Jimmy
MAZURKIEWICZ
Urodzony 17 września 1955 r. w Houston w Teksasie. Potomek
polskich emigrantów w piątym pokoleniu. Przyrodnik, znawca
nauk o zwierzętach, wybitny specjalista z zakresu chowu i hodowli
zwierząt, ekonomista, doradca rolny, pedagog i organizator życia
społeczno-gospodarczego.
Wykształcenie
Studiował na Texas A&M University i Texas Tech University,
uzyskując:
1977 r. – tytuł inżyniera w zakresie nauk o zwierzętach (Texas
A&M University),
1986 r. – tytuł magistra w zakresie edukacji rolniczej (Texas Tech
University),
1995 r. – stopień doktora nauk zootechnicznych (Texas A&M
University). Od 1998 r. jest profesorem Texas A&M University.
Działalność zawodowa i pełnione funkcje
Od 1978 r. pracuje w Texas A&M University. W latach 1978–1998
doradca ds. rolnictwa w hrabstwach Teksasu: Guadalupe, Knox,
Ector i Brazos. Od 1998 r. jest dyrektorem Programu Przywództwa Rolniczego uniwersyteckiego ośrodka doradztwa rolniczego
– Texas A&M AgriLife Extension University Agricultural Advisory Center, Department of Agriculture Leadership, Education
& Communications i głównym koordynatorem Programu Texas
Agriculture Lifetime Leadership (TALL) dla kadry zarządczej
w rolnictwie. Kierował czterema programami:
• Texas Agricultural Lifetime Leadership Program (TALL)
im. Gubernatora Dolpha Briscoe’a Juniora – program dedykowany liderom branży rolniczej Teksasu (1998-2020),
• San Antonio Livestock Exposition – Leadership Extension
Program (SALE-LE) – dwuletni program edukacyjny dla
wykładowców i kadry zawodowej hrabstwa (1998-2020),
• TALL Emerging Leaders Program (ALEC 494 Study Abroad)
– kurs przeznaczony dla przyszłych liderów branży rolniczej,
obejmujący praktyki zagraniczne (2013-2020),
• międzynarodowymi programami Texas A&M AgriLife Extension/Texas
/Texas A&M University (1998–2020).

Realizuje ważną misję przygotowywania programów nauczania i monitorowania kształcenia studentów oraz szkolenia liderów teksańskiego rolnictwa i życia gospodarczo-politycznego.
Wdrożył ponad 300 programów edukacyjnych. Zorganizował
115 spotkań informacyjnych o programach edukacyjnych TALL
i AgriLife Extension.
Wygłosił ponad 100 wykładów i prelekcji dla studentów, wykładowców, przedstawicieli organizacji rolniczych w Teksasie i za
granicą, m.in. w Indiach, Meksyku, Korei Południowej oraz w Polsce. Był organizatorem międzynarodowych konferencji młodych
naukowców z obszaru nauk rolniczych. Kierownik i wykonawca
grantów badawczych o interdyscyplinarnym charakterze, łączących dorobek nauk agrotechnicznych z naukami zootechnicznymi
i ekonomią. Prekursor badań w zakresie produkcji pasz i żywienia
zwierząt w Dolinie Brazos, których efektem był wzrost efektywności produkcji zwierzęcej w regionie obejmującym 40 hrabstw.
Osiągnięcia i zasługi w obszarze doradztwa rolniczego
i praktyki rolniczej
Profesor J. Mazurkiewicz wdrożył ponad 150 innowacji rolniczych. Opracował 20 publikacji zwartych oraz 50 raportów technicznych do bezpośredniego zastosowania w praktyce rolniczej.
Dotyczyły one m.in. uprawy bawełny, kukurydzy, pszenicy, sorga
i roślin paszowych, ochrony roślin, hodowli bydła, weterynarii, żywienia zwierząt, rybactwa, łowiectwa i gospodarki leśnej.
W ostatnich latach zainicjował w Polsce hodowlę bydła amerykańskiej rasy Angus, dostarczając embriony najwyższej jakości
krzyżówek genetycznych tej rasy.
Wyjątkowa umiejętność transferu wiedzy naukowej i wdrażania
badań naukowych do praktyki rolniczej oraz pasja, z jaką realizuje
tę misję, przyniosły J. Mazurkiewiczowi wielkie uznanie i szacunek środowiska akademickiego i społeczno-gospodarczego.
Działalność organizacyjna i społeczna
Zorganizował ponad 120 spotkań i wizyt oficjalnych przedstawicieli rządów, instytucji samorządowych, uniwersytetów, organizacji społecznych i gospodarczych, których celem było podpisanie
umów rządowych i gospodarczych. Był inicjatorem budowy Centrum Wystawienniczego i Targów Rolniczych w hrabstwie Brazos
oraz organizatorem wielu akcji charytatywnych, mających na celu
zgromadzenie środków finansowych na rzecz edukacji młodzieży
i rozwoju programów edukacyjnych.
Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach
• przewodniczący Targów i Rodeo Doliny Brazos
• przewodniczący Komitetu Rolniczego Izby Handlowej okręgu
Bryan
• członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Programów Przywództwa Rolniczego IAPAL
• członek Biura Rolniczego Teksasu i Hrabstwa Brazos

• członek Związku Hodowców Bydła Teksasu i Południowo-Zachodnich Stanów
• stanowy i krajowy sędzia bydła mięsnego z 40-letnim
doświadczeniem
• przewodniczący komisji ds. wyceny ras bydła mięsnego na
targach zwierząt w Teksasie
• organizator młodzieżowych zespołów ds. oceny żywego
inwentarza na wystawach zwierząt
Działalność na rzecz środowisk polonijnych i umacniania
polsko-amerykańskich relacji
Założyciel i członek organizacji polonijnych, autor wielu inicjatyw, m.in.:
• prezes Polsko-Amerykańskiej Rady Teksasu (PAKT) –
„Wszystko co polskie w Teksasie”
• współzałożyciel i członek Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w Teksasie
• inicjator obchodów Święta Niepodległości Polski podczas
dorocznych zjazdów teksańskiej Polonii, a także obchodów
dożynek i „zapustów” w „skupiskach starej Polonii”
• inicjator programu stypendialnego dla studentów „Wiedza
o Polsce” i założyciel Stowarzyszenia Studentów Polskiego
Pochodzenia
• twórca programu i koordynator studenckich wymiennych praktyk rolniczych pomiędzy Polską i Teksasem. (Texas-Poland
Young Farmer Exchange). W okresie dziesięciu lat zrealizowano 94 wymiany z udziałem 430 studentów z Teksasu i 344
studentów z Polski
• inicjator i organizator szkół letnich dla polskich i amerykańskich studentów z Tarleton State University oraz polsko-amerykańskiej wymiany studentów w ramach Erasmus Partner
Country
• organizator wielu spotkań z udziałem przedstawicieli Polski,
m.in. posłów na Sejm RP, marszałków województw, reprezentantów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rektorów
uczelni i naukowców, pracowników instytutów naukowo-badawczych i ośrodków doradztwa rolniczego; organizator
wizyt w Polsce, m.in. gubernatora Teksasu Ricka Perry’ego
w 2014 r., pracowników Biura Gubernatora (2015 r.) i reprezentantów teksańskiego biznesu
• inicjator polsko-amerykańskich kontaktów gospodarczych
i umacniania obecności polskich firm w Teksasie. Jako moderator i koordynator zespołu ekspertów ds. energii przyczynił
się do nawiązania współpracy między Teksasem i Polską oraz
podpisania umowy na pierwszą sprzedaż skroplonego gazu do
Polski (LNG) w 2017 r.
• organizator wizyt przedstawicieli Tarleton State University na
wielu polskich uczelniach, w tym rolniczych i przyrodniczych
w Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Ich efektem
było podpisanie umów bilateralnych oraz rozwój polsko-amerykańskiej współpracy akademickiej.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia
• Wyróżnienie „Za Zasługi dla Teksasu oraz Rolnictwa w Kraju
i za Granicą”, przyznane przez organy ustawodawcze Teksasu
(2019)
• Dyplom honorowy „Lone Star Degree” Stanowego Związku
Przyszłych Amerykańskich Rolników (State FFA Association),
Dallas (2013)
• Nagroda Wolontariusza Roku Komitetu Rolniczego Izby Handlowej okręgu Bryan (2013)
• „System Regents Fellow Service” – najwyższe odznaczenie
Uniwersytetu Texas A&M dla wykładowców (2012)
• Tytuł „Outstanding Leader” przyznany przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Liderów Rolnictwa, Szkocja (2010)
• Nagroda dla wybitnego instruktora młodzieży szkolnej i dorosłych hrabstwa Brazos (2005)
• Nagroda za zasługi dla rolnictwa przyznana przez Izbę Rolniczą w Bryan/College Station (1997)
Polskie odznaczenia, nagrody i wyróżnienia
• Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
nadany przez Prezydenta RP (2016) – za wybitne zasługi
w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej,
naukowej i uczelnianej, za działalność polonijną
• Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa” nadana przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – za całokształt
pracy organicznej dla dobra wspólnego (2019)
• Medal im. Stanisława Kaszubskiego nadany przez firmę BIN
(2019)
prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

