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Szanowna Pani 
Prof. dr hab. Dorota Konopacka 
Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w 
Skierniewicach 

 

 

Szanowna Pani Profesor, 

W związku z podsumowaniem działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia 
Producentów Soków (KUPS) na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS, 
które było jednocześnie podsumowaniem kolejnej kadencji władz Stowarzyszenia, jest 
nam niezwykle miło przekazać informacje o podkreśleniu przez wszystkich członków 
Stowarzyszenia olbrzymiego wkładu w rozwój całej branży owocowo-warzywnej, w tym 
sokowniczej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.  

Na ręce Pani Profesor składamy gratulacje i podziękowanie za bardzo dobrą 
współpracę, otwartość i wszelkie inicjatywy Kierownictwa Instytutu, jak i również 
poszczególnych Pracowników.  

Stowarzyszenie KUPS jest inicjatorem lub uczestnikiem wielu inicjatyw  branżowych, 
których celem i zadaniem jest wsparcie całej branży owocowo-warzywnej lub jej 
poszczególnych sektorów. Dlatego tym bardziej sobie cenimy współpracę z Panią Profesor 
oraz z wieloma merytorycznymi Pracownikami Instytutu, którzy brali udział w różnych 
konferencjach, spotkaniach i innych inicjatywach branży owocowo-warzywnej. O dobrej 
współpracy niech świadczy poniższa lista pracowników Instytutu Ogrodnictwa, z którymi 
KUPS w ostatnim czasie współpracował: prof. dr hab. Stanisław Pluta, prof. dr hab. Witold 
Płocharski, prof. dr hab. Edward Żurawicz, dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, dr inż. 
Mariusz Lewandowski, dr inż. Agnieszka Masny, dr inż. Agnieszka Stępowska, dr Piotr 
Kamiński, dr Urszula Kłosińska, dr Dorota Kruczyńska, dr Artur Miszczak, dr Krzysztof 
Rutkowski, Agnieszka Długosz, Teresa Sabat, Marek Szymajdy. 

Szczególne zasługi dla całej branży sokowniczej oraz Stowarzyszenia KUPS ma 
Profesor Witold Płocharski, jeden z inicjatorów Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i 
nektarów (DSK), do którego przekonał nie tylko całą branżę, ale również włączył w pracę śp. 
dr hab. Jarosława Markowskiego, prof. IO oraz obecnie dr hab. Monikę Mieszczakowską-
Frąc. Doceniając wkład Pana Profesora, pracownika IO, członkowie KUPS jednomyślnie 
wybrali Profesora Witolda Płocharskiego na członka w kolejnej kadencji Zarządu KUPS, 
którym jest nieprzerwanie od 1993 roku. 

  



Merytoryczność, doświadczenie i wiedza ekspertów z Instytutu Ogrodnictwa są 
niezbędne w dalszym rozwoju całej branży owocowo-warzywnej, sprostaniu rosnącej 
konkurencji na rynku światowym oraz podejmowaniu wyzwań w opracowaniu nowych 
odmian, technologii lub procesów, które dadzą branży możliwość dalszego rozwoju na 
rynkach lokalnych i światowych. Jesteśmy przekonani, że jedynie ścisła współpraca nauki z 
producentami i przemysłem przyniesie korzyści dla całej branży owocowo-warzywnej. 

Uprzejmie dziękując za dotychczasową bardzo owocną współpracę życzymy dalszych 
wielu sukcesów na drodze naukowej dla Pani Profesor oraz całego Zespołu oraz satysfakcji ze 
współpracy z całą branżą owocowo - warzywną, a w szczególności ze Stowarzyszeniem 
Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), 

 
z wyrazami szacunku, 
 
 

 
 
 
Barbara Groele      Julian Pawlak 

            Sekretarz Generalny KUPS          Prezes Zarządu KUPS 
 

 
 


