Pana Profesora Kazimierza Wiecha, Pań i Panów  Wykładowców, wszystkich Pracowników 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ich wielką życzliwość wobec swych małych 
i dużych Gości. 
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 W ten sposób, za wzorem owadów, co „nie zważając na nic, realizują własną Europę bez granic” 

wszyscy realizujemy plan wielkiej integracji ponad różnorodnymi barierami. Integracji ze wspaniałym 

światem przyrody i integracji między nami, ludźmi – małymi i dużymi. I uczymy się pod opieka wielkich 
mistrzów, uniwersyteckich pracowników naukowych szacunku dla Stwórcy i jego wielkiego dzieła – 

Wszechświata.         

 Uczestnicy wyjazdu na XVII Ogólnopolskie Dni Owada w Krakowie 


