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Szanowni Pañstwo! Drodzy Laureaci!

Dzisiejsza uroczystość rozpoczyna kolejne ćwierćwiecze Gali Ogól-
nopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku”. Oznacza to dwie 
dobre wiadomości. Po pierwsze, że nie brakuje kandydatów do tego 
zaszczytnego tytułu, a po drugie, że konkurs niezmiennie cieszy się 
dużym zainteresowaniem.

W naszym rolnictwie wiele się działo w tym czasie. Jednak zawsze byli 
ludzie, którzy z pasją wykonywali i wykonują ten trudny zawód rolnika. 
Ziemię i pracę w gospodarstwie trzeba kochać, kochać bezwarunkowo. 
Żaden inny sektor działalności gospodarczej nie jest tak bardzo uzależ-
niony od warunków pogodowych. Tutaj nie wszystko zależy od wiedzy, 
umiejętności, techniki czy technologii.

W gronie Laureatów nie trzeba się nad tym rozwodzić. Należą 
Państwo do elity polskiego rolnictwa. To Wy budujecie jego potencjał. 
Dzięki takim postawom osiągamy bardzo dobre rezultaty w eksporcie 
produktami rolno-spożywczymi. Jego wartość to już ponad 30 mld euro. 
Jesteśmy krajem, który produkuje więcej żywności niż jesteśmy w stanie 
spożytkować na rynku wewnętrznym. Dlatego eksport jest niezbędny. 
Dziś nie jest już problemem wyprodukowanie, lecz sprzedaż produktów.

Zmiany zachodzące na świecie i w Europie idą w kierunku większej 
ochrony środowiska naturalnego i budowy rolnictwa zrównoważone-
go. Mamy ku temu korzystne uwarunkowania. Jednak najważniejszym 
tematem w najbliższym czasie będą kwestie związane z wyrównaniem 
dopłat w ramach Unii Europejskiej i odpowiednio wysokiego budżetu 
na realizację ambitnych planów Wspólnej Polityki Rolnej. Polski rząd jest 
zdeterminowany do trudnej walki o równe traktowanie rolników w ra-
mach wspólnoty. Mamy poparcie innych krajów z naszej części Europy. 

Dzięki poparciu wyborców przez kolejne cztery lata będziemy kon-
tynuowali zmiany. Naszym celem jest zniwelowanie różnic pomiędzy 
jakością życia na wsi i obszarach wiejskich, a warunkami życia w mie-
ście. Temu celowi służy również Wasz przykład za którym idą inni, co 
dobrze widać w efektach, jakimi może poszczycić się konkurs „Rolnik 
– Farmer Roku”

Drodzy Laureaci!
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i ciężką pracę. 
Życzę Państwu kolejnych sukcesów, a przede wszystkim pomyślności 

w życiu osobistym oraz poczucia dumy i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

The Minister of Agriculture  
and Rural Development

Dear Sirs and Madams! Dear Winners!

Today’s event marks the beginning of a new quarter-century for the National “Farmer of the Year” Competition. Which is 
good, for two reasons. Firstly, we still have plenty candidates for this prestigious title, and secondly, the competition continues to 
enjoy high interest.

Many things happened in our agriculture during this period of time. However, there were always people who were and still 
are passionate about agricultural work. This is because the land and farm work must be loved. Loved unconditionally. No other 
economic activity is so heavily dependent on weather conditions. Not everything depends here on knowledge, skills, technique 
or technologies.

The Winners of the Competition surely know that. You are an elite of Polish agriculture. You are those developing its potential. 
This is why we achieve very good results in export of agriculture products. Its value grew to 30 billion Euro. We, as a country, 
produce more food than we are capable to consume internally. Which is why we need to export it. Today our problem is not to 
produce products but to sell them.

Changes taking place in the world and in the Europe require us to protect the natural environment and develop sustainable 
agriculture. We have favourable conditions to do so. However, in the closest future the most important topic will be to equalise 
EU farm subsidies and negotiate an appropriately high budget for implementation of ambitious plans of the Common Agricultural 
Policy. The Polish Government is determined to fight for equal treatment of farmers within the Community. We have the support 
of other countries from our part of Europe. 

Thanks to support of voters, we will carry on with changes for the next four years. Our goal is to alleviate differences between 
the quality of life in the countryside and the quality of life in the cities. To this effect we need you as examples, which you truly 
are, considering effects achieved by the Farmer of the Year Competition.

Dear Winners!
Thank you for your hard work and involvement. 
I wish you further successes and, most importantly, good fortune in personal life and satisfaction from performed work.



► Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
► Zadania w ramach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
► Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością 40 spółek o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej.
► Promocja polskich towarów rolno-spożywczych w kraju i za granicą.
► Wsparcie działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno-spożywczym.
►► Działania na rynkach rolno-żywnościowych w ramach mechanizmów wspólnej polityki 
rolnej i mechanizmów krajowych, w tym m.in.: realizacja „Programu dla szkół”, wsparcie rynku 
produktów pszczelich, zakupy i sprzedaż interwencyjna, administrowanie obrotem 
z zagranicą towarami rolnymi, wdrażanie działania „Systemy jakości produktów rolnych 
i środków spożywczych” PROW 2014–2020, monitorowanie produkcji na rynkach: cukru, mleka, 
winorośli i wina oraz tytoniu, a także monitorowanie umów na dostarczanie produktów 
rolnych.
►► Monitorowanie produkcji biogazu rolniczego, biopłynów oraz biokomponentów 
i biopaliw ciekłych, a także wsparcie działań w zakresie odnawialnych źródeł energii.
► Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.
► Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020.
► Udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolno-żywnościowych.
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Szanowni Państwo! 

Aby osiągnąć sukces we współczesnym świecie pełnym pośpie-
chu, wzmożonej konkurencji i nieprzewidywalnych sytuacji, trzeba 
posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz umiejętność 
podejmowania szybkich, trafnych, a czasem nawet ryzykownych 
decyzji. Przydaje się również odrobina szczęścia, aby uniknąć po-
wodzi lub suszy.

Tegoroczni Laureaci Konkursu „Rolnik – Farmer Roku” pokazali, że 
te wszystkie elementy w ich gospodarstwach i przedsiębiorstwach 
zaistniały. Mają Państwo nowoczesne, efektywne i wydajne gospodar-
stwa rolne osiągające sukcesy ekonomiczne, a przy tym produkujące 
naturalną i wysokiej jakości żywność, która przekonuje konsumentów 
na całym świecie, że „Polska smakuje” i że po polską żywność opa-
trzoną znakiem „Produkt Polski” warto sięgać. 

Jednak w rolnictwie, jak w żadnej innej dziedzinie gospodarki, liczy 
się ciężka praca. Bez niej na nic zdałyby się fundusze unijne czy też 
nowoczesne maszyny. Wszyscy jesteście tytanami pracy i prekurso-
rami stosowania nowych technologii w rolnictwie. Życzę Państwu, 
aby tytuł „Rolnika – Farmera Roku” był nie tylko nagrodą, ale otwo-
rzył Wam nowe rynki zbytu i okazał się jak najlepszą wizytówką dla 
aktualnych i przyszłych kontrahentów. Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa będzie Wam w tym służył pomocą.

Słowa uznania chciałbym przekazać również organizatorom konkur-
su, patronom, sponsorom, fundatorom i wszystkim osobom biorącym 
w nim udział. Wy także przyczyniacie się do rozwoju polskiego rolni-
ctwa. Z dumą pragnę dodać, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
od początku Konkursu jest w tym zacnym gronie.

Ladies and Gentlemen, 

To achieve success in the modern world full of haste, increased 
competition and unpredictable situations, one must possess proper 
knowledge, experience and the ability to make quick, apt and some-
times even risky decisions. A little bit of luck also comes in handy if 
we want to avoid a flood or a drought.

This year’s laureates of the „Farmer of the Year” award have shown 
that all of those elements had been present at their farmsteads and 
enterprises. You are the owners of up-to-date, effective and produc-

tive agricultural farms, which achieve economic successes, and at the same time produce natural and high-quality 
food, which convinces consumers all around the globe that “Poland tastes good” and that a product with the “Product 
of Poland” label is worth reaching for. 

However, in agriculture, as in any other branch of economy, what matters is hard work. Without hard work the EU 
funds or high-tech machines would serve us no purpose. We are all hard working people and the forerunners of ap-
plying new technologies in agriculture. I hope that the title of the „Farmer of the Year” is not only an award for you, 
but that it opens new trade areas for you and turns out to be the best showcase of your abilities for your current and 
trading partners. The National Support Centre for Agriculture will help you out with that.

I would also like to express my words of appreciation for the organisers, patrons, sponsors and backers of the com-
petition and all of those who have participated in it. You are also contributing to the development of the Polish agricul-
ture. I would like to add with pride that the National Support Centre for Agriculture has been a part of this esteemed 
group from the very beginning of the Competition.

Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa

Grzegorz Pięta
p.o. Dyrektor Generalny  

Krajowego Ośrodka Wsparcia  
Rolnictwa

The General Director of the National 
Center for Agricultural Support
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Szanowni Rolnicy – Farmerzy, Szanowni Państwo!

Sfinalizowanie kolejnej już – XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
ROLNIK – FARMER ROKU potwierdza, że jest to jeden z najstarszych 
konkursów z zakresu rolnictwa w Polsce. Odbywa się nieprzerwanie od 
26 lat i można z przyjemnością i satysfakcją stwierdzić, że zyskał uznanie 
zarówno wśród rolników, jak i władz – niezależnie od szczebla i opcji 
politycznej, a jego pozycja jest ugruntowana. Konkurs obejmuje swo-
im zasięgiem wszystkich rolników i farmerów z całego kraju i z dużym 
powodzeniem promuje polskich rolników oraz polskie rolnictwo. Każda 
edycja konkursu to doskonała okazja do wyrażenia słów uznania wobec 
laureatów, wobec wytrwałości Organizatorów. 

 Konkurs z biegiem lat rozwijał się, z każdym rokiem nabierał roz-
machu. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Jego zakres zwięk-
szył się także pod względem merytorycznym, o czym świadczy liczba 
kategorii, w których konkurują rolnicy – farmerzy. Kategorie te stanowią 
odzwierciedlenie najważniejszych obszarów naszego rolnictwa, a kon-
kurujący rolnicy – farmerzy reprezentują poziom europejski, a często 
światowy. O randze tego konkursu świadczą między innymi patronat 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencji Nieruchomości Rolnych 
oraz obecność przedstawicieli tych instytucji w Kapitule Konkursu. Oso-
by zasiadające w Kapitule oraz przyjęte procedury są gwarantem, że 
uhonorowani laureaci to rzeczywiście najlepsi z najlepszych. 

 Dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrze-
ja Śniadeckich w Bydgoszczy Konkurs ten jest powodem do dumy, bo 
to właśnie w progach naszej Uczelni wszystko się zaczęło i jako Uczel-
nia jesteśmy jego Patronem. Współzawodnictwo to jest doskonałą oka-
zją do bezpośredniej weryfikacji teorii i praktyki rolniczej oraz wymia-
ny doświadczeń. Świadczy także o bardzo dobrej współpracy rolników 
z ośrodkami naukowymi i czołowymi producentami maszyn, urządzeń 
i środków do produkcji rolniczej. 

Życzę organizatorom, aby grono ludzi przyjaznych rolnictwu z roku 
na rok poszerzało się, aby osoby decydujące o polskim rolnictwie z jed-
nej strony wspierały Konkurs, a z drugiej – wspomagały nasze rolnictwo 
w jego szybkim rozwoju.

 Laur Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU jest nie tylko docenieniem 
sukcesów, ale przede wszystkim wyrazem uznania wobec trudnej pracy 
współczesnego rolnika. Życzę wszystkim Laureatom, aby ich gospodar-
stwa i przedsiębiorstwa rolnicze stanowiły wzór do naśladowania przez 
innych, a sukcesy były powodem do dumy.

Dear Farmers, Ladies and Gentlemen,

The finalisation of yet another – 26th edition of the Polish nation-wide FARMER OF THE YEAR Competition confirms that it 
is one of the oldest agricultural competitions in Poland. It has been taking place continuously for 26 years now and it can be 
said with pleasure and satisfaction that it has gained recognition among farmers and authorities alike – regardless of their ech-
elon or political views, and its position has been recognised. The competition reaches out to all farmers and ranchers all over 
the country and promotes the Polish farmers and Polish agriculture with great success. Every edition of the competition is an 
excellent occasion to express the words of appreciation towards the laureates and towards the perseverance of the Organisers. 

The competition has been developing throughout the years, gaining greater momentum with each year. It now encompass-
es the entire country. Its scope has also increased in terms of substance, which is manifested by the number of separate catego-
ries, in which the farmers compete. Those categories reflect the most important areas of our agriculture, and the competing 
farmers represent a European and often even a world-class level. The rank of this competition is granted for example, by the 
patronage of the Minister of Agriculture and Rural Development and the Director General of the National Support Centre for 
Agriculture and the presence of the representatives of these institutions in the Jury of the Competition. The members of the 
jury and the procedures adopted are the guarantee that the laureates awarded are truly the best of the best.  

For the University of Science and Technology in Bydgoszcz this competition is something to be proud of, because it all 
started here, within the walls of our University and as such we are the Patron of the competition. This contest is an excel-
lent opportunity to directly verify agricultural theory and practice and to exchange experiences. It also reflects the very good 
cooperation of farmers with scientific centres and leading manufacturers of machinery, equipment and means of agricultural 
production. 

My wishes for the organisers are that the circle of the agriculture well-wishers grows each year, that people who have the 
decisive say on the Polish agriculture support the contest, on the one hand, and on the other support, our agriculture in its 
fast development.

 The laurel of the FARMER OF THE YEAR competition is not only the symbol of the recognition of their successes, but most 
of all the expression of appreciation for the hard work of a modern farmer. May the agricultural farms and enterprises of all 
the laureates constitute an example to follow by others and their success be a source of great pride for them.

prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
Rektor Uniwersytetu Technologiczno- 

-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 The Rector of the Bydgoszcz  

University of Sciences and Technology 
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Szanowni Pañstwo!

Z przyjemnością możemy stwierdzić, że Konkurs ROLNIK  
– FARMER ROKU rozwija się dynamicznie, tak jak dynamiczne są zmiany 
zachodzące w polskim rolnictwie. Cieszy fakt, że instytucje współpracu-
jące ze Stowarzyszeniem co roku zgłaszają więcej kandydatów do tytułu  
ROLNIK – FARMER ROKU, widząc potrzebę doceniania i nagradzania 
trudu rolników, a także pokazywania dobrych wzorców.

Rosnące zainteresowanie Konkursem jest wielką satysfakcją dla orga-
nizatorów, zwłaszcza że idea promowania i eksponowania najlepszych 
gospodarstw w różnych dziedzinach rolnictwa znalazła wielu naśladow-
ców w postaci konkursów regionalnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, gospodarstwa zakwalifikowane do 
finału odwiedzili przedstawiciele Kapituły Konkursu, którzy stwierdzili 
wyrównany, bardzo wysoki poziom gospodarstw, niezależnie od regionu, 
potencjału produkcyjnego i kierunku produkcji. Jest to powodem do 
satysfakcji z jednej strony, ale z drugiej zmusza Kapitułę do bardziej 
wytężonej pracy, a wyłonienie najlepszych jest coraz trudniejsze.

Wizytacja gospodarstw wykazała bardzo dynamiczny rozwój małych 
i średnich gospodarstw, powiększanie ich obszaru oraz daleko idącą 
specjalizację. Wzrasta też liczba gospodarstw o alternatywnych źródłach 
dochodu, których właściciele znaleźli możliwość rozwoju chociażby 
w agroturystyce, specjalizacji w produkcji ekologicznej czy wyrobie 
produktów regionalnych.

Na uwagę zasługuje fakt wyjątkowej aktywności w poszukiwaniu ryn-
ków zbytu poza granicami kraju oraz wykorzystywanie narzędzi wspólnej 
polityki rolnej Unii w rozwoju i modernizacji gospodarstw.

W imieniu własnym oraz organizatorów Konkursu składamy uczest-
nikom Konkursu i wszystkim rolnikom serdeczne gratulacje i życzymy 
dalszego dynamicznego rozwoju.

Ladies and Gentlemen!

We have the pleasure to find that the Farmer of the Year Competi-
tion is developing rapidly such as rapid are the changes occurring in the 
Polish agriculture. We are glad that every year the institutions cooper-
ating with our Association enter more candidates for the FARMER OF  
THE YEAR title as they see the need to appreciate and award farmers’ 
hard work and to show good examples to others.

The organisers take great satisfaction in the growing interest in the 
Competition, especially because the idea of promoting and presenting 
the best agricultural farms specialising in different activities has found 
numerous followers in the form of regional competitions. 

Similarly to previous years, the farms qualified for the final have been 
visited by some representatives of the Competition Chapter. They found 
that the farms represented equally high level of advancement, irrespec-
tive of the region, productive potential or production scope.

The visits on the farms showed that small and medium farms are de-
veloping very dynamically, they are growing rapidly and becoming more 
specialised. Besides, the number of farms earning profit from alternative 
sources is rising. Their owners have found good business prospects in 
farm tourism, organic food production and in the manufacture of re-
gional goods.

It is worthy of note that farmers are actively involved in the search of 
new markets for their products outside Poland and they know how to 
apply the programmes of the Common Agricultural Policy of the EU to 
develop and modernise their farms.

In our name and in the name of the organisers of the Competition we 
congratulate all the participants and all the farmers and we wish them 
further dynamic development.

Maciej Mularski
Prezes Stowarzyszenia

The President of the Association

Teresa Kucharska 
  Przewodnicząca  

Kapituły Konkursu
The Chair of the Competition  

Committee





Z funduszy oferowanych z budżetu PROW 2014-2020 skorzystało do grudnia 
ubiegłego roku blisko 960 tys. beneficjentów, w tym m.in.: rolnicy, agroprzed-
siębiorcy, grupy producentów rolnych, samorządy lokalne. 

Rolnicy sięgali głównie po środki inwestycyjne na modernizację swoich  
gospodarstw. Na ten cel ARiMR przekazała 13,5 tys. rolników łącznie  
2,32 mld zł. Za te pieniądze przeprowadzili oni blisko trzy i pół tysiąca in-
westycji budowlanych, kupili ponad 47 tys. maszyn i urządzeń rolniczych,  
w tym około 4 tys. ciągników. Ponad 15 tys. rolników otrzymało blisko  
742 mln zł na restrukturyzację małych gospodarstw.

Poprawie efektywności gospodarowania na wsi służą również pieniądze prze-
znaczone na start dla młodych rolników także z PROW 2014-2020. Premie 
na rozpoczęcie działalności rolniczej do grudnia 2019 r. uzyskało 11,6 tys.  
z nich. Łącznie w ramach trzeciej edycji programu rozwoju obszarów wiej-
skich ARiMR wypłaciła z tego tytułu 972 mln zł.  

Budowaniu przewagi konkurencyjnej w produkcji rolno-spożywczej sprzyja 
m.in. organizowanie się rolników w grupy oraz dążenie zarówno producen-
tów żywności, jak i przetwórców do poprawy jakości oferowanych do sprze-
daży produktów. ARiMR w ramach PROW 2014-2020 wsparła finansowo 
ponad 1000 grup producentów oraz ponad 10 tys. beneficjentów uczestni-
czących w systemach jakości. 

Z PROW udzielana jest także pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty  
w produkcji w wyniku klęsk, np. suszy czy afrykańskiego pomoru świń,  
a także tym, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed skutkami 
tego typu zdarzeń. Na takie inwestycje ARiMR przekazała w sumie blisko 
38 mln zł. 

Wieś, obok swej tradycyjnej roli producenta żywności, zyskuje także 
na znaczeniu jako przestrzeń działalności gospodarczej niezwiązanej 
bezpośrednio z rolnictwem. Wsparciem dla rozwoju przedsiębiorczości 
na wsi są także unijne programy pomocowe. Z realizowanego obecnie 
PROW pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej otrzymało po-
nad 5 tys. mieszkańców terenów wiejskich, na rozwój usług dla rolni-
ctwa – 2,3 tys. podmiotów, a na rozwój przetwórstwa i marketingu – 457 
przetwórców. 

Zachętą do pozostania na terenach wiejskich, jak i do przeprowadzki na nie jest 
rozwój infrastruktury poprawiającej jakość życia na wsi. I to się dzieje. Przy wy-
korzystaniu funduszy z PROW 2014-2020 wybudowano lub zmodernizowano 
37 lokalnych oczyszczalni ścieków, ponad 6 tys. przydomowych oczyszczalni 
ścieków, blisko 500 km sieci wodociągowej i blisko tysiąc kilometrów sieci kana-
lizacyjnej, 57 targowisk i innych obiektów przeznaczonych na cele promocji lo-
kalnych produktów, ponad 3 tys. km dróg lokalnych, 377 km ścieżek rowerowych 
i szlaków turystycznych, 3,3 tys. obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyj-
nej, a także świetlic wiejskich, domów kultury i obiektów zabytkowych.  

Z budżetu PROW 2014-2020 finansowane są nie tylko inwestycje infrastruk-
turalne na wsi. Dzięki wypłacanym co roku z tego programu płatnościom 
obszarowym bezpośrednio wspierana jest produkcja rolnicza, w tym ekolo-
giczna, a także ochrona środowiska i prace zalesieniowe. 

Rolnicy, którzy gospodarują na terenach o niekorzystnych warunkach natu-
ralnych, otrzymują płatności ONW. Mają one na celu zapobieganie wylud-
nianiu się tych obszarów i zatracaniu ich rolniczego charakteru. Od początku 
realizacji PROW 2014-2020 do grudnia 2019 troku ARiMR wypłaciła z tego 
tytułu dla ponad 945 tys. gospodarzy łączną kwotę 5,9 mld zł. 

Z kolei z płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych korzysta co roku ponad  
94 tys. rolników. Dopłaty te stanowią zachętę do ochrony przyrody przy zastoso-
waniu metod wykraczających poza zwykłą dobrą praktykę rolniczą. Mają na celu 
ochronę i zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych, zagrożonych gatunków 
roślin i zwierząt, ochronę gleb i wód oraz różnorodności biologicznej na obszarach 
wiejskich. Na te płatności przeznaczono z programu w sumie ponad 3,6 mld zł. 

Z unijnych środków wspierane jest także rolnictwo ekologiczne oraz roz-
wój obszarów leśnych. Z dofinansowania na rolnictwo ekologiczne skorzy-
stało 26,7 tys. rolników. ARiMR wypłaciła im wsparcie w łącznej wysokości  
1,25 mld zł. Dzięki środkom przekazanym przez Agencję zalesiono 3,6 tys. ha  
użytków rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa, a płatności z tytułu 
zalesiania i utrzymania terenów zalesionych otrzymuje 17,4 tys. rolników. 

Budżet PROW 2014-2020 wynosi ponad 13,6 mld euro. Wśród województw, 
które wykorzystały największą pulę środków z tego programu, znajdują się: 
mazowieckie, wielkopolskie, podlaskie oraz lubelskie.

Z PROW 2014 – 2020 miliardy dla polskiej wsi
W rolnictwie trudno produkować więcej, lepiej i bardziej opłacalnie bez dokonywania inwestycji. By się rozwijać, potrzebny jest kapi-
tał. Szansę na jego pozyskanie daje gospodarstwom i firmom działającym na terenach wiejskich unijny Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. W ramach jego trzeciej edycji, na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na rozwój 
polskiej wsi do grudnia 2019 r. łącznie 23,28 mld zł. 

Fot. Sylwia Jarczewska

Fot. Fotolia 



HOTEL I KARCZMA
Na terenie ośrodka znajduje się Hotel „Gościniec Jaśmin” 
i Karczma łemkowska. Hotel posiada 55 komfortowych miesc 
noclegowych wyposażonych w TV, internet i telefon.
Karczma oferuje produkty i wyroby regionalne, to miejsce 
spotkań integracyjnych, biesiad i imprez okolicznościowych. 
Kapituła programu „Dobre bo Polskie”, 5 stycznia 2016r. przy-
znała godło „Restauracja Roku”.

Kombinat Rolny Kietrz Sp.  z o.o.
ul. Zatorze 2, 48–130 Kietrz, tel. (77) 485-43-01,  (77) 485-43-02
e-mail: komrolkietrz@poczta.onet.pl, internet: www.kombinatkietrz.pl

Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów”
Regietów 28, 38-315 Uście Gorlickie, tel. (18) 351-00-18,   fax. (18) 351-00-97
e-mail: skh@onet.pl, internet: www.huculy.com.pl

STADNINA KONI HUCULSKICH „GŁADYSZÓW” 
(gmina Uście Gorlickie, woj. małopolskie) hodująca 300 koni 
rasy huculskich. Od listopada 2013 roku wchodzi w skład 
Kombinatu Rolnego Kietrz.

KOMBINAT ROLNY KIETRZ 
położony jest na południowo – wschodnim obrzeżu woje-
wództwa opolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie z Re-
publiką Czeską. Rejon ten (podnóże gór Sowich i Bramy 
Morawskiej) charakteryzuje się dobrymi warunkami glebo-
wo – klimatycznymi do prowadzenia intensywnej produk-
cji rolniczej.

Kombinat oferuje 
 materiał hodowlany w postaci jałówek cielnych 
 żywiec wołowy 
 kwali kowany materiał siewny pszenicy ozimej 
 duże, jednorodne partie pszenicy konsumpcyjnej 

 rzepaku ozimego i kukurydzy

Stadnina koni oferuje 
 sprzedaż klaczy i ogierów 
 sprzedaż wałachów 
 sprzedaż młodzieży rasy huculskiej 
 naukę jazdy konnej 
 przejażdżki bryczkami 
 rajdy konne (cały rok)
 kuligi zimowe

Komfortowy hotel –„Gościniec Jaśmin” 
 pokoje 1 oraz 2 osobowe 
 apartamenty 2 oraz 4 osobowe 
 sala konferencyjna 
 hotelowe SPA (sauna, jacuzzi, łaźnia parowa) 
 siłownia 
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Gala Finałowa XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu  
ROLNIK – FARMER ROKU

8 lutego 2019 roku w hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XXV edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU.

Laureatami XXV edycji Konkursu i zdobywcami tytułu „ROLNIK – FARMER ROKU” zostali:

– w kategorii: gospodarstwa rodzinne – hodowla bydła – Teresa i Jan, Paulina i Piotr, Magdalena i Adam  
Kubiak z woj. łódzkiego, którzy prowadzą 210-ha gospodarstwo ukierunkowane na hodowlę bydła mleczne-
go. Pogłowie liczy 650 szt., w tym 300 krów o wydajności 10 700 kg mleka. W gospodarstwie działa biogazow-
nia, produkująca energię cieplną i elektryczną.

– w kategorii gospodarstwa rodzinne – hodowla trzody chlewnej – Małgorzata i Krzysztof Wojtach z Pod-
lasia, którzy łączą hodowlę trzody chlewnej z prowadzeniem masarni „Biebrzańskie Smaki” i świadczeniem 
usług rolniczych. Masarnia oferuje wędzonki pieczone, kiełbasy cienkie i grube, podroby oraz wędliny trady-
cyjne. Receptury pochodzą z ocalałych od zapomnienia zasobów rodzinnych. Pani Małgorzata jest prezesem 
Podlaskiego Stowarzyszenia Producentów Wędlin Wędzonych Metodą Tradycyjną „Podlaskie Smaki”.

– w kategorii gospodarstwa rodzinne – zagroda edukacyjna – Marzena i Krzysztof Rajtar z Pomorza Zachod-
niego. Zielona Farma państwa Rajtarów należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, corocznie jest 
odwiedzana przez tysiące dzieci, które mogą z bliska poznawać i obserwować rośliny i zwierzęta. Na potrzeby 
edukacji hodowane są m.in. kury ozdobne, gęsi, bażanty, mikroświnki, lamy, kozy i osły. 

– w kategorii gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Sylwia i Jan Cichon z woj. opolskiego, 
którzy przejęli w 1993 roku 32-ha gospodarstwo od rodziców pana Jana. Obecnie w prowadzeniu gospodar-
stwa uczestniczą dzieci: Sandra, Wiktoria i Pascal, a powierzchnia gospodarstwa wynosi 680 ha. Blisko połowa 
areału przeznaczona jest pod uprawę pszenicy, ponadto uprawiana jest kukurydza, rzepak i buraki cukrowe. 
Państwo Cichon oferują usługi rolnicze: siew, zbiór, pryzmowanie, załadunek, doczyszczanie i transport bura-
ków, dodatkowo transport ciężarowy krajowy i międzynarodowy.

– w kategorii sadownictwo – Grażyna, Jan i Cezary Rokiccy z woj. łódzkiego, którzy prowadzą  na 15 ha „Sad 
Rokicki”. Specjalizują się w produkcji różnych odmian jabłek. Cała produkcja w razie konieczności jest nawad-
niana kropelkowo, a woda pochodzi z własnej studni głębinowej. Co roku wymienia się od 1 do 2 ha sadu. 
Jabłka sprzedawane są w kraju, sporo też trafia na rynki zagraniczne zarówno wschodnie, jak i zachodnie. 

– w kategorii działy specjalne produkcji rolnej – Magdalena Węgiel i Agnieszka Sendor z Małopolski, które 
prowadzą gospodarstwo rybackie „Pstrąg Ojcowski” znajdujące się w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego 
w strefie Natura 2000. Pstrągi potokowe hodowane są tradycyjnymi metodami bez użycia technik przyspie-
szających przyrost wagi i wielkości ryby. Proces hodowli jest zamknięty w cyklu 3-letnim, a pstrągi pochodzą 
z własnego, specjalnie wyselekcjonowanego materiału rozrodczego. Pstrąg Ojcowski jest produktem tradycyj-
nym, a firma należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

– w kategorii: przedsiębiorstwa rolnicze – produkcja roślinna – Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. z woj. 
wielkopolskiego. Spółka gospodaruje na ponad 7 tys. ha, zajmuje się produkcją nasienną zbóż, roślin bobo-
watych, traw i facelii oraz chowem bydła mlecznego i hodowlą zachowawczą koników polskich. Stado bydła 
liczy około 1300 szt., w tym 500 krów o średniej wydajności 9500 kg mleka. Spółka utrzymuje ok. 70 koni, 
w tym 25 klaczy matek.

– w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze – produkcja zwierzęca – Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. 
z Wielkopolski. Spółka specjalizująca się w hodowli bydła gospodaruje na 3152 ha. Pogłowie bydła mleczne-
go liczy 2500 szt. rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, w tym 1000 krów z wydajnością roczną mleka ponad 
10 000 litrów, natomiast pogłowie bydła mięsnego wynosi 600 szt., w tym około 200 mamek rasy limousine. 
Produkcja roślinna to głównie uprawa roślin paszowych, a z roślin towarowych uprawia się pszenicę konsump-
cyjną, rzepak, buraki cukrowe oraz kukurydzę na ziarno.  

Zwycięzcy Konkursu otrzymali tytuł ROLNIK – FARMER ROKU, statuetkę „Złote Jabłko” – symbol Konkursu, 
pamiątkowe grawertony, listy gratulacyjne od Prezydenta RP, a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi tradycyjnie 
nagrodził Laureatów obrazami.
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On February 8th, 2019, at the Sheraton Hotel in Warsaw, the official closing of the 25th edition of the National 
Competition FARMER OF THE YEAR took place.

The winners of the 25th edition of the Competition and the winners of the title of “FARMER OF THE YEAR” were:
– in the category: family farms – cattle breeding – Teresa and Jan, Paulina and Piotr, Magdalena and Adam 

Kubiak from the Łódź Province, who run a 210-ha farm focused on dairy cattle breeding. The population is 650, in-
cluding 300 cows with a milk yield of 10 700 kg. There is a biogas plant on the farm, producing heat and electricity.

– in the category of family farms – pig breeding – Małgorzata and Krzysztof Wojtach from Podlasie, who 
combine pig breeding with running the “Biebrzańskie Smaki” butcher shop and providing agricultural services. The 
butcher’s shop offers roasted smoked meats, thin and thick sausages, offal and traditional smoked meat. The recipes 
come from family resources saved from oblivion. Mrs. Małgorzata is the president of the Podlaskie Association of 
Traditional Smoked Meat Producers “Podlaskie Smaki”.

– in the category of family farms – educational homestead – Marzena and Krzysztof Rajtar from Western 
Pomerania. Rajtar’s Green Farm belongs to the National Network of Educational Homesteads, it is visited annually 
by thousands of children who can get to know and observe plants and animals up close. For the purposes of educa-
tion, ornamental hens, geese pheasants, micro-pigs, llamas, goats and donkeys are bred. 

– in the category of farms with alternative sources of income – Sylwia and Jan Cichon from the Opolskie 
Province, who took over a 32-ha farm from Jan’s parents in 1993. Currently, children participate in running the 
farm: Sandra, Wiktoria and Pascal, and the farm has a total area of 680 hectares. Nearly half of the acreage is used 
for wheat cultivation. Apart from wheat, corn, rapeseed and sugar beet are also cultivated. Mr. and Mrs. Cichon 
offers agricultural services: sowing, harvesting, prisming, loading, cleaning and transporting beet, plus domestic and 
international truck transport.

– in the horticulture category – Grażyna, Jan and Cezary Rokiccy from the Łódzkie Province, who run “Sad 
Rokicki” on 15 ha. They specialise in the production of various apple varieties. All production is drip irrigated when 
necessary, and the water comes from its own deep well. Every year, 1 to 2 hectares of orchards are exchanged. 
Apples are sold in the country, and a lot is also sold on foreign markets, both eastern and western. 

– in the category of special sections of agricultural production – Magdalena Węgiel and Agnieszka Sendor 
from Małopolska, who run a fishing farm “Pstrąg Ojcowski” located in the heart of Ojców National Park in the Na-
tura 2000 zone. Brook trout are reared using traditional methods without the use of techniques to speed up weight 
and size gain. The breeding process is closed in a 3-year cycle and the trout come from their own specially selected 
reproductive material. Pstrąg Ojcowski is a traditional product and the company belongs to the European Network 
of Regional Culinary Heritage.

– in the category: agricultural enterprises – plant production – Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. from 
Wielkopolskie Province. Thecompanymanages over 7 thousand hectares, produces seeds for cereals, bean plants, 
grasses and phacelia, as well as breeding dairy cattle and conservative breeding of Polish horses. The herd of cattle 
numbers about 1 300, including 500 cows with an average milk yield of 9500 kg. The company maintains about 
70 horses, including 25 broodmares. 

– in the category agricultural enterprises – animal production – Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare  
Sp. z o.o. from Wielkopolska. The company specializes in cattle breeding farms on 3152 ha. The stock of dairy 
cattle is 2,500 of the Polish Holstein-Friesian breed, including 1,000 cows with an annual milk yield of over 10,000 
litres, while the stock of meat cattle is 600, including about 200 limousine sucklings. Crop production is mainly fod-
der crops and commodity crops are used to grow consumer wheat, rape, sugar beet and grain maize. 

The winners have received the title FARMER OF THE YEAR, as well as the “Golden Apple” statuette – the symbol 
of the Competition, commemorative in-kind prizes, a congratulatory letter from the Polish President, whereas the 
Minister of Agriculture and Rural Development has traditionally rewarded the laureates with paintings.

The 25th Final Gala of the Polish National  
Competition FARMER OF THE YEAR
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Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”, założone w 2001 r.  
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o  stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z  dnia 
10 kwietnia 1989 r. z późn. zm.). 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
 – propagowanie na terenie kraju idei nowoczesnego gospodarowania, zaradności i pomysłowości w rolnictwie,
 – integrowanie środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców przemysłu rolniczego w zakresie wpro-
wadzania nowych technik i technologii,

 – reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz krajowych producentów, dystrybutorów i  usługodawców,  
o ile wyrażą oni wolę reprezentowania ich przez Stowarzyszenie,

 – współpraca z samorządem terytorialnym i organami administracji państwowej w  sprawach dotyczących  
rolnictwa,

 – organizacja konkursów na najlepszych producentów rolnych (produkcja, handel, usługi),
 – reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kontaktach z odpowiednimi organizacjami innych krajów  
oraz organizacjami międzynarodowymi,

 – inicjowanie i organizowanie programów działań o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym dotyczących 
branż reprezentowanych przez Stowarzyszenie,

 – opiniowanie i wspomaganie kosztownych w realizacji, ale uznanych za wartościowe projektów wynalazczych, 
np. za pośrednictwem specjalnych fundacji,

 – popularyzowanie i promowanie nowości technicznych z branży rolniczej,
 – wspieranie innych organizacji, które podejmą i będą realizowały cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzy-
szenia,

 – inspirowanie powstawania i gromadzenia funduszy na wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 – współudział w organizowaniu praktyk rolniczych.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych i niepozbawione praw publicznych, bez względu na miejsce stałego zamieszkania, pod warunkiem, 
że reprezentują bezpośrednio podmioty związane z produkcją, dystrybucją i usługami z branży rolniczej, a także 
są finalistami Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd: Maciej Mularski – Prezes
Teresa Kucharska – Wiceprezes
Adam Jeznach – Wiceprezes

Rada Programowa: Adam Oler – Przewodniczący
Ryszard Chaberski
Maria Będzikowska
Zofia Mieszkowska
Leszek Kamiński
Wojciech Pruszkowski
Mirosław Ignaszak
Ryszard Błaszkiewicz
Ryszard Kruziński

Komisja Rewizyjna: Grzegorz Goc – Przewodniczący
Iwona Żołnierkiewicz

Sekretariat:

Leon Maślanka

Anna Szulc-Kossut

Adres Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel. 508 066 533, 604 988 818, e-mail: biuro@farmer-roku.pl, www.farmer-roku.pl

Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”   
– organizator Konkursu 
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The “Polish Club FARMER OF THE YEAR” Association is the organizer of the competition. It  was established in 
2001 and conducts its activities according to the Law on Associations of 7 April 1989 (Law Gazette No. 20, Item 
104, of 10th April 1989, with later amendments).

The aims of the Association are:
 – to promote around the whole Poland  the  idea of modern farming, resourcefulness and inventiveness  
in agriculture,

 – to bring  together producers, distributors and contractors in the agricultural industry, and encourage them to 
introduce new techniques and technologies,

 – to represent Association  members and Polish producers, distributors  and contractors, according to the agree-
ment to be represented by the Association,

 – to cooperate with local governments and government administrative agencies in agricultural affairs,
 – to organize “the best agricultural producer (in production, trade and services) competitions”  
 – to represent Association  members in their dealings with organizations from other countries and with interna-
tional organizations,

 – to initiate and organize national or regional projects involving the lines of business represented by the  
Association,

 – to advise on, and provide support for, invention projects that are expensive to carry out but considered valu-
able, through special foundations,

 – to popularize and promote technological innovations in agriculture,
 – to support other organizations that are committed to achieving goals in line with the statutory aims of the As-
sociation,

 – to encourage fundraising in support of initiatives conforming with the aims of the Association,
 – to participate in organizing agricultural trainings.

Full members of the Association can be natural persons demonstrating full capacity to enter into legal transac-
tions and who are not deprived of public rights, regardless of their place of permanent residence, provided  that 
they represent entities directly involved in agricultural production, distribution or services and are current or past 
finalists of the Countrywide FARMER OF THE YEAR Competition.

Honorary membership of the Association is open to natural persons who have made outstanding contributions 
in promoting the Association’s ideas or who have been of service to the Association in another notable way.

Association management team

Board: Maciej Mularski – President
Teresa Kucharska – Vice President 
Adam Jeznach – Vice President

Platform Board: Adam Oler – Chairman 
Ryszard Chaberski 
Maria Będzikowska
Zofia Mieszkowska
Leszek Kamiński
Wojciech Pruszkowski
Mirosław Ignaszak
Ryszard Błaszkiewicz
Ryszard Kruziński

Audit Commission:   Grzegorz Goc – Chairman
Iwona Żołnierkiewicz

Secretary:

Leon Maślanka

Anna Szulc-Kossut

Address of the Association:
Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
Phone: + 48 508 066 533, + 48 604 988 818, e-mail: biuro@farmer-roku.pl, www.farmer-roku.pl

The “Polish Club FARMER OF THE YEAR” Association
– the organizer of the Competition
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Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU, przy współudziale Województwa Kujawsko-Pomorskiego i firmy 
Chemirol 26 kwietnia 2019 r. w Ciechocinku, zorganizowało konferencję nt. „Sukcesy i osiągnięcia polskich rolników”. 
Konferencja, w której udział wzięło ponad 150 rolników, połączona była z dyskusją dotyczącą aktualnych problemów 
w rolnictwie. Wprowadzenia do dyskusji dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Głos 
zabrali także Wojciech Kędzia – z-ca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Ryszard 
Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto w konferencji udział wzięli Stanisław 
Zimnicki i Witold Dzierżak – Dyrektorzy Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy, Ryszard Kamiński – Dyrektor 
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Marcin Wroński – Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także zwycięzcy XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU. 
Laureaci i finaliści konkursu zaprezentowali swoje gospodarstwa i przedstawili ostatnie osiągnięcia. Druga część kon-
ferencji była okazją do integracji Stowarzyszenia, poznania nowych członków, a także do miłej zabawy.

Konferencja w Hotelu Amazonka 
Conference & SPA w Ciechocinku 

On 26 April 2019 the ROLNIK – FARMER ROKU Polish Club Association, with the participation of the Kujawsko-
-Pomorskie Voivodeship and Chemirol, organised a conference „Successes and achievements of polish farmers” 
in Ciechocinek. The conference, attended by 150 farmers, was combined with a discussion concerning current 
problems of agriculture. The topic of the conference was introduced by the Minister of Agriculture and Rural 
Development, Jan Krzysztof Ardanowski. The following spoke as well: Wojciech Kędzia, Deputy Director of the 
National Agricultural Support Centre and Ryszard Bober, the Chairman of Regional Parliament of the Kujawsko-
Pomorskie Voivodeship. Moreover, the conference was also attended by Stanisław Zimnicki i Witold Dzierżak, 
Deputy Directors of the local branch of NASC in Bydgoszcz, Ryszard Kamiński, Director of Agricultural Consulting 
Centre for the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Marcin Wroński, Director of the Regional Inspectorate for Plant 
and Seed Protection, as well as a winner of the 25th Edition of ROLNIK – FARMER ROKU Competition. Laureates 
and finalists presented their farms and recent achievements. The second part of the conference was an opportunity 
for the members of the Association to integrate, meet new members and enjoy their time.

Conference in Amazonka  
Conference & SPA Hotel in Ciechocinek
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Wyjazd studyjny na Podlasie

W dniach 6-9 września 2019 r. pięćdziesięciu członków Stowarzyszenia brało udział w wyjeździe studyjnym na 
Podlasie. Wyjazd został zorganizowany przy bardzo dużym zaangażowaniu pani Małgorzaty Wojtach z miejscowości 
Szpakowo – laureatki XXV edycji konkursu ROLNIK – FARMER ROKU. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili wiele cieka-
wych miejsc turystycznych w Tykocinie, Augustowie i Białymstoku. Noclegi były zorganizowane w gospodarstwach 
agroturystycznych w Dolistowie, Zabielu, Kryłatkach i Cisowie, co niewątpliwie okazało się dodatkową atrakcją. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też atrakcje Biebrzańskiego Parku Narodowego, w tym spływ tratwami. 

Rolnicy z Podlasia zorganizowali dla gości spotkanie integracyjne połączone z zabawą taneczną. Podczas tego 
wyjazdu zwizytowano również gospodarstwo państwa Anny i Marka Sienkiewiczów z miejscowości Czarna Wieś 
Kościelna, zgłoszonych do XXVI edycji konkursu. Wyjazd ten zapadł w pamięci uczestników niezapomnianymi 
widokami Podlasia i odkryciem tradycyjnych smaków tego regionu. Była to wielka uczta dla ciała i duszy.

Familiarisation trip to the region of Podlasie

Between 6 and 9 September 2019, fifty members of the Association took part in the familiarisation trip to the 
Podlasie Region. The trip was organised with a huge involvement of Małgorzata Wojtach from the town of Szpa-
kowo – the laureate of the 25th edition of the FARMER OF THE YEAR COMPETITION. The participants visited 
many interesting tourist attractions in the towns of Tykocin, Augustów and the city of Białystok. The accommodation 
was organised at agrotouristic farms in the villages of Dolistowo, Zabiele, Kryłatka and Cisów, which undoubtedly 
contributed to the attractiveness of the trip. The attractions of the Biebrza National Park, including rafting, were 
also very popular.

The farmers from the Podlasie Region organised an integration event for the guests with a dancing party. During 
the trip, the guests also had an opportunity to visit the farm of Anna and Marek Sienkiewicz from the village of 
Czarna Wieś Kościelna, who were entered into the 26th edition of the competition. This trip was memorable for 
the participants with unforgettable views of Podlasie and the discovery of traditional flavours of this region. It was 
a great feast for the body and soul.
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OHZ „Garzyn” Sp. z o.o. należy do spółek 
hodowlanych nadzorowanych przez KOWR 
o strategicznym znaczeniu dla polskiego rolnictwa. 
Misją OHZ jest prowadzenie hodowli na najwyższym 
poziomie dla zaspokojenia potrzeb polskiego 
rolnictwa. Spółka posiada 3811 ha gruntów na terenie 
województwa wielkopolskiego i podlaskiego. 
W ofercie sprzedaży posiada pszenicę, rzepak, 
kukurydzę i buraki cukrowe. 

Hodowla krów to ponad 1450 sztuk rasy polska 
holsztyno-fryzyjska. Rolnikom oferuje jałówki cielne 
i buhaje do rozpłodu o wysokim indeksie PF. Stado 
trzody chlewnej to 350 macior ras WBP i PBZ oraz 
duroc o statusie zdrowotnym SPF 
– wolne od specyficznych patogenów. Do terenowej 
hodowli oferuje loszki i knurki. Spółka posiada też 
stado zachowawcze owiec rasy merynos polski.
 Do sprzedaży przeznacza materiał hodowlany 
i jagnięta rzeźne. W spółce ekstensywnie 
utrzymywane jest szkockie bydło mięsne Highland. 

Szczególne osiągnięcia hodowlane OHZ  „Garzyn” to 
uzyskanie stada trzody chlewnej SPF, uwolnienie stada 
owiec od genu trzęsawki oraz stado bydła wolne od 
wirusa BVD/MD.                                                   

OHZ „Garzyn” Sp. z o.o.
Garzyn, ul. Leszczyńska 34
64–120 Krzemieniewo



Spotkanie w gospodarstwie państwa Teresy  
i Jana Kubiaków – laureatów XXV edycji Konkursu 
ROLNIK – FARMER ROKU

30 listopada 2019 r. państwo Teresa i Jan Kubiakowie wraz z rodziną zorganizowali uroczyste spotkanie z oka-
zji swojej 20 rocznicy uczestnictwa w konkursie Agroliga. Spotkanie odbyło się w restauracji Pod Wiatrakiem 
w Warcie. Na spotkanie zostali również zaproszeni członkowie Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK – FARMER 
ROKU. Podczas spotkania zaprezentowano historię gospodarstwa, a gości przyjęto uroczystym obiadem i wspólną 
zabawą. Następnego dnia goście mieli okazję do zwiedzenia gospodarstwa. 

Państwo Kubiakowie prowadzą rodzinne gospodarstwo w miejscowości Sulmów w woj. łódzkim o powierzchni 
210 ha, nastawione na hodowlę bydła mlecznego. Podczas zwiedzania dużym zainteresowaniem, oprócz maszyn 
i urządzeń, cieszyła się biogazownia i nowoczesna obora. Była to kolejna okazja do integracji rolników i wymiany 
doświadczeń.

Event at the farmstead of Teresa and Jan Kubiak  
– the laureates of the 25th edition of the FARMER OF 
THE YEAR competition

On 30 November 2019 Teresa and Jan Kubiak with their family organised a formal event celebrating the 20th 
anniversary of their participation in the Agroliga competition. The meeting was organized at the “Pod Wiatrakiem” 
restaurant in the town of Warta. The members of the Polish Club FARMER OF THE YEAR association were also 
invited to the meeting. The history of the ranch was presented during the event and guests were welcomed with 
a festive dinner and a joint celebration. The next day, the guests had an opportunity to participate in a tour of 
the ranch. 

The Kubiaks are running a family ranch in the village of Sulmów in the Łódź Voivodeship with a surface area of 
210 ha and focused on the dairy cattle breeding. During the tour around the ranch, the guests were especially 
interested, apart from the machinery and equipment, in a biogas plant and a modern barn. This was yet another 
occasion for the farmers to integrate and exchange their experiences.
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Vittra Group to znana od 30 lat na 
polskim i europejskim rynku jako 

importer, dystrybutor i producent 
środków higienicznych stosowanych do 

pozyskiwania mleka oraz najwyższej jakości 
produktów stosowanych w żywieniu bydła. 

Producent i dystrybutor 
dodatków paszowych, 
preparatów 
mlekozastępczych oraz 
środków higieny dla bydła.

Innowacyjność w działaniu, fachowe 
doradztwo, staranna kontrola jakości i szeroka 
gama oferowanych produktów czynią �rmę  
VITTRA GROUP godnym zaufania partnerem 
w prowadzeniu hodowli. 

Za wysoką jakością oferowanych przez 
�rmę usług przemawia fakt, iż produkty te 

dostarczane są do najlepszych ośrodków 
hodowlanych i  mleczarni w kraju, 

gospodarstw spółdzielczych i prywatnych 
oraz rolników indywidualnych.

Dewizą �rmy jest „Być najlepszym doradcą 
i  przyjacielem hodowcy”. Hasło to realizuje 
poprzez zapewnienie szerokiej gamy 
programów promocyjno-szkoleniowych, 
bezpłatnych szkoleń i seminariów oraz 
fachowego doradztwa bezpośrednio u 
hodowcy.

Kusowo, ul. Osiedlowa 8 • 86-022 Dobrcz • tel. 52 36 49 333 • e-mail: vittra@vittra.pl
www.vittra.pl



8 czerwca 2019 r. członkowie Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU uczestniczyli w Dniach 
Pola w Nagradowicach. Dni Pola zorganizowała Poznańska Hodowla Roślin. Rolnicy skorzystali z wykładów wy-
bitnych profesorów oraz liderów agrobiznesu. Mieli też okazję do zwiedzania Oddziału Produkcyjno-Nasiennego 
w Nagradowicach i zobaczenia, jak przygotowywany jest materiał siewny. Zwieńczeniem tego wydarzenia było 
otwarcie najnowocześniejszej linii do zaprawiania nasion. Program spotkania obejmował również oglądanie 
kolekcji nowoczesnych odmian PHR na poletkach demonstracyjnych, przygotowanych według ciekawej nowej 
koncepcji. Dni Pola Nagradowice cieszą się dużą popularnością wśród rolników, a dla członków Stowarzyszenia 
była to dodatkowa okazja do wspólnego spotkania i podzielenia się swoimi doświadczeniami. Poznańska Hodow-
la Roślin zdobyła I miejsce i tytuł ROLNIK – FARMER ROKU XXV edycji w kategorii Przedsiębiorstwa Rolnicze  
– Produkcja Roślinna.

On 8 June 2019 members of ROLNIK – FARMER ROKU Polish Club Association participated in the Field Days 
in Nagradowice. The Field Days were organised by the Poznań Plant Farm. The farmers attended lectures given 
by acclaimed professors and agribusiness leaders. They also visited the Seed and Production Unit in Nagradowice 
and saw how seeds are prepared. The crowning of this event was the opening of a cutting-edge seed dressing line. 
The agenda of the meeting also covered observation of a collection of PPF’s modern seed varieties on demonstra-
tive plots prepared in line with an interesting new concept. The Field Days in Nagradowice are popular among 
farmers and are an additional occasion for members of the Association to meet and share their experiences. The 
Poznań Plant Farm was awarded first prize and the title of the 25th Edition ROLNIK – FARMER ROKU (farmer of 
the year) in the category of Agricultural Compnies – Plant Production.

Dni Pola w Nagradowicach – u Laureatów XXV edycji  
konkursu ROLNIK – FARMER ROKU

Fields Days in Nagradowice the laureates of the 25th 
edition of the FARMER OF THE YEAR competition
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Partner
i doradca
w rolnictwie.
Na pokolenia

www.chemirol.com.pl

Środki ochrony roślin  Nawozy 

Materiał siewny  Biostymulatory 

Pasze  Maszyny rolnicze    

Skup płodów rolnych  Produkty 

ogrodnicze  Rolnicze tworzywa 

sztuczne  Akcesoria rolnicze

+48 52 318 88 00

sekretariat@chemirol.com.pl

www.blog.chemirol.com.pl

www.facebook.com/byChemirol
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Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomy-
słowości, inicjatywie i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku 
i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”.

Partnerem Konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Patronat honorowy od lat sprawują:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich.

Patronat medialny: 
TVP1, APRA – Polska Prasa Rolnicza (Przedsiębiorca Rolny, Nowoczesna Uprawa, Rolniczy Przegląd Techniczny, 

Hoduj z Głową).

Współpraca medialna: 
Pierwszy Portal Rolny, AgroNews. 

Partnerzy Wspierający: Krajowa Spółka Cukrowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodki 
Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Kapitułę Konkursu  tworzą przedstawiciele Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”, uniwer-
sytetów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz niezależni eksperci.

Kategorie Konkursowe
I gospodarstwa rodzinne – produkcja roślinna,  
II gospodarstwa rodzinne – hodowla bydła,
III gospodarstwa rodzinne – hodowla trzody chlewnej, 
IV gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu,
V ogrodnictwo,
VI działy specjalne produkcji rolnej,
VII przedsiębiorstwa rolnicze.

Kapituła zastrzegła sobie prawo dokonania zmian kategorii w Konkursie po otrzymaniu materiałów  
zgłoszeniowych i wizytacji gospodarstw zakwalifikowanych do Finału Konkursu. 

Kryteria Konkursu
Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodaro-

wania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Zdecydowanie premiowane są osiągnięcia wynikające  
z nowoczesnego gospodarowania, nawet w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych. Ocenie 
podlegają również stosowane technologie i techniki produkcji, rozwój gospodarstwa, a także działania na rzecz 
ochrony środowiska przyrodniczego. Widząc potrzebę doceniania i nagradzania trudu rolników, a także poka-
zywania dobrych wzorców, Kapituła zwraca uwagę na aktywność, pomysłowość, przedsiębiorczość rolnika, jego 
zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego i różnych aspektów działalności społecznej. 

Nagrody
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują:

	 •	 tytuł ROLNIK – FARMER ROKU i prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich materiałach promocyjno-
-reklamowych,

	 •	 statuetkę „Złote Jabłko”,
	 •	pamiątkowe grawertony,
	 •	nagrody rzeczowe,
	 •	prawo członkostwa w Stowarzyszeniu „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”.

Ponadto finaliści – członkowie Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK  –  FARMER ROKU” – zyskują prawo  
zgłaszania kandydatów w kolejnych edycjach Konkursu.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK 
– FARMER ROKU XXVI edycja



Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Spółka z o.o. położony jest w central-
nej części Kujaw przy trasie Włocławek-Radziejów w miejscowości Osięciny, 
w gminie Osięciny, powiecie radziejowskim, województwie kujawsko-pomor-
skim, a dokładnie w jego południowej części. Ośrodek Hodowli Zarodowej 
Osięciny Sp. z o.o. jest jedną z czterdziestu spółek skarbu państwa i wchodzi w 
skład struktur Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Historia Ośrodka Ho-
dowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. sięga połowy XX stulecia kiedy powołano 
Państwowe Gospodarstwo Rolne Osięciny. Wydzielono je z części przedwo-
jennego majątku hrabiego Józefa Skarbka, który zapisał testamentem Państwu 
Polskiemu swoje włości. 

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. przeszedł wiele transforma-
cji i aktualnie gospodaruje na 3000 ha w trzech powiatach: radziejowskim, wło-
cławskim i aleksandrowskim. 

Produkcja rolna prowadzona jest w dwóch obszarach produkcyjnych: zwie-
rzęcym i roślinnym.

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Od ponad czterdziestu lat jednym z celów strategicznych Spółki jest hodowla 

bydła mlecznego, a także postęp genetyczny bydła przy jego produkcji. Zakres 
działania Firmy obejmuje: 
• produkcję mleka
• produkcję buhajków hodowlanych na potrzeby spółek inseminacyjnych 

oraz indywidualnych  hodowców
• produkcję i sprzedażą jałówek cielnych
• produkcję i sprzedaż embrionów bydlęcych

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny zarządza stadem liczącym 1200 krów. 
Produkcja mleka odbywa się w czterech podległych Gospodarstwach tj: Gospo-
darstwie Chotel, Gospodarstwie Jarantowice, Gospodarstwie Michałowo i Go-
spodarstwie Osięciny. Całkowita ilość zwierząt to około 2500 sztuk. Młodzież 
żeńska zlokalizowana jest w dwóch wychowalniach jałówek znajdujących się  
w Gospodarstwach Latkowo i Morzyce.

Wybór buhajów stosowanych w inseminacji traktowany jest w Spółce jako 
inwestycję w jej przyszłość.

Równolegle ze stałym wzrostem wartości hodowlanej zwierząt należących do 
OHZ Osięciny wzrasta wydajność mleczna krów. W ciągu ostatnich dwóch de-
kad wydajność roczna naszych zwierząt wzrosła ponad 50%. Z 8282 kg w 1998 
roku do 12858 kg w 2018 roku. 

Zarząd wraz z kadrą zootechniczną koncentrują się także na zdrowiu zwie-
rząt i ich reprodukcji. Aktualna długowieczność krów oscyluje wokół wartość 
3,6 laktacji przy średniej wydajności życiowej na poziomie 45 tys. kg mleka. 
Obydwie wartości znacznie przekraczają średnie dla krów rasy HF będących 
pod oceną w Polsce.

Przyjęte procedury w zakresie rozrodu bydła pozwalają uzyskiwać w stadach 
krów wartość PR (Preganancy Rate) przekraczającą 25%.

Walory naszych zwierząt doceniają hodowcy bydła mlecznego, którzy w co-
raz większej liczbie kupują nasze jałówki cielne oraz buhajki hodowlane.

Spółka realizuje program embriotransferu. Zapotrzebowanie hodowców na 
materiał hodowlany pochodzący od samic o absolutnie najwyższych parame-
trach skłoniło kierownictwo Firmy do produkcji embrionów bydlęcych nie tyl-
ko na własne potrzeby ale także na sprzedaż. 

Zwierzęta utrzymywane są w obiektach wolnostanowiskowych. Dój odbywa 
się na halach udojowych typu „rybia ość”. Restrykcyjnie przestrzeganie proce-
dur doju pozwala na produkcję mleka o niskim poziomie bakterii (10 tys./ml)  
i komórek somatycznych (180-200 tys./ml).

Zwierzęta karmione są w systemie TMR (Total Mixed Ration). Produku-
jemy 100% pasz objętościowych niezbędnych dla naszych zwierząt. Kiszonka  
z kukurydzy, sianokiszonka z lucerny oraz siano z lucerny stanowią podstawę 
karmy naszych zwierząt. Uzupełniają ją pasze treściwe, mineralne oraz dodatki 
funkcyjne.

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
ul. Włocławska 2, 88-220 Osięciny,  tel./fax (54) 265-00-38 
e-mail: ohzosieciny@gmail.com, internet: www.ohzosieciny.com.pl

Dumą hodowli są krowy, które w trakcie swojego życia przekroczyły produk-
cję 100 000 kg mleka. W historii naszej hodowli takich krów jest ponad 50.  
W roku 2018 wielkość tą osiągnęło 16 krów. Zwierzęta te  zostały uhonorowane 
indywidualnymi statuetkami.

PRODUKCJA ROŚLINNA:
Produkcja roślinna prowadzona jest na areale 3000 ha, na którym upra-

wia się pszenicę konsumpcyjną, kukurydzę na kiszonki i na ziarno, rzepak  
i lucernę. Od 2018 roku do struktury zasiewów włączono rośliny strączkowe 
tj.: łubin wąskolistny oraz soję. Od 2019 roku strukturę zasiewów poszerzono  
o buraki cukrowe.

Warunki glebowe pozwalają na osiąganie wysokich plonów pomimo poło-
żenia pól w okresowo niekorzystnych warunkach hydrologicznych.

Spółka nieustanie inwestuje w duży sprzęt rolniczy o wysokiej wydajności, 
poprawiając jakość pracy oraz terminowość jej wykonania.  

W 2019 r. rozpoczęto 
realizację inwestycji po-
legającej na budowie in-
stalacji fotowoltaicznych  
w czterech Gospodarstwach 
podlegających Spółce.

Oferta handlowa Spółki w zakresie produkcji zwierzęcej: jałówki cielne, 
krowy pierwiastki, buhajki hodowlane. W zakresie produkcji roślinnej: 
pszenica,  rzepak, ziarno kukurydzy, buraki cukrowe, jabłka.

Nasz wkład w doskonalenie hodowli bydła mlecznego w Polsce został doce-
niony i nagrodzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej. W 2019 r. Prezydent 
Andrzej Duda złożył na ręce Prezesa Zarządu Janusza Zaremby list gratulacyjny 
dla Spółki.
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The aim of the competition is to promote modern agriculture and agricultural producers whose ingenuity, 
initiative and judiciousness have enabled them to tailor their methods to the changing market and new realities, 
within a framework of  European Union’s Common Agriculture Policy.

The competition is organized by the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association. 
The National Center for Agricultural Support is the Organizational Partner of  the Competition.

Honorary Sponsorship has been provided for many years by:
the Minister of Agriculture and Rural Development,
the General Director of the National Center for Agricultural Support,
the Rector of the J.J. Śniadeccy University of Sciences and Technology in Bydgoszcz.

Media patronage: 
the Polish Television, the Polska Prasa Rolnicza (Przedsiębiorca Rolny, Nowoczesna Uprawa, Rolniczy Przegląd 
Techniczny, Hoduj z Głową magazines).

Media cooperation:
the First Agricultural Portal and the AgroNews

Supporting partners: Krajowa Spółka Cukrowa Ltd., Restructuring and Modernization of Agriculture Agency, 
Agricultural Advisory Centres, Agriculrural Chambers, Agricultural Social Insurance Fund.

The Competition Committee includes representatives of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association, 
universities, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Agricultural Property Agency and independ-
ent experts. 

Competition Categories
I family farms – plant production,
II family farms – cattle breeding, 
III family farms – pig breeding,
IV family with alternative source of income,
V horticulture,
VI special segments of agricultural production,
VII agricultural enterprises. 

The Competition Committee reserves the right to change the competition categories after receiving  
applications and visiting the farms that qualified for the competition finals.

Competition Criteria
The main criterion of evaluation of candidates in particular categories is their farming success as measured 

by productivity and generated income. Bonuses are awarded for achievements resulting from modern farming 
methods, even in harsh natural and market conditions, as well as used technologies and production techniques,  
development of the farm and respect for the natural environment. Having seen the need to award the hard work 
of the farmers in setting a good example, the judges pay attention to ingenuity, entrepreneurship as well as the 
farmer’s engagement in local community and other social activities.

Awards
Winners of particular categories receive:

•	 the title of FARMER OF THE YEAR and the right to use the competition name and logo in their  
promotional and advertising materials,

•	 a statuette of “The Golden Apple”,
•	 a commemorative metal-engraved plate,
•	 prizes in kind,
•	membership of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association.

In addition, the finalists – members of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association – win the right to 
enter candidates for subsequent editions of the Competition.

The 26th Countrywide  
FARMER OF THE YEAR Competition



NAWÓZ 
ORGANICZNO-MINERALNY

DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA 
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

OPTYMALNE PROPORCJE 
AZOTU (8%) I SIARKI (9%)

WYSOKA PRZYSWAJALNOŚĆ,
CAŁOROCZNA DOSTĘPNOŚĆ
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tel. 52 384 28 51
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www.lechpol-szubin.pl

Autoryzowany dystrybutor:

reklama_asl_A4_FARMER_ROKU_2019.indd   1 09.01.2019   11:37:21



O
gó

ln
op

ol
sk

i K
on

ku
rs

 R
O

LN
IK

 –
 F

AR
M

ER
 R

O
KU

XX
VI

 E
D

YC
JA

37

dr hab. Krzysztof Młynek 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach 
Siedlce University of Natural Sciences 

and Humanities

prof. dr hab. Tomasz Dobek
Zachodniopomorski Uniwersytet  

Technologiczny w Szczecinie
West Pomeranian University of Technology  

in Szczecin

Marek Szczygielski
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

National Center for Agricultural Support

Mirosław Kempara
Specjalista ds. hodowli zwierząt

Specialist of animal breeding

Lidia Kostańska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
The Ministry of Agriculture and Rural  

Development

Jakub Kabaciński
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

National Center for Agricultural Support

Zbigniew Kapanowski
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

National Center for Agricultural Support

Anna Szulc-Kossut
Biuro Konkursu 

Competition Office

Kapituła XXVI edycji Konkursu/Members of the Competition Committee

dr inż. Teresa Kucharska 
Przewodnicząca Kapituły Konkursu

The Chair of the Competition Committee
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

National Center for Agricultural Support
Stowarzyszenie „Polski Klub  
ROLNIK – FARMER ROKU”

The Polish Club FARMER  
OF THE YEAR Association

prof. dr hab. Jacek Żarski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
University of Sciences and Technology  

in Bydgoszcz
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Finaliści XXVI edycji Konkursu
The Finalists of the 26th edition of the Competition

Państwo Bardeccy wraz z dwoma synami prowadzą gospodarstwo ro-
dzinne o pow. 250 ha. Podstawowym kierunkiem produkcji jest hodowla 
bydła mlecznego i ich potrzebom pokarmowym podporządkowana jest 
uprawa roślin: na 140 ha uprawiana jest kukurydza, uprawiane są także 
zboża. Na połowie powierzchni stosowane jest nawożenie naturalne. 
Pogłowie bydła liczy 500 szt., w tym 250 krów mlecznych o wydajności 
blisko 9 tys. kg mleka. Mleko sprzedawane jest głównie do Niemiec. 
Zwierzęta utrzymywane są w nowoczesnych budynkach inwentarskich. 
Udój odbywa się przy pomocy 3 aparatów udojowych DELAVAL. Wy-
posażenie hali umożliwia automatyczny pomiar ilości udojonego mleka 
oraz jego parametrów. Kontrolowana jest kondycja krów. Pasza zadawana 
jest w sposób automatyczny przez robot optima. 

Gospodarstwo jest kompleksowo wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia, którymi świadczone są również usługi 
rolnicze. Państwo Bardeccy w swoim gospodarstwie organizują praktyki dla uczniów, współpracują też z Uniwersytetami 
Przyrodniczymi w Poznaniu i Wrocławiu. Przyjmują  gości zagranicznych, ostatnio z Hiszpanii, Francji, Rosji i Białorusi. Rolnicy 
są członkami grupy producentów rolnych, angażują się też w różne działania społeczne.         

 
The Bardecki family runs a family farm with the area of 250 ha. The main production activity is raising of dairy cattle. Plant 

cultivation is subordinated to cattle’s nutritional requirements: corn and other cereals cultivated on the area of 140 ha. Natural 
fertilisers are used on half the cultivated land. Cattle population consists of 500 head, including 250 dairy cows with the yield 
of 9 thousand kg of milk. The milk is sold mainly to Germany. Animals are kept in modern design livestock buildings. Milk 
is collected using 3 DELAVAL milking systems. The accessory of the hall allows the amount of milk and its parameters to be 
automatically measured. Condition of the cows is controlled as well. Fodder is dispensed automatically using the optima robot. 

The farm has modern machines and devices which are used to provide agricultural services as well The Bardecki family 
organises on-site apprenticeships for students and cooperates with Life Science Universities in Poznań and Wrocław. 
They willingly welcome foreign guests, recently from Spain, France, Russia and Belarus. They are members of the group 
of agricultural producers and are involved in various social activities. 

W 700 ha gospodarstwie uprawiana jest głównie pszenica, jęczmień i rzepak ozimy, mniejszą powierzchnię zajmuje 
uprawa pszenżyta, żyta i kukurydzy. Prowadzony jest też opas bydła, głównie odsadków ras mięsnych i mieszańców. Z myślą 
o hodowli krów-mamek i produkcji własnych odsadków zakupiono jałówki cielne ras mięsnych. Zwierzęta utrzymywane są 
w nowych budynkach z zadaszonymi wybiegami. Gospodarstwo jest kompleksowo wyposażone w maszyny i urządzenia, 
zwraca uwagę dbałość o ich utrzymanie. Staraniem gospodarzy na podstawie zachowanych dokumentów i zdjęć odbudo-
wywany jest stary dworek.  

The 700-hectare plant cultivation includes mainly wheat, barley, 
winter rape, and, to the lower extent, triticale, rye and corn. Cattle 
fattening is also carried out there, mainly with regard to weanlings of 
meat breeds and hybrids. In-calf heifers of meat breeds were bought 
with a view to raise suckler cows and produce own weanlings. Animals 
are kept in modern design buildings with roofed paddocks. 

The farm has machines and devices, whilst taking care of their 
maintenance. Thanks to the farmers, an old manor is being rebuilt 
based on preserved documents and photos.

Teresa i Krzysztof Bardeccy
Moraczewo 34, 64-130 Rydzyna 
woj. wielkopolskie/Wielkopolskie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU 
Entered by Polish Club FARMER OF THE YEAR Association

Dorota i Waldemar Ciesielscy
PPHU BARPOL 
Barłożno 100, 83-225 Barłożno
woj. pomorskie/Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Pomorski OR ARiMR w Gdyni, BP w Starogardzie Gdańskim 
Entered by Pomorski Regional Department of Restructuring and Moderniza-
tion of Agriculture Agency in Gdynia, Poviat Office in Starogard Gdański



5-7 czerwca 2020
Lotnisko Kamień Śląski k. Opola

www.facebook.com/opolagra
www.opolagra.pl
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Państwo Grajewscy zajmują się hodowlą brojlerów kurzych. Produk-
cja prowadzona jest w 4 obiektach wyposażonych w automatycznie 
sterowane linie pojenia, systemy żywienia i wentylacji, nagrzewnice, 
systemy schładzania oraz oświetlenia. W ostatnio wybudowanym 
obiekcie zainstalowano nowoczesny system pojenia ROXEL-SWII;FLO, 
oraz system żywienia ROXELL-MINIMAX. Chów drobiu odbywa się 
zgodnie z normami unijnymi z zachowaniem dobrostanu zwierząt. 
Gospodarstwo jest ciągle unowocześniane, a rolnicy ustawicznie się 
szkolą w kraju i za granicą. Państwo Grajewscy są wzorem dobrej 
organizacji, angażują się też w różnorodne działania społeczne.

The Grajewski family breeds broilers. The production is conduct-
ed in 4 facilities with automatic watering lines, feeding and venti-
lation systems, heaters, cooling and lighting systems. In a newly-
built facility cutting-edge ROXEL-SWII;FLO watering system and  
ROXELL-MINIMAX feeding system were installed. Poultry is reared 
according to EU animal welfare standards. The farm is constantly 
modernised and the farmers take part in trainings both in Poland and 
abroad. The Grajewski family is a model of good organisation and is 
involved in numerous social activities.

Państwo Kamińscy wraz z synami Mariuszem i Krzysztofem prowa-
dzą na Żuławach gospodarstwo o pow. 96 ha, w większości III klasy 
bonitacji. Specjalizacją gospodarstwa jest produkcja kwalifikowanego 
materiału siewnego, głównie pszenicy, grochu i bobiku. 

Gospodarstwo wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt, część 
urządzeń jest własnej konstrukcji, np. zaprawiarka do nasion grochu. 
Do oprysków środkami ochrony roślin wykorzystuje się wodę opa-
dową, gromadzoną z większości dachów w zbiornikach. W uprawie 
stosuje się system orkowy i nawozy naturalne.   

The Kamiński couple, along with sons Mariusz and Krzysztof, runs 
a 96-hectare farm in Żuławy Wiślane, mostly on the 3rd valuation 
class soils. The farm specialises in production of certified seed material, mainly wheat, pea and field bean. 

The farm has a specialised equipment, with a part of machines constructed on own accord, eg. pea seed treater. 
Meteoric water collected from most of the roofs is used to spray plant protection products. Ploughing system and 
natural fertilisers are used. 

Halina i Bogusław Kamińscy
Stanisławowo 16, 83-020 Cedry Wielkie
woj. pomorskie/Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Pomorski ODR w Lubaniu
Entered by Pomorski Agricultural Advisory Centre in Lubań

Piotr, Michał i Bartłomiej Grajewscy
Bierkowo, ul. Grodzka 57, 76-200 Słupsk
woj. pomorskie/Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Pomorski ODR w Lubaniu
Entered by Pomorski Agricultural Advisory Centre in Lubań



Spółka wzięła udział w krajowych i regionalnych wystawach zwie-
rząt hodowlanych oraz w organizowanych konkursach. W 2018 r. 
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. zostało Laureatem XXV 
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK – FARMER ROKU” 
w kategorii Przedsiębiorstwa Rolnicze - produkcja zwierzęca.

Otrzymała również Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkur-
sie „PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2018” w kategorii: 
producent jałówek i buhajków hodowlanychorganizowanym przez 
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Fundację Edu-
kacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W 2018 r. wzięła udział w I Regionalnej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych - Sielinko 2018 oraz w III Krajowej Wystawie Bydła 
Mięsnego- Minikowo 2018, na której jałówka LM pow. 18 miesięcy 
została wiceczempionem.

W 2019 roku uczestniczyliśmy w Narodowej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych w Poznaniu. 

W kategorii bydła mlecznego startowały trzy jałówki. Wszystkie 
zdobyły złote medale.

W kategorii bydła mięsnego startowały dwa buhaje rasy Limo-
usine, buhaj powyżej 24 miesięcy, buhaj do 24 miesięcy oraz cztery 
jałówki. 

Nasz buhaj SALKO zdobył czempiona w tej kategorii.
Również tytuł czempiona uzyskał buhaj powyżej 24 miesięcy rasy 

LIMOUSINE oraz tytuł wiceczempiona uzyskała jałowica rasy PHF – 
HO II kategoria wiekowa, podczas II Regionalnej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych XXV Wystawa Zwierząt SIELINKO 2019 r. 

VI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych XXXII Barz-
kowickie Targi Rolne „AGRO POMERANIA 2019” przyniosły nam 
również dużo satysfakcji z osiągnięć  jakie zdobył Champion w rasie 
Limousine w kat. buhaje powyżej 24 miesięcy.

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64-100 Leszno,      
tel. (65) 520-26-70,  fax (65) 533-81-60
e-mail: przedsiebiorstwodlugiestare@gmail.com        
internet: www.dlugiestare.com.pl

Spółka położona jest w południowo-zachodniej części województwa 
wielkopolskiego, przy drodze krajowej nr 12 między Lesznem a Wscho-
wą, w powiecie leszczyńskim. Po kolejnych przekształceniach w 1995 r. 
powstała Spółka z o.o., którą w 2003 r. wpisano na listę spółek strategicz-
nych dla polskiego rolnictwa. Gospodarujemy na 3 152 ha, w tym 3 026 ha 
użytków rolnych. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 0,79. Grunty V i VI 
klasy stanowią 40 % areału.

Głównym zadaniem Spółki jest hodowla bydła mlecznego, hodowla by-
dła mięsnego i uprawa ziemi. Celem naszego działania jest uzyskiwanie co-
raz wyższych wydajności jednostkowych wykorzystując nowoczesne me-
tody i technologie jak i stałe zwiększanie opłacalności produkcji zwierzęcej 
i roślinnej. Ze względu na przewagę gleb słabych, głównym kierunkiem 
produkcji spółki jest produkcja zwierzęca. Pogłowie bydła  to 2 500 sztuk 
rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, w tym 1000 sztuk krów mlecznych 
(z wydajnością roczną mleka ponad 10 000 litrów) oraz 600 sztuk bydła 
mięsnego, w tym około 200 sztuk mamek rasy limousine.  Krowy p.h.f.  
utrzymywane są w czterech fermach wolnostanowiskowych, trzy z nich 
(Wilkowice, Trzebiny, Strzyżewice) posiadają hale udojowe z kompute-
rowym systemem zarządzania stadem, czwarta ferma (Niechłód) wypo-
sażona jest w 8 robotów udojowych firmy LELY.

Hodowla bydła mlecznego prowadzona jest w oparciu o nowoczesne 
metody doskonalenia, w tym: genomowa ocena wartości hodowlanej, 
pozyskiwanie i przenoszenie zarodków, indywidualne kojarzenia kom-
puterowe.

Spółka oferuje do sprzedaży materiał hodowlany rasy 
limousine (buhajki i jałówki do krycia, jałówki cielne) oraz jałów-
ki cielne i buhaje hodowlane rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. 
W produkcji roślinnej główne rośliny towarowe to: pszenica kon-
sumpcyjna, rzepak, buraki cukrowe oraz kukurydza ziarnowa.
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W 23-ha gospodarstwie uprawiane są zboża, ziemniaki skrobio-
we oraz łubin. Dodatkowo w płodozmianie stosowane są rośliny 
motylkowate, m.in. lucerna i seradela, które wiążą azot i wpływają 
pozytywnie na strukturę gleby. W uprawie stosowanie nawozów 
poprzedzone jest analizą zasobności gleby, a co 3-4 lata przepro-
wadza się wapnowanie i nawożenie obornikiem. 

W tuczu trzody chlewnej wykorzystywane są własne zboża 
i łubin.  

Pan Marcin aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, 
bierze też czynny udział w pracach Sejmowej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

A 23-hectare area of the farm is occupied by cereals, starch potatoes and lupin. Additionally, legumes are grown 
in crop rotation, eg. lucerne and serradella, which fix nitrogen and positively affect the soil structure. Before fertilis-
ers are used, a soil fertility analysis is conducted, and every 3-4 years liming and manure spreading is carried out. 

Pigs are fattened using own cereals and lupin. 
Mr. Marcin actively works for the benefit of the local community. He also participate in the Sejm’s Committee for 

Argiculture and Rural Development.

W 30-ha gospodarstwie uprawiane są zboża, rzepak i groch. 
W uprawie roli i roślin stosowana jest technika orkowa oraz głębo-
kie spulchnianie podeszwy płużnej. 

Stosowane w gospodarstwie zabiegi agrotechniczne mają na celu 
ograniczanie strat wody w glebie. W ochronie roślin wykorzysty-
wane są tylko środki biodegradowane, a ze względu na pszczoły 
opryski rzepaku wykonywane są tylko w porze nocnej. W dotych-
czasowej modernizacji gospodarstwa korzystano ze środków UE, 
w najbliższej przyszłości ponadto planowane jest budowanie syste-
mu nawadniania.

Pan Tomasz jest redaktorem czasopisma rolniczego i portalu rol-
nego. 

A 30-hectare area of the farm is occupied by cereals, rape and pea. Plants are cultivated using ploughing technol-
ogy and deep soil working of a plough pan. 

Agrotechnical treatments used in the farm are aimed at containing losses of water in the soil. Only biodegradable 
PPPs are used, and, for the sake of bees, rape spraying is conducted at nights. The farm was modernised thanks to 
EU funds. In the near future building of a watering system is planned.

Mr. Tomasz is an editor of an agricultural magazine and website. 

Marcin Konicz
Jeglia 40, 13-220 Rybno
woj. warmińsko-mazurskie/Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
zgłoszony przez Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie, PZDR w Działdowie
Entered by Warmińsko-Mazurski Agricultural Advisory Centre in Olsztyn, 
Advisory Board in Działdowo

Tomasz Kuchta
ul. Zatorze 16, 39-400 Tarnobrzeg
woj. podkarpackie/Podkarpackie Voivodeship
zgłoszony przez Podkarpacki OR ARiMR w Rzeszowie, BP w Tarnobrzegu
Entered by Podkarpacki Regional Department of Restructuring  
and Modernization of Agriculture Agency in Rzeszów, Poviat Office  
in Tarnobrzeg

Spółka wzięła udział w krajowych i regionalnych wystawach zwie-
rząt hodowlanych oraz w organizowanych konkursach. W 2018 r. 
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. zostało Laureatem XXV 
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK – FARMER ROKU” 
w kategorii Przedsiębiorstwa Rolnicze - produkcja zwierzęca.

Otrzymała również Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkur-
sie „PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2018” w kategorii: 
producent jałówek i buhajków hodowlanychorganizowanym przez 
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Fundację Edu-
kacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W 2018 r. wzięła udział w I Regionalnej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych - Sielinko 2018 oraz w III Krajowej Wystawie Bydła 
Mięsnego- Minikowo 2018, na której jałówka LM pow. 18 miesięcy 
została wiceczempionem.

W 2019 roku uczestniczyliśmy w Narodowej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych w Poznaniu. 

W kategorii bydła mlecznego startowały trzy jałówki. Wszystkie 
zdobyły złote medale.

W kategorii bydła mięsnego startowały dwa buhaje rasy Limo-
usine, buhaj powyżej 24 miesięcy, buhaj do 24 miesięcy oraz cztery 
jałówki. 

Nasz buhaj SALKO zdobył czempiona w tej kategorii.
Również tytuł czempiona uzyskał buhaj powyżej 24 miesięcy rasy 

LIMOUSINE oraz tytuł wiceczempiona uzyskała jałowica rasy PHF – 
HO II kategoria wiekowa, podczas II Regionalnej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych XXV Wystawa Zwierząt SIELINKO 2019 r. 

VI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych XXXII Barz-
kowickie Targi Rolne „AGRO POMERANIA 2019” przyniosły nam 
również dużo satysfakcji z osiągnięć  jakie zdobył Champion w rasie 
Limousine w kat. buhaje powyżej 24 miesięcy.

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64-100 Leszno,      
tel. (65) 520-26-70,  fax (65) 533-81-60
e-mail: przedsiebiorstwodlugiestare@gmail.com        
internet: www.dlugiestare.com.pl

Spółka położona jest w południowo-zachodniej części województwa 
wielkopolskiego, przy drodze krajowej nr 12 między Lesznem a Wscho-
wą, w powiecie leszczyńskim. Po kolejnych przekształceniach w 1995 r. 
powstała Spółka z o.o., którą w 2003 r. wpisano na listę spółek strategicz-
nych dla polskiego rolnictwa. Gospodarujemy na 3 152 ha, w tym 3 026 ha 
użytków rolnych. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 0,79. Grunty V i VI 
klasy stanowią 40 % areału.

Głównym zadaniem Spółki jest hodowla bydła mlecznego, hodowla by-
dła mięsnego i uprawa ziemi. Celem naszego działania jest uzyskiwanie co-
raz wyższych wydajności jednostkowych wykorzystując nowoczesne me-
tody i technologie jak i stałe zwiększanie opłacalności produkcji zwierzęcej 
i roślinnej. Ze względu na przewagę gleb słabych, głównym kierunkiem 
produkcji spółki jest produkcja zwierzęca. Pogłowie bydła  to 2 500 sztuk 
rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, w tym 1000 sztuk krów mlecznych 
(z wydajnością roczną mleka ponad 10 000 litrów) oraz 600 sztuk bydła 
mięsnego, w tym około 200 sztuk mamek rasy limousine.  Krowy p.h.f.  
utrzymywane są w czterech fermach wolnostanowiskowych, trzy z nich 
(Wilkowice, Trzebiny, Strzyżewice) posiadają hale udojowe z kompute-
rowym systemem zarządzania stadem, czwarta ferma (Niechłód) wypo-
sażona jest w 8 robotów udojowych firmy LELY.

Hodowla bydła mlecznego prowadzona jest w oparciu o nowoczesne 
metody doskonalenia, w tym: genomowa ocena wartości hodowlanej, 
pozyskiwanie i przenoszenie zarodków, indywidualne kojarzenia kom-
puterowe.

Spółka oferuje do sprzedaży materiał hodowlany rasy 
limousine (buhajki i jałówki do krycia, jałówki cielne) oraz jałów-
ki cielne i buhaje hodowlane rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. 
W produkcji roślinnej główne rośliny towarowe to: pszenica kon-
sumpcyjna, rzepak, buraki cukrowe oraz kukurydza ziarnowa.
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W gospodarstwie o pow. 120 ha prowadzona jest hodowla bydła 
mlecznego. Pogłowie bydła liczy 213 szt., w tym 96 to krowy mleczne 
o wydajności ponad 10 500 kg mleka w laktacji. Krowy utrzymywane 
są w oborze wolnostanowiskowej z halą udojową 2x8 stanowisk. 
Czyszczenie rusztów i zadawanie pasz odbywa się przy pomocy 
robotów. Produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji zwie-
rzęcej. Uprawia się głównie kukurydzę, zboża, lucernę oraz trawy. 
Gospodarstwo jest kompleksowo wyposażone w maszyny i urządzenia 
do uprawy roli i roślin oraz przygotowania pasz dla bydła.

A 120-hectare farm is a dairy farm. Cattle population consists of 213 
thousand head, including 96 milk cows with the yield of 10,500 kg  
during lactation. Cows are kept in a loose housing barn with a milking hall (2x8 positions). Cleaning of a grate and 
feeding is conducted by robots Plant production is subordinated to animal production. Main crops include corn, cere-
als, lucerne and grass. The farm has machines and equipment required for tillage, plant cultivation and preparation of 
cattle fodder. 

Karolina i Maciej Latos
Stronno, ul. Szkolna 24, 86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU
Entered by Polish Club FARMER OF THE YEAR Association

W 28-ha gospodarstwie prawie 15 ha zajmują trwałe użytki zielo-
ne. Pozyskiwana z nich pasza przeznaczana jest dla bydła opasowego 
oraz utrzymywanych w celach rekreacyjnych koni. Do opasu prze-
znacza się zakupione odsadki, a opas prowadzony jest w budynku 
wolnostanowiskowym.

Dominującym kierunkiem w gospodarstwie jest uprawa owoców 
miękkich, głównie truskawek, malin i czarnych porzeczek. Uprawa 
prowadzona jest metodami ekologicznymi, potwierdzonymi certyfi-
katem. Duża część upraw owoców jest nawadniana. 

The area of the 
farm is 28 hectares, 
of which 15 ha  
is occupied by permanent pastures. Fodder harvested from them is 
used to feed beef cattle and horses which are kept for recreational 
purposes. Animals for fattening include bought weanlings, and the 
process of fattening is conducted in a free stall building.

The main production direction in the farm is cultivation of soft 
fruits, mainly strawberries, raspberries and black currants. They are 
cultivated using ecological methods, as confirmed by certificates. 
A large proportion of fruits is watered.

Katarzyna i Damian Niedziela
27-220 Mirzec 20 
woj. świętokrzyskie/Świętokrzyskie Voivodeship
zgłoszeni przez Świętokrzyski ODR w Modliszewicach
Entered by Świętokrzyski Agricultural Advisory Centre in Modliszewice



Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o.o. w Gilowie 
powstał 1 stycznia 1995 roku na bazie  Państwowego Ośrodka Hodowli Zaro-
dowej działającego od 1966 roku. Spółka gospodaruje  na obszarze 2627 ha 
użytków rolnych w obrębie  gmin  Piława Górna oraz Niemcza. Działalność 
rolnicza prowadzona jest  w dwóch   gospodarstwach  Gilów oraz Stasin znaj-
dujących się na terenie  województwie dolnośląskiego.

Podstawą działalności spółki jest hodowla bydła mlecznego oraz produkcja 
mleka, prowadzona jest  hodowla bydła mlecznego trzech ras: rasy polskiej 
holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono białej, polskiej czerwono-białej  
i polskiej czerwonej. Rasy polska czerwono-biała i polska czerwona  są to 
tzw. rasy „zachowawcze” polskiego bydła. Jednym z zadań OHZ „Przerzeczyn 
Zdrój” jest utrzymywanie ich jako tzw. banku genów. Od 2013 roku prowa-
dzona jest także w gospodarstwie Stasin hodowla czystorasowego bydła 
mięsnego rasy Limousine. Buhaje tej rasy są sprzedawane do stacji una-
sienniania oraz hodowcą prywatnym.

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój”
Gilów 120A, 58-230 Niemcza, woj. dolnośląskie, Tel. 74/837 50 61 74/837 52 81
Nip 882-10-06-025 Regon 890281343
e-mail: ohz@przerzeczyn.com.pl, www.przerzeczynzdroj.com.pl

Produkcja roślinna w spółce planowana  jest z uwzględnieniem potrzeb 
związanych z  hodowlą.  Spółka uprawia pszenicę, jęczmień, rzepak, kukury-
dzę oraz roślin warzywne – groszek zielony i kukurydzę cukrową.

W ostatnich latach  całkowitej zmianie uległa organizacja hodowli bydła 
i produkcji mleka w spółce. Do użytkowania  została oddana nowa obora 
wolnostanowiskowa dla krów  mlecznych w Gilowie gdzie dój  odbywa się na 
nowoczesnej dojarni „karuzelowej”. Spółka inwestuje także w nowoczesne 
maszyny do produkcji rolnej, wprowadza  innowacyjne technologie siewu 
i nawożenia gruntów rolnych w celu poprawienia wydajności i efektywności 
plonowania. Z powodzeniem stosowana jest uprawa bezorkowa z zastoso-
waniem agregatu uprawowego oraz maszyny o dużej szerokości roboczej. Od 
kilku sezonów stosowany jest system nawożenia precyzyjnego w odniesie-
niu do azotu, fosforu i potasu.



O
gó

ln
op

ol
sk

i K
on

ku
rs

 R
O

LN
IK

 –
 F

AR
M

ER
 R

O
KU

XX
VI

 E
D

YC
JA

49

Gospodarstwo o pow. 6,53 ha należy do Ogólnopolskiej Sieci Za-
gród Edukacyjnych i specjalizuje się w uprawie i przetwórstwie wa-
rzyw oraz pszczelarstwie. W sposób tradycyjny kisi się tu kapustę 
i ogórki, przetwarza buraczki i wyrabia soki. Kiszonki sprzedawane są 
bezpośrednio w gospodarstwie, do restauracji, sklepów z żywnością 
ekologiczną oraz na różnych eventach. Rolnicy prowadzą warsztaty, 
na których można własnoręcznie ukisić kapustę, upiec chleb, przy-
gotować gołąbki z kiszonej główki kapusty czy nauczyć się tradycyj-
nych technik rękodzieła. Prowadzą też edukację z zakresu hodowli 
pszczół, jako nieliczni założyli komorę do apiterapii. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt promowania produktów regionalnych poprzez 
uczestnictwo w konkursach kulinarnych, kiermaszach i festiwalach.

A 6,53-hectare farm belongs to the National Network of Educational Farms and specialises in cultivation and pro-
cessing of vegetables and apiculture. The farm is known for production of traditional sauerkraut, brine pickles, beet 
preparations and juices. Products can be bought directly at the farm and are sold to restaurants, organic food markets 
and on various events. The farmers run workshops where one can make sauerkraut, bake a bread, prepare meat-stuff 
cabbage or try traditional handcraft techniques. They also conduct bee-keeping courses and have an api-chamber. 
Promotion of regional products by taking part in culinary competitions, fairs and festivals deserves particular attention.

Marek i Anna Sienkiewicz
Czarna Wieś Kościelna, ul. E. Szapela 18a, 16-020 Czarna Białostocka 
woj. podlaskie/Podlaskie Voivodeship
zgłoszeni przez KOWR OT Białystok
Entered by National Center for Agricultural Support – Regional Departament 
in Białystok

W 110-ha gospodarstwie dominuje chów bydła mlecznego. 
Stado liczy 130 krów o wydajności ponad 10 300 kg mleka. Bez-
ściełowa, wolnostanowiskowa obora wyposażona jest w 2 roboty 
udojowe firmy GEA, zainstalowane są również czochradła i maty 
legowiskowe. System żywienia oparty jest na paszach sporządza-
nych w gospodarstwie pod nadzorem firmy DE HEUS. W procesie 
produkcji pasz wykorzystuje się pasze własne (zboża, kukurydza, 
słoma) i z zakupu (soja, rzepak, młóto, dodatki witaminowo-mi-
neralne), stosując system żywienia TMR. Państwo Olszewscy za 
swoją działalność byli wielokrotnie wyróżniani i nagradzani.

The main production direction of the 110-hectare farm is rearing of 
dairy cows. The herd consists of 130 cows with the yield of more than 10,300 kg of milk. A beddingless, free stall barn has 
2 GEA milking robots, cow cleaners and mats. The feeding system is based on fodders produced on site under the supervi-
sion of DE-HEUS. Fodder production uses own fodders (cereals, corn, straw), as well as third party fodders (soy, rape, spent 
grain, vitamin and mineral additions), according to TMR feeding system. The Olszewscy family received numerous awards 
and honorary mentions for their activity.

Małgorzata i Leszek Olszewscy
Białowieżyn 13, 87-600 Lipno 
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU
Entered by Polish Club FARMER OF THE YEAR Association



Przedstawiciel Regionalny SAMCO -
Uslugi Rolnicze Pawel Madej

Innowacyjne rozwiazania

Wcześniejszy siew o 3 tygodnie w porównaniu do tradycyjnych upraw 
kukurydzy.
Wcześniejszy zbiór plonów pozwalający na siew roślin ozimych.
Sianie nasion , rozpylanie  środków chwastobójczych i rozwijanie folii 
Samco podczas jednego przejazdu.
Zwiększenie dostepu rośliny do soli mineralnych i wody poprzez większy 
rozrost korzeni.
Zatrzymanie i rotacja nagromadzonej w glebie wody.
Zwiększenie i poprawa jakości plonów. 
Gwarancja uzyskania wysokich rezultatów upraw kukurydzy.

Kontakt Pawel Madej
+48 660 715 260  

Kontakt Krzysztof Kucharski
+ 48 508 346 357
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Państwo Stachowicz wraz z córką i synem prowadzą rodzinne gospo-
darstwo o pow. 228 ha, nastawione na produkcję roślinną. Uprawiają 
głównie zboża, rzepak i kukurydza na ziarno. Wysiewany jest wyłącznie 
materiał kwalifikowany, wdrażane są też zasady rolnictwa precyzyjnego 
z wykorzystaniem systemu nawigacyjnego. Część plonów sprzedawana 
jest bezpośrednio po zbiorach, a pozostała przechowywana jest w maga-
zynach płaskich. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w ma-
szyny i urządzenia, dodatkowo prowadzona jest działalność usługowa. 
Państwo Stachowicz współpracują z Uniwersytetem Przyrodniczym we 
Wrocławiu, organizując m.in. praktyki dla studentów. 

Mr. and Mrs. Stachowicz, with a daughter and a son, runs a 228-hec-
tare family farm focused on plant production. They cultivate cereals, rape and grain maze. They use only certified seeding 
material and implement precision agriculture principles using the navigation system. A part of crops is sold directly after 
harvest, while the rest is stored in flat warehouses. The farm has all the necessary machines and equipment and conducts 
service activities. The Stachowicz family cooperates with the Life Science University in Wrocław by organising, eg. student 
apprenticeships. 

Gabriela i Krzysztof Stachowicz
Siedlec, ul. Wrocławska 14, 55-095 Mirków
woj. dolnośląskie/Dolnośląskie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU
Entered by Polish Club FARMER OF THE YEAR Association

Państwo Sobczak w 1986 roku przejęli od rodziców pana Wiesława 
wielokierunkowe gospodarstwo, w którym uprawiano m.in. ziemniaki 
przeznaczone na mączkę ziemniaczaną i krochmal. Obecnie w 166 ha  
gospodarstwie o niskiej bonitacji gleb prowadzona jest wyłącznie 
produkcja roślinna: uprawa zbóż ozimych, rzepaku i ziemniaków 
przemysłowych. Zboża i rzepak przechowywane są w magazynach 
płaskich, o pojemności 800 ton. W 2014 roku wybudowano przecho-
walnię do ziemniaków – sadzeniaków. 

W gospodarstwie organizowane są pokazy polowe oraz praktyki dla 
uczniów technikum i studentów.  

Mr. and Mrs. Sobczak inherited from Mr. Wiesław’s parents a multi-
directional farm, where, e.g. starch potatoes were cultivated. Now, low 
class soils of the 166-hectare farm are occupied only by plant cultivation: 
winter cereals, rape and potatoes for industrial use. Cereals and rape are 
stored in flat warehouses with the capacity of 800 tons. In 2014 they 
build a storage for seed potatoes. 

The farm organises field shows and apprenticeships for pupils and stu-
dents.

Maria i Wiesław Sobczak 
Koszanowo 8A, 78-316 Brzeżno
woj. zachodniopomorskie/Zachodniopomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach, PZDR w Świdwinie
Entered by Zachodniopomorski Agricultural Advisory Centre in Barzkowice, 
Advisory Board in Świdwin



KUP w e-sklepie
www.agropolska.pl/sklep 
lub  skontaktuj się z działem 
prenumeraty – tel. 52 584 17 47/57

Dział Handlu: tel./fax 61/28-35-655; e-mail: spojnia.marketing@cop.pl
www.nasiona-warzyw.pl
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Państwo Stączek prowadzą 350-ha gospodarstwo, w którym domi-
nuje uprawa zbóż i hodowla bydła. 

Pogłowie bydła mlecznego liczy około 115 szt., a 16 szt. to bydło 
mięsnej rasy Limousine. W uprawie roli i roślin dominuje system 
bezorkowy, stosowany jest system GPS, agregatowanie maszyn oraz 
jednoczesny siew rośliny głównej i osłonowej. W płodozmianie 
główne miejsce zajmują kukurydza i zboża, ponadto uprawiana jest 
lucerna i soja. Użytki zielone zajmują 37 ha. 

Gospodarze świadczą usługi rolnicze, a w swoim gospodarstwie 
organizują praktyki dla uczniów i studentów. 

The Stączek family runs a 350-hectare farm focused on cultivation 
of cereals and cattle breeding. 

Cattle population consists of ca. 115 head, of which 16 head belong to Limousine beef cattle. Tillage and plant culti-
vation is conducted in the ploughless system, and GPS system, machine mounting and concurrent seeding of main and 
cover plants is used. As for crop rotation, it is dominated by corn and cereals, as well as lucerne and soy. Grasslands 
cover 37 ha. 

Farmers provide agricultural services and organises apprenticeships for pupils and students.

51-ha gospodarstwo państwa Wierzbowskich specjalizuje się 
w hodowli trzody chlewnej i sprzedaży warchlaków. Stado podsta-
wowe liczy 160 loch rasy Dunbred, od których rocznie sprzedaje się 
około 4500 warchlaków. Zwierzęta utrzymywane są w budynkach 
bezściełowych, wyposażonych w paszociągi i automatyczną wenty-
lację. Gospodarstwo położone jest w otulinie Parku Krajobrazowego 
Wzgórza Dylewskie, co utrudnia rozwój gospodarstwa, m.in. rozbu-
dowę tuczarni. W celu pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji 
gospodarze biorą udział w wielu szkoleniach.

A 51-hectare farm of the Wierzbowski family specialises in breed-
ing pigs and selling of piglets. A fixed asset livestock consists of 160 
Dunbred sows which yield 4,500 piglets per year. Animals are kept 
in beddingless facilities equipped with feed troughs and automatic 
ventilation. The farm is surrounded by the Wzgórza Dylewskie Landscape Park, which makes farm development, eg. 
expansion of the fattening facility, harder. In order to expand knowledge and raise qualifications, the farmers participate 
in numerous trainings and courses. 

Elżbieta i Waldemar Wierzbowscy
Złotowo 97, 14-260 Lubawa
woj. warmińsko-mazurskie/Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
zgłoszony przez Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie
Entered by Warmińsko-Mazurski Agricultural Advisory Centre in Olsztyn

Ewa i Rafał Stączek
Jaćmierz, ul. Wiejska 9, 38-530 Zarszyn
woj. podkarpackie/Podkarpackie Voivodeship
zgłoszeni przez Podkarpacką Izbę Rolniczą w Trzebownisku
Entered by Podkarpacka Agricultural Chamber in Trzebownisko



  
Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Spółka z o.o. funk-

cjonuje od 1 lipca 1993 roku i powstał w wyniku przekształ-
ceń własnościowych na bazie Państwowego Ośrodka Hodowli 
Zarodowej. Położony jest w centrum powiatu sieradzkiego, 
w województwie łódzkim. Spółka gospodaruje na 957 ha użyt-
ków rolnych. Zasadnicza część użytków rolnych przeznaczona 
jest do produkcji pasz objętościowych i treściwych dla bydła 
mlecznego, stanowiąc bazę paszową dla produkcji zwierzęcej. 
Głównym kierunkiem produkcji roślinnej jest uprawa zbóż, 
rzepaku oraz kukurydzy na ziarno i kiszonkę. 

Wiodącym kierunkiem produkcyjnym w spółce jest hodow-
la bydła mlecznego. Należy ona do czołowych spółek hodowla-
nych o znaczeniu strategicznym dla polskiego rolnictwa. Głów-
nym kierunkiem działalności jest wykorzystanie potencjału 
genetycznego do doskonalenia krajowej populacji bydła mlecz-
nego. Z� eński materiał hodowlany wykorzystywany jest do re-
montu własnych stad Spółki, a także sprzedawany na rynek 
krajowy. Do spółek inseminacyjnych i na punkty kopulacyjne 
sprzedawane są buhajki dębołęckiej hodowli. OHZ Dębołęka 
jest największym w woj. łódzkim producentem mleka. 

Od wielu lat OHZ Dębołęka współpracuje z uczelniami rolniczy-
mi z całego kraju, w zakresie kształcenia studentów. Baza spółki 
jest bogatym materiałem do prac magisterskich i doktoranckich.

OHZ Dębołęka w roku 1974 rozpoczął, jako jedno z trzech pol-
skich przedsiębiorstw rolnych hodowlę krów rasy holsztyńsko=

-fryzyjskiej, importując z Kanady stado liczące 77 jałowic 
w różnym wieku. Celem zapoczątkowanych wówczas prac ho-
dowlanych było systematyczne doskonalenie bydła w kierun-
ku jednostronnie mlecznym, głównie poprzez krzyżowanie 
wypierające z bydłem HF. Sprowadzenie w 1974 roku jałówek 
do OHZ Dębołęka, oprócz wzrostu wydajności zapoczątkowało 
przede wszystkim proces doskonalenia bydła rasy czarno-bia-
łej rasą holsztyńsko-fryzyjską.

Poprawiono warunki dobrostanu bydła, spełniając wszyst-
kie wymagania stawiane przez Unię Europejską. Warunki te 
pozwalają na osiąganie wysokiej produkcji, poprawy zdro-
wotności zwierząt oraz realizację programu hodowlanego. 
W zarządzaniu stadem wykorzystywane są nowoczesne tech-
niki hodowlane (genomowanie, embriotransfer).

Prace hodowlane prowadzone w Spółce znajdują uznanie 
w postaci nagród championów i vice-championów zdobywa-
nych przez zwierzęta na arenie krajowej i międzynarodowej.

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka charakteryzuje się 
bardzo wysokimi parametrami długowieczności krów. Firma 
jest rekordzistą w ilości wyhodowanych krów, które osiągnęły 
wydajność życiową ponad 100 tysięcy kg mleka. 

 Dębołęka 72, 98-275 Brzeźnio
tel. 43 820 32 67, 820 32 68

e-mail: biuro@hodowladeboleka.pl
www. hodowladeboleka.pl
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Państwo Ziemniak prowadzą rodzinne gospodarstwo o pow. 
87 ha. Uprawiają głównie zboża, ziemniaki, buraki i rzepak, a w 
celu zachowania żyzności gleby rośliny motylkowe. Gospodarstwo 
realizuje program rolno-środowiskowy. Dzięki zastosowaniu no-
woczesnych technologii i technik produkcji uzyskuje się wysokie, 
dobrej jakości plony. W gospodarstwie prowadzi się chów bydła 
opasowego, rocznie sprzedaje się około 40 szt. Państwo Ziemniak 
aktywnie uczestniczą w różnych lokalnych działaniach, sami też są 
inicjatorami wielu pomysłów aktywizujących środowisko. Za swoją 
gospodarność i działalność otrzymali wiele nagród i wyróżnień. 

The Ziemniak family runs a family farm with the area of 87 ha. 
The cultivate cereals, potatoes, beets and rape, as well as legumes in order to keep their soils fertile. The farm 
implements an agri-environmental programme. The use of modern technologies and production techniques results 
in high yields of high quality. The family breeds meat cattle, selling 40 head a year. They take active part in local 
activities, initiating many ideas activating the local society. They received many awards and honorary recognitions 
for their work. 

Ewa i Mariusz Ziemniak
Strzelce 69, 88-321 Kwieciszewo
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski OR ARiMR w Toruniu
Entered by Kujawsko-Pomorski Regional Department of Restructuring and 
Modernization of Agriculture Agency in Toruń





O
gó

ln
op

ol
sk

i K
on

ku
rs

 R
O

LN
IK

 –
 F

AR
M

ER
 R

O
KU

XX
VI

 E
D

YC
JA

57

Państwo Sznajder prowadzą rodzinne gospodarstwo o pow. 62 
ha zajmujące się od trzech pokoleń uprawą warzyw i produkcją 
kiszonek. Uprawia się głównie ogórki, kapustę i buraki oraz wa-
rzywa pomocnicze: koper, czosnek i marchew. Kiszenie odbywa 
się według 100-letniej tradycji regionu Dolnej Baryczy, a proces 
kiszenia jest powolny i w pełni naturalny. Ukiszone warzywa są 
konfekcjonowane w słoiczki, a wyciskany sok z warzyw butelkowa-
ny. Produkty sprzedawane są w małych opakowaniach pod własną 
marką i logo głównie do małych sklepów ze zdrową żywnością, 
najlepszych restauracji i barów, a także do szkół i przedszkoli. Pro-
wadzi się również sprzedaż internetową. Gospodarstwo realizuje 
strategię budowy marki produktów zdrowych i wysokiej jakości. Właściciele starają się obniżać koszty produkcji, 
stąd ważne jest bieżące zarządzanie Cash flow. Gospodarstwo posiada liczne nagrody i certyfikaty, stale się rozwija, 
a inwestycje realizowane są głównie z własnych środków. Prowadzone są szkolenia, demonstracje, a także warsztaty 
edukacyjne z zakresu kiszenia warzyw. Organizowane są tzw. dni otwarte, na które zapraszane są grupy studyjne 
i lokalne grupy działania. Państwo Sznajder współpracują z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Politech-
niką Łódzką, z licznymi szkołami i instytucjami. 

The Sznajder family runs a 62-hectare family farm where veg-
etables are cultivated and brine products are produced for three 
generations. Cultivations include cucumbers, cabbage, beet and 
auxiliary vegetables: dill, garlic and carrot. Vegetables are brined 
according to the 100-year old tradition of the Lower Barycz Re-
gion, and the brining process is slow and completely natural. 
Brined vegetables are packed into jars, while the pressed veg-
etable juice is bottled. Products re sold in small packages under 
own brand, mainly to small organic food stores, the best restau-
rants, as well as to schools and kindergartens. Online sale is also 
conducted. The farm implements a strategy of developing a bran 
of healthy, high quality products. The owners try to lower pro-

ductions costs, thus current cash flow management is crucial. The farm holds numerous prizes and certificates, 
while constantly developing and implementing investments mostly with own resources. The farms organises 
trainings, demonstrative shows and educational workshops with regard to brining. It organises open days, to 
which study groups and local action groups are invited. The Sznajder family cooperates with the Life Science 
Univeristy in Wrocław, the Technical University in Łódź, and numerous schools and insitutions. 

Laureaci XXVI edycji Konkursu
The Winners of the 26th edition of the Competition 
Kategoria: gospodarstwa rodzinne – produkcja roślinna
Category: family farms – plant production

Ludmiła i Michał Sznajder 

Karnice 17, 55-140 Żmigród
woj. dolnośląskie/Dolnośląskie Voivodeship
zgłoszeni przez Dolnośląski ODR we Wrocławiu
Entered by Dolnośląski Agricultural Advisory Centre in Wrocław
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Państwo Tylka z dużymi sukcesami prowadzą 
hodowlę bydła simentalskiego. 30 krów utrzymy-
wanych jest w oborze uwięziowej, jednak w se-
zonie pastwiskowym dużą część dnia spędzają na 
pastwiskach. Jałówki hodowlane i buhajki opaso-
we utrzymywane są w systemie wolnostanowisko-
wym. Simentale państwa Tylków były wielokrotnie 
nagradzane i zdobywały tytuły czempionów wy-
staw zwierząt hodowlanych.

Łąki i pastwiska zajmują 80 ha w 115-ha gospo-
darstwie, na pozostałym areale uprawia się zboża 
i kukurydzę z przeznaczeniem na paszę. W pro-
dukcji roślinnej stosuje się  tradycyjne technolo-
gie uprawy, a zmodernizowany z wykorzystaniem 

środków z Unii Europejskiej park maszynowy ułatwia wykonywa-
nie zabiegów agrotechnicznych. 

W gospodarstwie organizowane są praktyki dla uczniów i stu-
dentów oraz szkolenia dla hodowców bydła. W 2016 roku go-
spodarstwo gościło uczestników XXI Światowego Kongresu Bydła 
Simentalskiego.

The Tylka family successfully rears Simmental cattle. 30 cows 
are kept in a stanchion barn, however, in the grazing season, they 
spend a large proportion of the day on pastures. Breeding heifers 
and beef bulls are kept in detached cowsheds. Simentals of the 
Tylka family received multiple awards and won champion titles on 
livestock exhibitions.

Grasslands occupy 80 ha of the total farm area of 115 ha. The 
rest is occupied by cereals and corn used as fodder. Plant cultiva-
tion uses traditional technologies, and a machinery, modernised 
with the use of EU funds, makes agrotechnical treatments easier 
to conduct. 

The farm organises apprenticeships for pupils and students, as 
well as training for cattle breeders In 2016 the farm hosted the 
21st World Simmental - Fleckvieh Congress. 

Laureaci XXVI edycji Konkursu
The Winners of the 26th edition of the Competition
Kategoria: gospodarstwa rodzinne – hodowla bydła
Category: family farms – cattle breeding

Mieczysława i Jan Tylka 

Tokarnia 32, 38-505 Bukowsko
woj. podkarpackie/Podkarpackie Voivodeship
zgłoszeni przez Podkarpacki ODR w Boguchwale
Entered by Podkarpacki Agricultural Advisory Centre  
in Boguchwała





O
gó

ln
op

ol
sk

i K
on

ku
rs

 R
O

LN
IK

 –
 F

AR
M

ER
 R

O
KU

XX
VI

 E
D

YC
JA

61

Państwo Kieras prowadzą wielokierunkowe gospodarstwo, 
w którym łączą uprawę zbóż, kapusty pekińskiej i truskawek 
z hodowlą trzody chlewnej, prowadzeniem własnej masarni 
i świadczeniem usług rolniczych. 

Truskawki wczesne uprawiane są w namiotach foliowych na 
włókninie, natomiast truskawki gruntowe na ściółce ze słomy. 
Nawożenie oparte jest głównie na nawożeniu organicznym przed 
założeniem plantacji.  

W uprawie kapusty pekińskiej stosuje się własne rozsady, które 
wysadza się w drugiej dekadzie sierpnia na powierzchni około  
2 ha, po zbiorze jęczmienia jarego. Kapustę zbiera się w paździer-
niku przed przymrozkami. Chwasty zwalczane są mechanicznie 
– nie stosuje się herbicydów. 

Stado podstawowe trzody liczy 60 loch, a wyhodowane w go-
spodarstwie tuczniki o masie 120 kg kierowane są do własnego 
zakładu przetwórstwa mięsnego. W masarni produkcja ma cha-
rakter tradycyjny, a wszystkie wyroby są wytwarzane w dużym 
stopniu ręcznie, bez nastrzykiwania i masowania. Podstawą jest 
produkcja wysokiej jakości wyrobów wędzonych, uzyskiwanych 
z wędzenia na gorąco naturalnym dymem. 

The Kieras family runs a multi-directional farm, where they com-
bine cultivation of cereals, Chinese cabbage and strawberries with 
breeding of pigs, running of their own meat processing plant and 
provision of agricultural services. 

Early season strawberries are grown in small greenhouses on a fab-
ric, whilst outdoor strawberries are grown on a straw litter. Fertilisation 
is mostly organic, carried out before setting up a plantation. 

When it comes to Chinese cabbage, own seedlings are used, 
planted in the 2nd decade of August on the area of ca. 2 ha, after 
spring barley is collected. The cabbage is collected in October, before 
the first frosts. Weeds are controlled mechanically – no herbicides 
are used. 

The fixed asset livestocks is 60 sows. Porkers bred in the farm, 
weighing 120 kg, are transported to the family meat processing 
establishment. Meat processing is carried out traditionally with all 
products being produced manually, without injections and tumbling. 
The goal is to produce high quality smoked products obtained by 
natural hot smoking. 

Laureaci XXVI edycji Konkursu
The Winners of the 26th edition of the Competition
Kategoria: gospodarstwa rodzinne  – hodowla trzody chlewnej  
Category: family farms – pig breeding

Marzena i Łukasz Kieras

Komorów 4, 28-133 Pacanów
woj. świętokrzyskie/Świętokrzyskie Voivodeship
zgłoszeni przez Świętokrzyski ODR w Modliszewicach,  
PZD w Busku-Zdroju
Entered by Świętokrzyski Agricultural Advisory Centre  
in Modliszewice, Advisory Board in Busko-Zdrój
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Państwo Kępa przejęli po rodzicach 60 ha, dzisiaj prowadzą ro-
dzinne gospodarstwo o pow. 204 ha. Dominującym kierunkiem 
produkcji jest uprawa zbóż, okopowych, rzepaku oraz warzyw. 
Stosuje się odpowiedni płodozmian, poplony zimowe, nawozy 
organiczne, mikroorganizmy glebowe, uprawę pasową, a także 
przeprowadza się innowacyjną technologię kodowania gleby. Na-
wożenie jest ultrazlokalizowane, a uprawy są na bieżąco monito-
rowane. 

Państwo Kępa stworzyli system do pełnej optymalizacji gospo-
darstw – system do zarządzania AGRIDATA. System ten zmniejsza 
koszty zużycia paliwa, precyzyjnego siania i nawożenia, co po-
zwala uzyskać wyższe, a przede wszystkim stabilne plony. Gospo-
darstwo jest bardzo dobrze wyposażone w niezbędne maszyny 
i urządzenia. Dodatkowo prowadzona jest działalność pozarol-
nicza: handel nawozami, usługi transportowe, siew i zbiór bura-
ków cukrowych, zbóż oraz kukurydzy, a także uprawa pasowa. 
Państwo Kępa współpracują z Uniwersytetem Przyrodniczym we 
Wrocławiu w zakresie optymalizacji kosztów produkcji i wpływu 
poplonów na porowatość gleby. Współpracują również z Sudzu-
cker Polska w zakresie optymalizacji kosztów w uprawie buraka 
cukrowego. Organizują szkolenia dla studentów i rolników, na-
grywają też filmy edukacyjne na Yotube.   

The Kępa family inherited 60 ha from parents. Today they run a 204-hectare farm. The main production direction 
is cultivation of cereals, roots, rape and vegetables. They use crop rotation, intermediate crops, organic fertilisers, 
soil microorganisms, strip-till, as well as an innovative soil coding technology. Fertilisation is ultralocalised and crops 
are monitored on a current basis. 

The Kępa family created AGRIDATA management system to fully optimise farming activities. The system low-
ers the costs of fuel and makes precise seeding and fertilisation possible, which provides higher and more stable 
yields. The farm has all the necessary machines and equipment. Additionally, the Kępa family runs off-farm activi-
ties such as trade in fertilisers, transport services, seeding and collecting sugar beets, cereals and corn, as well as 
strip-till. They cooperate with the Life Science University in Wrocław with regard to optimisation of production 
costs and impact of intermediate crops on soil porosity. They also cooperate with Sudzucker Polska in terms of 
optimisation of production costs for sugar beet. They organise trainings for students and farmers, publish instruc-
tional videos on Youtube. 

   

Anna i Jan Kępa, Barbara i Paweł Kępa

Ligota Wielka 34, 56-400 Oleśnica
woj. dolnośląskie/Dolnośląskie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK  
– FARMER ROKU
Entered by Polish Club FARMER OF THE YEAR Association

Laureaci XXVI edycji Konkursu
The Winners of the 26th edition of the Competition
Kategoria: gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu 
Category: family with alernative source of income
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Państwo Kaźmierczakowie gospodarują na pow. 55 ha, w tym  
14 ha zajmują nowoczesne wysokie obiekty szklarniowe. Uprawiają 
trudną do prowadzenia odmianę pomidora Tomimaru Muchoo F1, 
należącą do grupy malinowych. Rośliny rosną w wiszących rynnach 
uprawowych na podłożu z wełny kamiennej. Jest to podłoże inertne, 
sterylne, łatwo utrzymujące optymalne warunki wodno-powietrzne. 
Dokarmianie roślin odbywa się poprzez ferdygację sterowaną 
komputerem. W szklarniach zastosowano w pełni skomputery-
zowany system klimatu, kurtyn energooszczędnych, nawadniania 
i zamgławiania, sortowania owoców, przemieszczania wózków 
transportowych itp. Szkodniki zwalczane są metodą biologiczną 
przy zastosowaniu owadów. 

W gospodarstwie znajduje  się 5 magazynów – komór chłodniczych, 
a także nowoczesna linia do sortowania i pakowania pomidorów. 
Transport do odbiorców odbywa się własnymi samochodami. Od-
biorcami pomidorów są sieci supermarketów w kraju, a także wysy-
łane są do Anglii, Grecji, Niemiec i Białorusi. Gospodarstwo posiada 
wdrożony standard GLOBALG.A.P., GLOBALGAP GRAPS, certyfikat 
HAACCP, a także ISO 22000. W gospodarstwie panuje wzorowy ład 
i porządek, a estetykę podkreśla pięknie utrzymana zieleń. Państwo 
Kaźmierczakowie są otwarci na pomoc i udział w działaniach na rzecz 
środowiska lokalnego. Współpracują z wieloma instytucjami naukowo-
-badawczymi i ze szkołami.  

The Kaźmierczak family runs a 55-hectare farm, with 14 ha cov-
ered by modern design tall greenhouses. They grow a demanding 
variety of tomato – Tomimaru Muchoo F1 belong to the raspberry 
tomato group. Tomatoes are growing in hanging troughs on a stone 
wool base. It is an inert, sterile base, easily maintaining optimal air-water conditions. Plants are fed using computer-
operated ferdigation. Greenhouses have a fully computerised system of climate, energy-saving curtains, watering and 

misting, fruit sorting, transport trolley movement, etc. Pests are con-
trolled using biological methods involving insects. 

The farm has 5 warehouses – cold chambers, as well as a cut-
ting-edge tomato sorting and packing line. Transport to recipients is 
carried out using own cars. Tomatoes are sold to supermarkets in 
Poland, as well as England, Greece, Germany and Belarus. The farm 
implemented the GLOBALG.A.P. and GLOBALGAP GRAPS stand-
ards and holds HAACCP and ISO 22000 certificates. The farm is 
maintained in order and the overall esthetics is emphasised by beau-
tifully landscapped greenery. The Kaźmierczak family is open to as-
sistance and contribution to the community. They cooperate with 
numerous research institutes and schools. 

Laureaci XXVI edycji Konkursu
The Winners of the 26th edition of the Competition
Kategoria: ogrodnictwo 
Category: horticulture

Agnieszka i Ernest Kaźmierczakowie

Warszówka 43, 62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie/Wielkopolskie Voivodeship
zgłoszeni przez Wielkopolski ODR w Poznaniu, PZDR 
w Marszewie
Entered by Wielkopolski Agricultural Advisory Centre in 
Poznań, Advisory Board in Marszewo
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Państwo Stromscy 35 lat temu otrzymali od babci 6 ha 
ziemi i zajęli się produkcją truskawek i warzyw. Obecnie 
powierzchnia gospodarstwa liczy 47 ha, a gospodarze wraz 
z synami prowadzą produkcję brojlerów. Roczna produkcja 
żywca drobiowego wynosi 1 452 000 kg. Prowadzi się 5 cykli 
produkcyjnych po 132 tys. szt. w cyklu. 

W 2019 r. oddano do użytku nowy kurnik, w którym 
zastosowano najnowocześniejszą innowacyjną metodę 
oczyszczania wychodzącego powietrza z obiektu – MagixX. 
Wodny system oczyszczania powietrza składa się z 4 komór 
filtrujących, w których zatrzymywany jest amoniak, siarko-
wodór i inne substancje zapachowe. Obiekt wyposażony 
jest w nowoczesny system pojenia, zadawania pasz i mo-
nitorowania. W gospodarstwie uprawia się głównie zboża 
z przeznaczeniem na pasze dla drobiu, które wytwarza się we własnej, nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej mieszalni, 
z wagami precyzyjnie dozującymi dodatki wysokobiałkowe. 

Państwo Stromscy aktywnie uczestniczą w różnych działaniach społecznych, są też organizatorami wielu inicjatyw 
lokalnych, np. „Bezpieczna droga dla dzieci”. Pan Zbigniew jest ekspertem do spraw drobiu COPA COGECA.  

The Stromscy family inherited 6 ha of land from a grandmother 35 years ago and started to produce strawberries 
and vegetables. Now the area of the farm is 47 ha and farmers, together with sons, are involved in broiler produc-
tion. Yearly production of slaughter poultry is  1,452,000 kg. There are 5 production cycles, 132 thousand units of 
poultry per cycle. 

In 2019 a new poultry house was built in which an in-
novative MagixX outgoing air cleaning method was imple-
mented. The water air cleaning system consists of 4 filtering 
chambers where ammonia, hydrogen sulphide and other 
fragrant substances are fixed. The facility is equipped with 
a modern system for watering, feeding and monitoring sys-
tem. The farm is focused on cultivation of cereals used as 
fodder for poultry, produced in a modern, fully-automated 
mixing plant with scales precisely dosing protein additions. 

The Stromski family actively participates in numerous 
social activities, organising many local initiatives such as 
“Road safe for children”. Mr. Zbigniew is an poultry expert 
of COPA COGECA.
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Danuta i Zygmunt Stromscy 

Kczewo 142, 83-304 Przodkowo
woj. pomorskie/Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Pomorski ODR w Lubaniu
Entered by Pomorski Agricultural Advisory Centre in Lubań
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Powierzchnia gospodarstwa wynosi 18,32 ha, w tym 4,26 
zajmuje uprawa winorośli. Produkcja win prowadzona jest pod 
nadzorem enologa z Włoch, a pani Agnieszka stale poszerza swoją 
wiedzę  zarówno w kraju, jak i za granicą. Prowadzi też działalność 
szkoleniową i doradczą w zakresie uprawy winorośli i sposobów 
wytwarzania win. Produkcja win prowadzona jest na najwyższym 
poziomie zgodnie z zasadami najlepszych winnic w świecie. By 
usprawnić proces technologiczny, zakupiono szereg nowoczesnych 
maszyn do przetwórstwa owoców, rozbudowano też system piwni-
czek do leżakowania win. Wina sprzedawane są do renomowanych 
restauracji i hoteli w Polsce. W winnicy organizowane są różnego 
rodzaju eventy mające na celu krzewienie kultury i tradycji kuli-
narnych regionu, a także integrację jego mieszkańców. Winnica 
wspiera wszelkie lokalne grupy działania.   

The area of the farm is 18,32 ha, of which 4,26 ha are occupied 
by grapevines. Wine production is conducted under the super-
vision of an oenologist from Italy, and Mrs. Agnieszka constantly 
expand her knowledge both in the country and abroad. She also 
conducts advisory and training activities with regard to cultivation 
of grapevines and wine production methods. Production of wines 
is carried out at the highest level, according to the standards used in 
the world’s best vineyards. To enhance the technological process, 
many modern fruit processing machines were bought and the wine 

cellar system was expanded. Wines are sold 
to reputable restaurants and hotels in Poland. 
The vineyard is a place where various events 
are held for the purpose of promoting the cul-
ture and culinary traditions of the region, as 
well as integrating its inhabitants. It supports 
the operation of many local action groups. 
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Agnieszka Taraszkiewicz

Winnica Bona Terra/Vineyard Bona Terra
Krzyżówki 17, 87-600 Lipno 
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszona przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie,  
PZDR w Lipnie
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre 
in Minikowo, Advisory Board in Lipno
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Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. 
należy do spółek strategicznych dla polskiego rolnictwa. Spółka 
na pow. 3163 ha  prowadzi hodowlę bydła mlecznego i mięsne-
go, hodowlę koni, a także produkcję nasienną roślin uprawnych. 

Pogłowie bydła liczy 2017 szt., w tym 900 krów o wydajności 
około 11 000 kg. mleka. Hodowla prowadzona jest w trzech 
oborach wolnowybiegowych wyposażonych w hale udojowe 
z programem monitorowania i zarządzania stadem. W gospo-
darstwie prowadzone są prace genetyczne w oparciu o specjalny 
program hodowlany. Na licznych targach i wystawach zwierzęta 
otrzymały najwyższe wyróżnienia. Utrzymywane jest też bydło 
mięsnej rasy Limusione w celu produkcji materiału hodowlanego 
oraz mięsa wysokiej jakości. 

Konie hodowane są w Stadzie Ogierów Sieraków. Hodowane są tam ogiery sześciu ras, a także prowadzona 
jest hodowla zachowawcza koników polskich. Zakład oferuje  szkolenia, kursy powożenia i jazdy konnej, uni-
wersytet hipologiczny, wczasy w siodle itp. Dla gości oferuje miejsca noclegowe w pałacyku.

Produkcja roślinna to głównie uprawa roślin na pasze, a z roślin towarowych uprawia się pszenicę, buraki cu-
krowe i rzepak. Mechanizacja stosowana w produkcji roślinnej i zwierzęcej ukierunkowana jest na zmniejszenie 
kosztów i zwiększenie efektywności wykonywanych zabiegów. Prezesem Zarządu spółki jest Marian Pankowski.

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. is a company of strategic importance to Polish 
Agriculture. On the area of 3,163 ha the company breeds dairy and meat cattle, raise horses and produces 
crop seeds. 

Cattle population consists of 2,017 head, including 900 cows with the yield of ca. 11,000 kg of milk. Breed-
ing is conducted in three free-range barns with milking halls operated using the herd monitoring and manage-
ment program. The farm carries out genetic works based on a special breeding program. Animals won the 
highest awards on numerous fairs and exhibitions. Limusione meat breed is also kept to produce a breeding 

material and high quality meat. 
Horses are raised in the Sieraków Herd of Studs. Studs of six 

breeds are raised there, as well as a conservation herd of Kon-
iks. The plant offers trainings, carriage driving and horse riding 
courses, hippological university, horseback holidays, etc. It of-
fers accommodation places in a mansion.

Plant production includes mainly fodder plants and profit 
crops such as wheat, sugar beet and rape. Mechanisation of 
plant and animal production aims to lower the costs and in-
crease the effectiveness of conducted operations The president 
of the company’s board is Marian Pankowski.
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Marian Pankowski

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o.
PR-H GAŁOPOL Ltd.
Gałowo, ul. Wierzbowa 10, 64-500 Szamotuły
woj. wielkopolskie/Wielkopolskie Voivodeship
zgłoszony przez Biuro Prezesa KOWR – Zespół Nadzoru  
Właścicielskiego
Entered by National Center for Agricultural Support, President’s 
Office – Ownership Supervision Team
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Prewencja w rolnictwie

zdrowie

bezpieczeństwo

dobrostan

bezpieczeństwo

zdrowie

dobrostan

Wizja Zero czyli zero wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie

Wizja Zero to światowa strategia prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w sektorze 
rolniczym, wdrażana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego – ISSA, 
do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku, a od 2007 roku, 
w jego ramach, prowadzi Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. 

Wizja Zero podkreśla wagę  trzech  wymiarów  pracy  człowieka:  

zdrowia, bezpieczeństwa i  dobrostanu na wszystkich szczeblach  

zarządzania  w  miejscu  pracy. Zastosowanie 7 Złotych Zasad po-

maga projektować środowisko pracy w taki sposób, aby ograniczyć 

ryzyko  niepożądanych  zdarzeń, tj. wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. 

Dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która od prawie 

30 lat aktywnie prowadzi działania prewencyjne w zakresie bezpie-

czeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, popularyzacja założeń 

Strategii pozwoli uzmysłowić wagę tych działań i dotrzeć z przeka-

zem prewencyjnym do jeszcze większego grona rolników. 

W 2019 roku odbyły się, między innymi:

•	 39. Międzynarodowe Kolokwium pt. Wizja Zero – Strategia Pre-

wencji w Rolnictwie w Kordobie w Hiszpanii, zorganizowane przez 

Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie we współ-

pracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

•	 Konferencja inaugurująca Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym 

w Polsce,

•	 I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży na film prewencyjny „Moja 

Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie”.

1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.

2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko

3. Zdefiniuj cele – stwórz program.

4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź 
dobrze zorganizowany.

5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: 
maszyny, narzędzia i stanowiska pracy.

6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa 
w gospodarstwie.

7. Daj dobry przykład i motywuj innych.

7 Złotych Zasad 

Głównym celem Wizji Zero jest zmniejszanie wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych, co wiąże się ze stworze-

niem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolni-

ków. Strategia opiera się na przekonaniu, że wypadki przy 

pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli za-

stosuje się odpowiednią strategię prewencji.
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