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JUBILAT DZIĘKUJE

Janusz Haman
Czł. rzecz PAN

W dniu 29 czerwca 2013 roku w Instytucie Technologiczno-
Przyrodniczym, Oddziale w Warszawie odbyło się uroczyste
seminarium zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Inżynierii Rolniczej poświęcone uczczeniu 90-tej
rocznicy urodzin naszego lidera Prof. dr hab. inż. Janusza
Hamana – czł. rzecz. PAN i przewodniczącego Rady Progra-
mowej Wydawnictw KTR PAN.

Zebrało się szerokie grono przedstawicieli krajowego
środowiska naukowego, nie tylko z inżynierii rolniczej ale także
władz PAN, ZG PTIR i KTR PAN. W seminarium uczestniczyła
rodzina Profesora Janusza Hamana.

Jubilat w trakcie swojego wystąpienia ze wzruszeniem wspominał swoją drogę życiową
i skierował podziękowania do wszystkich uczestników zebranych na sali. Uznał jednak, że
podziękowanie należy się nie tylko uczestnikom spotkania, ale całemu środowisku krajowej
inżynierii rolniczej. Stąd na Jego prośbę z przyjemnością przekazujemy to podziękowanie.

Rudolf Michałek
Redaktor Naczelny IR

Mój dzień 29 czerwca 2013 roku był niezwykły i bardzo się różnił, od poprzedzających
go 3291 dni mojego dość burzliwego żywota, który raczej nigdy nie był przecież chronolo-
gicznie uporządkowanym łańcuchem zdarzeń.

Prędzej ze swoją złożonością był jak skomplikowany warkocz spleciony z pojedyn-
czych włókien, a każde z tych włókien przypomina tak zwany ciąg Fibonacciego, którego
kolejny wyraz jest sumą poprzedzających go wyrazów, podobnie jak w życiu na postać
każdego dnia składają się dni poprzednie.
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  Piszę tam +/- bo licząc dni, nie wiem czy nie pomyliłem w rachubie minionych lat
przestępnych jako, że spotkałem się tego dnia z moimi dwoma rodzinami. Jedną „rodziną
w sensie prawnym” i drugą, niemniej ważącą przez wiele lat na moich losach – „rodziną
przyjaciół uprawiających, tą samą jak Ja działalność na polu techniki i inżynierii rolniczej”
– to znaczy z liczną grupą moich uczniów, oraz kolegów, będących, mam nadzieję i  – co
naprawdę zawsze odczuwałem – moimi  przyjaciółmi.

Obie te rodziny spotkały się ze mną w sali Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
(dawny IBMER) na ulicy Rakowieckiej 32 w Warszawie, w sali Instytutu, którego twórca
i pierwszy dyrektor, niezapomniany profesor Czesław Kanafojski, zawsze życzliwie nas
przyjmował.

Powodem tego spotkania była chęć dania wyrazu sympatii i złożenia w dniu 90-tej
rocznicy moich urodzin życzeń dalszych dobrych lat.

Bardzo wzruszony tym spotkaniem próbowałem gorąco podziękować inicjatorowi
spotkania, a mojemu najlepszemu przyjacielowi Rudkowi (profesorowi Michałkowi),
a także członkom Zarządu Głównego PTIR i Komitetu Techniki Rolniczej PAN jako jego
współorganizatorom. Chciałbym podziękować również Dyrekcji Instytutu za okazaną mi
życzliwą gościnność, a wszystkim obecnym za poświęcony na to spotkanie czas.

Nieobecnym dziękuję za pamięć i przesłane mi pamiątki i miłe listy z życzeniami.
Nie wiem jednak czy ta próba podziękowania dobrze się powiodła, więc przypominam

sobie napisany przez Panią Szymborską cykl króciutkich wierszyków, który nazwała le-
pieje w których wskazuje, że każdy zamiar można zawsze zrealizować lepiej, więc i ja
chciałbym znacznie lepiej wyrazić moje serdeczne wyrazy wdzięczności tym wszystkim,
którym ten ważny dzień zawdzięczam.
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