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Szanowny Panie Doktorze,
Zakończenie przez Pana Prezesa pracy zawodowej jest okazją do
przekazania serdecznych wyrazów uznania, szacunku i podziękowania za
ponad 45. letnią pracę dla dobra rolnictwa i nauki rolniczej realizowaną przez
okres 25 lat w Zakładach Doświadczalnych w Boninie i Zamartem Instytutu
Ziemniaka i kolejne 20 lat w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin oraz od 2000 roku w Spółce „Hodowla Ziemniaka
Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR”.
W tym okresie, jako absolwent Wydziału Rolnego Wyższej Szkoły
Rolniczej w Poznaniu rozpoczął Pan pracę zawodową w Zakładzie
Doświadczalnym Ziemniaka w Boninie będącym wówczas w strukturze
organizacyjnej Instytutu Ziemniaka. W kolejnych latach pełnił Pan funkcje
kierownicze, a mianowicie: przez 13 lat był Pan Kierownikiem Działu
Naukowego w Zakładzie Doświadczalnym Ziemniaka Zamarte z siedzibą
w Nieżychowicach. W tym też okresie uzyskał Pan stopień doktora nauk
rolniczych, nadany w 1987 roku przez Radę Naukową Instytutu Ziemniaka na
podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Efektywność selekcji identycznych
materiałów hodowlanych ziemniaka w dwóch środowiskach” wykonanej pod
kierunkiem promotora prof. dr hab. Edwarda Kapsy. W kolejnym okresie przez
trzy lata był Pan Dyrektorem Zakładu Naukowo-Hodowlanego Zamarte,
a następnie Dyrektorem Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin w Zamartem. Po przekształceniach dokonanych w 2000 roku, gdy
Zakład stał się Spółką „Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa
IHAR” Pana pracę docenił Dyrektor Instytutu, powołując na stanowisko
Prezesa Zarządu tejże Spółki.

Dziękuję za pracę i trud włożone w organizację produkcji rolniczej
i wdrożenia wyników pracy naukowej Instytutu w trudnych niejednokrotnie dla
rolnictwa latach. Spółka HZ Zamarte należy do przodujących osiągając
dodatnie wyniki finansowe, co jest dużą osobistą zasługą Pana Prezesa.
Dziękuję za pracę w Radzie Naukowej Instytutu Ziemniaka w latach
1991-1996 oraz w latach 1997-2012 w 4 kadencjach Rady Naukowej Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.
Niewątpliwym osiągnięciem Pana Prezesa jest stworzenie takich
warunków pracy, które pozwoliły pracownikom łączyć pasje hodowlane
z pracami naukowo-badawczymi. Odzwierciedleniem tego są nie tylko sukcesy
hodowlane znaczone licznymi odmianami ziemniaka, ale też uzyskiwane przez
pracowników Spółki stopnie naukowe, skutkujące awansami na kierownicze
stanowiska w Spółce.
Moim przywilejem jest podziękowanie Panu Prezesowi nie tylko
za osiągnięcia w produkcji, ale w szczególności za współautorstwo
w wyhodowaniu 67 nowych, oryginalnych odmian ziemniaka m.in. o skróconym
okresie wegetacji, wdrożeniach i upowszechnianiu odmian ziemniaka
z rodowodem IHAR i Spółki.
Pana postawa, wysiłek i osiągnięcia zawodowe znalazły uznanie
w nadaniu przez Prezydenta RP Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia
Polski oraz wielu innych odznaczeń i wyróżnień.
Dziękując za pracę dla Instytutu, dla rozwoju rolnictwa życzymy Panu
realizacji także innych zamierzeń życiowych oraz by towarzyszyło Panu
zdrowie i osobista satysfakcja z przebytej drogi zawodowej.
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