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Poznań, dnia 6 kwietnia 2011r.
Sz. Pan

Jerzy Bobrowski
Przewodniczący Kapituły
Godności „Rybaka Roku” 2010

składam niniejszym na Pańskie ręce, serdeczne podziękowanie dla Pana i członków Kapituły Godności „Rybaka Roku” 2010, za wybór mej osoby „Rybakiem Roku” 2010. Jest to dla mnie niewątpliwy
zaszczyt, ale jednocześnie i ogromne zaskoczenie. Wynika to z mego przekonania, że wśród polskiej Braci
Rybackiej jest wielu Kolegów, bardziej zasługujących na to wyróżnienie. Sadzę, że być może o wyborze
zadecydowało to, że nie zależnie od prowadzenia własnego gospodarstwa rybackiego, jako Prezes wraz z
Zarządem Związku Producentów Ryb, od dziesięciu lat czynimy wiele starań, by godnie reprezentować i
bronić naszych wspólnych rybackich interesów. Wiele spraw udało się pozytywnie załatwić! Jednakże jako „człowiek w zaawansowanym wieku” mam pełną świadomość tego, że pamięć o załatwionych pozytywnie sprawach jest na ogół ulotna a o ocenie ludzi, głównie decydują sprawy jeszcze nie uwieńczone sukcesem. A tych w rybactwie jest w chwili obecnej niestety wiele!
Ponieważ Godność „Rybaka Roku” jest szczytną ideą i materią wykreowaną przez Polskie Towarzystwo Rybackie, czuję się niejako usprawiedliwiony, wyznaczeniem mej osoby do tytułu „Rybaka Roku”. Powyższe wynika z tego, że miałem zaszczyt tworzyć tę organizację od samego początku w Poznaniu , wraz z Prof. dr hab. Michałem Iwaszkiewiczem, Profesorem dr hab. Jerzym Mastyńskim, Kol. Lidią
Pirtań i Kol. Andrzejem Kuligowskim.
Z sentymentem wspominam okres mej bardzo intensywnej pracy i poświęcenie wiele własnego czasu, gdy jako pierwszy Prezes Zarządu - od 1991 do czerwca 1993- zorganizowałem Biuro Towarzystwa i
kierując nim, umożliwiłem podjęcie owocnej działalności naszej organizacji a wykorzystując układy rodzinne - w sytuacji braków funduszy w PTR - jako z-ca Redaktora Naczelnego, doprowadziłem do wydawania Przeglądu Rybackiego w okresie od września 1991 do marca 1994r!
Dziś, po wielu latach trudnej, społecznej działalności na rzecz rybactwa w której dużą rolę ogrywał
również Pan, stwierdzam, że warto było i należało to czynić dla naszego wspólnego dobra!
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