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Poznań, dnia 9 czerwca 2016 roku. 

serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej z okazji 65-lecia 
Instytutu Ochrony Roślin - PIB. Możliwość udziału w tak ważnym posiedzeniu, poświęconym jubileuszowi Instytutu, 

placówki naukowej o wspaniałej tradycji i trudnym do przecenienia dorobku naukowym, jest dla mnie zaszczytem 
i przyjemnością. 

65 lat istnienia Instytutu, który po drugiej wojnie światowej uchwalą Rady Ministrów został utworzony w roku 1951, 
aby w roku 1953 roku w wyniku wielu przekształceń zaistnieć w Poznaniu jako nowoczesna placówka naukowa, 
to znakomita kontynuacja polskich badań naukowych w zakresie ochrony roślin, zainicjowanych w roku 1816. 

Już wtedy, przed dwoma wiekami, wybitni polscy naukowcy, przede wszystkim Michał Oczapowski (1788-1854), 

który jako pierwszy w historii użył określen ia „ochrona roślin", dostrzegli problem konieczności zwalczanie chorób, 
szkodników i chwastów w uprawach polowych. 

Od przypomnianych czasów historycznych, polska nauka ochrony roślin z roku na rok powiększa swój kapitał 

wiedzy, dobrze służąc polskiej gospodarce i dzieląc się tą wiedzą z nauką światową. 

'\,_ Osobistą, wielką rolę w rozwoju Instytutu i w jego dorobku naukowym odegrali jego dyrektorzy, o których z okazji 
jubileuszu 65-lecia tej placówki, nie można nie przypomnieć. Byli to Zdzisław Dąbrowski, Klementyna Stępniewska, 

niezapomniani prof. prof. Władysław Węgorek i Stefan Pruszyński. Dzisiaj z sukcesem ich dzieło kontynuuje 
X Dyrektor Instytutu - znakomita Dama polskiej nauki - prof. dr hab. Danuta Sosnowska. 

Uroczyście świętując 65-lecie Instytutu, naukowej placówki pracy organicznej na rzecz ochrony roślin, 

życzę kierownictwu Instytutu, jego kadrze naukowej i wszystkim pracownikom dalszych sukcesów, dalszego rozwoju, 
dalszego zwiększania udziału w nauce światowej. Podobne życzenia dla Instytutu, za moim pośrednictwem, 

przekazuje Instytutowi środowisko wielkopolskich organiczników zgrupowanych w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. 
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