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Z  prawdziwą satysfakcją przyjąłem zaproszenie do udziału w uroczystości 50-łecia 

powstania Laboratorium F ito  tron. W  imieniu swoim i  całego kierownictwa Polskiej 

Akademii Nauk, składam serdeczne gratulacje i  powinszowania dła wszystkich 

zaangażowanych w jakże unikatowe zaplecze badawcze jakim jest krakowskifitotron.

Przy okazji rocznicy pragnę wyrazić nasze uznanie dła Państwa dokonań, 

wieloletnich badań i obserwacji, które przyczyniły się znacząco i umożliwiły realizację wielu 

krajowych i międzynarodowych projektów naukowych, dotyczących upływu i  znaczenia 

czynników klimatycznych na wzrost i  zdrowie roślin. D zięki Państwa pracy i  operatywności 

od  p ó ł wieku laboratorium z  powodzeniem podejmuje różnorodne badania nad poznaniem 

złożonych fizjologicznych, biochemicznych i  molekularnych procesów plonowania roślin 

uprawnych.

Należy podkreślić, iż krakowski fito tron  w początkach swojej działalności był jednym 

z  trzech istniejących w Furopie. Pow stał i rozkw itł przy współpracy z  naukowcami 

i instytucjami z  całego świata, przy finansowym wsparciu Fundacji Pęckefedera, 

^Uniwersytetu Pplniczego im. Nugona Kołłątaja oraz Polskiej Akademii N auk Jest to 

przykład wspaniałej i  jakże owocnej kooperacji międzynarodowej dążącej do realizacji 

wspólnej w iz ji

N ie sposób również nie wspomnieć o inicjatorze powstania jedynego w Polsce, 

w tamtych czasach, takiego laboratorium -  o Profesorze Adamie Markowskim, który 

w latach sześćdziesiątych dzięki swoim wybitnym zdolnościom organizacyjnym doposażył 

i sfinalizow ał powstanie Laboratorium Fitotron oraz rzeszy niewymienionych z  nazwiska 

naukowców i pracowników technicznych związanych z  Fitotronem. Wszystkim Państwu 

jestem bardzo wdzięczny i wyrażam swoje uznanie.

Składając wyrazy szacunku proszę o przyjęcie serdecznych życzeń dla Państwa, 

wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów naukpuych, organizacyjnych i  osobistych. 

Wierzę, iż niniejszy jubileusz stworzy znakomitą okazję do dalszej wymiany doświadczeń 

naukowych oraz współpracy. Dziękuję za Państwa wkład i  życzę powodzenia, spełnienia 

i s ił w realizacji kolejnych planów i  zamierzeń zawodowych.
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