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Szanowni Państwo, 
Drodzy para�anie,
Pracownicy i emeryci Spółki HR Smolice,
Czytelnicy strony internetowej naszej para�i,

Koniec bieżącego roku jest dla większości z nas czymś zupełnie normalnym. Oto kończy się 
kolejny etap w naszym życiu, a za chwilę zacznie się następny, w który wejdziemy z gotowością 
do kontynuacji tego co było dobre, a także z nadzieją na pozytywną zmianę tego, z czego nie 
do końca byliśmy radzi. Ale dla wielu z nas, a szczególnie tych bezpośrednio związanych z firmą 
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, to również okazja aby podziękować za wieloletnią 
pracę zawodową Panu Władysławowi Poślednikowi, prezesowi firmy HR Smolice, który z końcem 
tego roku przechodzi na emeryturę.

Tak proszę Państwa, coś co jeszcze kilka lat temu wydawało się tak odległe, prawie nierealne, 
materializuje się. Jest to również i dla nas dobry moment na chwilę refleksji, być może nawet 
na  zresetowanie hierarchii tego co uważamy w naszym życiu za najważniejsze. Decyzja 
o zakończeniu pracy zawodowej jest autonomiczną decyzją Pana Prezesa Poślednika i, 
choć z nutką żalu, to w pełni ją szanujemy.

Podstawowe fakty z życiorysu Pana Prezesa są dla większości z nas znane, niemniej pozwolę 
sobie przypomnieć chociaż te najważniejsze. Urodził się w pobliskim Płaczkowie, dosłownie 
przez miedzę z gruntami HR Smolice. Można więc powiedzieć, że jest związany z tym terenem 
dosłownie od kołyski. 



Jego ścieżka edukacyjna była ściśle związana z rolnictwem. Jest absolwentem, w powszechnej opinii uważanego za 
najlepsze w kraju, Technikum Hodowli i Nasiennictwa w Bojanowie, a kolejnym etapem edukacji były studia w latach 1967-71 
w Wyższej Szkole Rolniczej, późniejszej Akademii Rolniczej, a obecnie Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 
Bezpośrednio po studiach, jako inżynier rolnik rozpoczął swoją drogę zawodową od 10. miesięcznego stażu 
w ZDHiAR Smolice, obecnie Spółka HR Smolice, a następnie przez niespełna pół roku pracował jako zootechnik 
w Stacji Hodowli Roślin Antoniny, obecnie Poznańska Hodowla Roślin. Od stycznia do października 1973 r. pracował jako 
kierownik służby rolnej w urzędzie gminy Krzemieniewo, aby 1 listopada powrócić do Smolic i pozostać tu do dzisiaj. 
O ile wiem, to jedyną przyczyną zmian pracodawcy w początkowym okresie pracy zawodowej Pana Prezesa była 
pilna potrzeba posiadania mieszkania, ponieważ założył rodzinę i spodziewał się jej powiększenia. Z perspektywy czasu 
mogę dzisiaj powiedzieć tak:  Jak to dobrze dla naszej Spółki, że wcześniejsi pracodawcy nie zaoferowali Panu Prezesowi mieszkania! 

Przez 11 lat pracował Pan Prezes w ZDHiAR Smolice na stanowisku głównego zootechnika, kolejne 2 lata jako z-ca dyrektora 
ds. ekonomicznych, a następnie przez 13 i pół roku, do 29 marca 2000 roku, jako dyrektor tegoż zakładu. W międzyczasie 
ukończył w 1982 r. zaoczne studia magisterskie na Wydziale Rolniczym AR w Poznaniu uzyskując tytuł magistra inżyniera 
rolnika. Tylko dla porządku dodam, że tak 1. jak i 2. stopień studiów ukończył z wynikiem bardzo dobrym.

I kiedy 30 marca 2000 roku powołana została Spółka Hodowla Roślin Smolice, 
przemianowana 1 lutego 2001r. na HRS Sp. z o.o. Grupa IHAR, jej pierwszym 
prezesem zarządu został Pan Władysław Poślednik. 



Zwieńczeniem jego formalnej edukacji zawodowej  były podyplomowe studia zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi, 
które ukończył w 2002 roku. Celowo użyłem określenia  „formalnej edukacji” zawodowej, ponieważ tak naprawdę to dla 
Pana Prezesa Poślednika poszerzanie swojej wiedzy było i jest czymś zupełnie codziennym. Trudno byłoby nie wspomnieć 
o zasługach wniesionych w rozwój firmy przez jego poprzedników, ale to dopiero pod jego kierownictwem mieliśmy 
poczucie pełnego zrozumienia dla podstawowego profilu działalności Spółki, czyli hodowli nowych odmian. To zrozumienie 
było zapewne wynikiem szybkiego przyswajania sobie podstawowej wiedzy z zakresu hodowli i nasiennictwa 
poszczególnych gatunków roślin, w tym dość trudnych zasad hodowli heterozyjnej. I właśnie dlatego uważamy Pana, 
Panie Prezesie za członka naszych zespołów hodowlanych, a w konkretnym przypadku kukurydzy jest Pan współautorem 
aż 53 odmian mieszańcowych, czego Panu gratulujemy i za co szczególnie serdecznie dziękujemy! Wspomniana zdolność 
Pana Prezesa do szybkiego przyswajania sobie wiedzy z różnych dziedzin była i jest widoczna na każdym kroku. 
Na początku kariery zawodowej, jako zootechnik, doprowadził do tego, że ten trudny dział naszej 
działalności gospodarczej przynosił wymierne efekty ekonomiczne. A kiedy przejął zarządzanie 
całą firmą to okazało się, że także nowoczesna agrotechnika, park maszynowy, budownictwo 
i remonty, w tym renowacja obiektów zabytkowych są dla niego chlebem powszednim.

Dbałość o finanse i wizerunek firmy szły w parze z dbałością o dobre i bezpieczne warunki 
pracy oraz warunki socjalno-bytowe pracowników, czym zaskarbił sobie życzliwość i uznanie 
całej załogi Spółki i myślę, że także jej właściciela i Rady Nadzorczej. Ujmę to najprościej jak 
po ludzku potra�ę, że taka postawa to po prostu bycie dobrym, przyzwoitym człowiekiem.

Za to, w imieniu całej załogi Spółki, serdecznie Panu, Panie Prezesie dziękujemy!



Swoją wiedzę i zdolności organizacyjne Pan Prezes Poślednik chętnie udostępniał „Pro publiko 
bono” jako radny Urzędu Miasta i Gminy Kobylin oraz radny Powiatu Krotoszyńskiego, a także 
współpracując z samorządem wiejskim i Ochotnicza Strażą Pożarną. Jest wieloletnim członkiem 
Zarządu Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, aktywnie działa w Polskiej Izbie Nasiennej 
i Związku Producentów Mleka. Zewnętrznymi akcentami uznania dla osiągnięć zawodowych 
Pana Prezesa są liczne wyróżnienia, odznaki i medale o charakterze lokalnym, branżowym, 
resortowym i państwowym. Pozwolę sobie wymienić niektóre z nich: 

I. Wyróżnienia, odznaki, nagrody
 > Za zasługi dla woj. leszczyńskiego
 > Za zasługi dla woj. wielkopolskiego
 > Zasłużony Pracownik Rolnictwa
 > Za opiekę nad zabytkami
 > Złota Odznaka PZPK
 > Wielkopolski Rolnik Roku
 > Menadżer Wielkopolskiej Jakości
 > Wzorowy Producent Żywności - Złoty Laur
 > Nagroda Zespołowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

II. Odznaczenia państwowe
 > Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi
 > Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 > Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 



Z kolei takimi zewnętrznymi akcentami uznania dla kierowanej przez Pana Prezesa Spółki 
HR Smolice jest zdobycie 17 medali na branżowych targach w Poznaniu, Kielcach i Nadarzynie
dla wyhodowanych w Spółce odmian różnych gatunków  roślin uprawnych. Jest to także 
9 prestiżowych tytułów i certyfikatów przyznanych Spółce, między innymi: 
Wielkopolska Jakość, Najlepsze w Polsce, Przedsiębiorstwo „Fair Play”, czy „Gazela Biznesu”.

A o tym, że na takie uznanie Spółka, a przede wszystkim 
Pan Prezes Władysław Poślednik w pełni zasłużyli, niech świadczą 
następujące, syntetyczne dane:

 W latach 2000-2018 Spółka zarejestrowała 142 odmiany, czyli średniorocznie 7,5 odmiany.
 Średnioroczny zysk spółki w latach 2000-2018 to 1248% średniorocznego zysku uzyskiwanego 
w ostatnich 6. latach funkcjonowania ZDHiAR. 





Ale najważniejsze jak sadzę aktywa to te, które Pan Panie Prezesie posiada w rodzinie. 
To wspaniała żona Maria, cztery piękne córki i pięcioro wnuków.

Pani Marii, żonie Pana Prezesa, przekazujemy tą drogą słowa podziękowania za jej cichy i być 
może dla wielu niedostrzegalny wkład w osiągnięcia zawodowe Pana Prezesa. Natomiast Panu 
Prezesowi życzymy aby te aktywa w rodzinie dalej się pomnażały i przynosiły mu wiele radości 
jeszcze przez długie, spokojne i wolne od stresu lata życia.   
                                                                                                                              
Kończąc, pozwoliłem sobie na parafrazę biblijnego tekstu stosownie do dzisiejszej okoliczności. 
Jestem przekonany, że możemy Panu, Panie Prezesie powiedzieć tak:

prof. dr hab. Józef Adamczyk
główny hodowca kukurydzy w HR Smolice

W dobrych zawodach wystąpiłeś! 

Biegu jeszcze nie ukończyłeś!

Firmę ustrzegłeś i przeprowadziłeś przez trudny czas transformacji i budowania jej marki! 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANIE PREZESIE!!! 
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