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Szanowny Panie Prezesie,
Zakończenie przez Pana Prezesa pracy zawodowej jest okazją do
przekazania serdecznych wyrazów uznania, szacunku i podziękowania za
ponad 48. letnią pracę dla dobra rolnictwa i nauki rolniczej realizowaną
w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Smolicach,
po przekształceniu w 2000 roku w Spółce „Hodowla Roślin Smolice 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 Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Smolicach należącym
organizacyjnie do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, odbywając
obowiązkowy staż pracy, a także pełniąc kolejno funkcje głównego
zootechnika przez 11 lat, zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych przez 2 lata
oraz dyrektora przez 14 lat.
Od 2000 roku, po przekształceniach, gdy Zakład stał się Spółką
„Hodowla Roślin Smolice 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 wdrożenie wyników pracy naukowej Instytutu w trudnych niejednokrotnie
dla rolnictwa latach. Dzięki Pana wysiłkowi, zmysłowi organizacyjnemu
i zdolnościom zarządczym Spółka Hodowla Roślin Smolice należy obecnie do
najlepszych firm hodowlano-nasiennych w Polsce osiągając z roku na rok
coraz lepsze wyniki finansowe.

Niewątpliwym osiągnięciem Pana Prezesa, oprócz sukcesów
biznesowych, jest stworzenie takich warunków pracy, które pozwoliły
pracownikom łączyć pasje hodowlane z pracami naukowo-badawczymi.
Odzwierciedleniem tego są zarówno sukcesy hodowlane zaznaczone
wyhodowaniem 191 odmian roślin uprawnych, w tym: 99 odmian kukurydzy,
26 odmian łubinu, 17 odmian pszenicy, 16 odmian żyta, 15 odmian
jęczmienia, 10 odmian grochu, 8 odmian innych gatunków, jak: rzepak,
gorczyca proso, ale też uzyskiwane przez pracowników Spółki stopnie
naukowe i tytuły, których ogółem było 12, z czego 7 osób uzyskało stopień
doktora, 3 - doktora habilitowanego oraz 2 - tytuł profesora.
Na podkreślenie zasługują także współautorstwo Pana Prezesa
w wyhodowaniu 49 nowych, oryginalnych odmian zbóż: pszenicy (8), żyta (5)
i kukurydzy (36) oraz prace wdrożeniowe i upowszechnianie odmian
z rodowodem IHAR czy Spółki. Toteż Pana postawa, wysiłek i osiągnięcia
zawodowe znalazły uznanie w nadaniu przez Prezydenta RP Krzyża
Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz wielu innych odznaczeń
i wyróżnień.
Dziękuję za pracę w Radzie Naukowej Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin w jej 4. kadencjach w latach 1991-2004.
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.
Z wyrazami należnego szacunku
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