Prof. dr hab. Selim Kryczyński
Urodził się 15 lutego 1941 r. w Niemieży koło Wilna. Studia wyższe odbył na
Wydziale Ogrodniczym SGGW w latach 1958-1963. Pracę magisterską wykonał w
Katedrze Fitopatologii pod kierunkiem prof. Józefa Kochmana. Jeszcze jako student
rozpoczął pracę w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach, początkowo jako asystentstażysta, później asystent w Pracowni Fitopatologicznej Instytutu. W październiku 1964
roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Fitopatologii SGGW, ukończone w 1968
roku obroną pracy doktorskiej. Od października 1968 r. do końca września 2006 r., a
więc do przejścia na emeryturę, był nauczycielem akademickim w Katedrze Fitopatologii
kolejno jako starszy asystent, adiunkt (od 1969 r.), docent (od 1981 r.), profesor
nadzwyczajny (od 1988 r.) i profesor zwyczajny (od 1992 r.). Kierował swoją macierzystą
Katedrą od 1990 roku. W latach 1984-1990 był Dziekanem Wydziału Ogrodniczego, a w
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przebywał na stażu naukowym w Cornell University w USA.
Prof. Kryczyński jest autorem ok. 120 publikacji, w tym ponad 60 prac
naukowych,

a
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„Podstawy

Fitopatologii” (3 wydania, 2001-2005). Jego zainteresowania naukowe dotyczyły z
początku fungicydów, później poświęcił się pracy nad wirusami i wiroidami (badania nad
tymi ostatnimi zainicjował w Polsce i rozwinął). W PTFit. Pełnił m. in. funkcję
wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego. W r. 1991 powołano z jego inicjatywy Sekcję
Wirusologiczną PTFit., której przewodniczył, organizując jej coroczne sympozja. W r.
1986 zorganizował w Warszawie międzynarodowe seminarium pod tytułem „Wiroidy
roślin i ich wykrywanie” i zainicjował Międzynarodową grupę Roboczą Wiroidów Roślin. Od
roku 1997 reprezentował Polskę w International Committee on Taxonomy of Viruses.
W uznaniu zasług Profesora XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego
Towarzystwa Fitopatologicznego, które zebrało się we Wrocławiu w 2008 roku, nadało
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Zgromadzenie w Bydgoszczy w 2011 roku - godność Członka Honorowego PTFit.
Opracował: prof. dr hab. Tomasz Majewski
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