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Rehabilitacja lecznicza 
i turnusy regeneracyjne

1. Rehabilitacja lecznicza – 21 dni – dla:
  osób ubezpieczonych z mocy ustawy w pełnym zakresie 

lub
  osób ubezpieczonych na  wniosek w  pełnym zakresie 

nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem 
wniosku lub

  osób pobierających rentę rolniczą okresową lub
  osób uprawnionych do emerytury rolniczej.

2. Turnusy regeneracyjne – 7 dni – dla:
  ubezpieczonych będących opiekunami osób niepełno-

sprawnych.

Świadczenia zdrowotne

Bezpłatne świadczenia lecznicze realizowane w Centrach 
dla osób uprawnionych do świadczeń Kasy:

  hydroterapia
  inhalacje
  kinezyterapia
  ćwiczenia w basenie
  krioterapia
  laseroterapia
  okłady borowinowe i para� nowe
  masaż ręczny, częściowy i całkowity
  elektroterapia
  ultradźwięki
  magnetoterapia
  krioterapia ogólnoustrojowa.

Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną.

REHABILITACJA LECZNICZA
w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS

CRR 
w Horyńcu-Zdroju


CRR „Granit” 
w Szklarskiej

Porębie



CRR 
w Iwoniczu-Zdroju



CRR 
w Jedlcu



CRR 
NIWA

w Kołobrzegu

CRR 
„Sasanka” 

w Świnoujściu
 

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
w Iwoniczu-Zdroju

38–440 Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22
tel./fax: 13 43–506–12, 13 43–506–34 
13 43–506–64, 13 43–506–68
e-mail: sekretariat@crriwonicz.pl
www.crriwonicz.sanatoria.com.pl

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
NIWA w Kołobrzegu

78–100 Kołobrzeg, ul. C.K. Norwida 3
tel.: 94 355–20–00 do 01 
fax: 94 355–20–11
e-mail: sekretariat@niwa.info.pl
www.niwa.info.pl

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
w Horyńcu-Zdroju

37–620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 2
tel.: 16 631–30–58, 16 631–40–00 (recepcja)
e-mail: sekretariat@crr-horyniec.pl
www.crr-horyniec.pl

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
w Jedlcu

63–322 Gołuchów, ul. Spacerowa 1
tel. 62 761–62–51, 62 761–60–52 
62 761–62–50; fax: 62 761–67–52
e-mail: biuro@jedlec.pl 
www.jedlec.nowybip.pl

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
„GRANIT” w Szklarskiej Porębie

58–580 Szklarska Poręba, ul. Kopernika 14
tel.: 75 717–30–01 
fax: 75 717–31–15
e-mail: recepcja@crrkrus.pl
www.crrkrus.pl

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
„SASANKA” w Świnoujściu

72–600 Świnoujście, ul. Marii Konopnickiej 17
tel.: 91 382–58–00, 91 382–58–22 
fax: 91 321–06–51
e-mail: crrswinoujscie@krus.swi.pl
www.krus.swi.pl
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Szanowni Państwo! Drodzy Laureaci!

To już XXIX Gala Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku”. 
Konkurs jest rówieśnikiem przemian ustrojowych w naszym kraju. Na prze-
strzeni tych lat zawsze były nagradzane osoby, które wyróżniały się swoją 
pracą i sukcesami gospodarczymi.

To dzięki takim ludziom jak Państwo polskie rolnictwo rozwija się bardzo 
dobrze, pomimo wielu różnych zagrożeń, które miały miejsce nie tylko 
w przeszłości, lecz także obecnie. Jeszcze nie skończyły się kłopoty spo-
wodowane pandemią COVID-19, a już pojawiło się wiele wyzwań, które 
zostały spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę. Gwałtowny wzrost cen 
surowców energetycznych przełożył się na bardzo wysokie ceny nawozów, 
których produkcja jest oparta na gazie.

Nie zostawiliśmy rolników samych sobie z tym problemem. Po długim 
oczekiwaniu uzyskaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na zastosowanie 
systemu dopłat do zakupu nawozów. Niejednokrotnie zwracałem na 
posiedzeniach unijnych ministrów rolnictwa uwagę na niebezpieczeństwo 
zmniejszenia produkcji rolnej. Udało się doprowadzić m.in. do odstąpienia 
od obowiązkowego odłogowania. Na poziomie UE musimy też rozwiązać 
kwestię wysokich cen nawozów.

Dziś jest czas na ponowną weryfikację ambitnych planów zawartych 
w Zielonym Ładzie czy też w programie Fit for 55.

Szanowni Państwo!
Czas kryzysu wywołanego przez agresywną politykę Rosji uświadomił 

wielu osobom, co oznacza bezpieczeństwo żywnościowe. Jesteśmy bez-
pieczni dzięki polskim rolnikom. To Wam, drodzy Państwo, zawdzięczamy 
to, że nie brakuje nam jedzenia. Dziękuję za Waszą pracę i wysiłek, bo 
wiem, jak wielu z Was było bardzo trudno, zwłaszcza tym, którzy zajmują 
się hodowlą trzody chlewnej. Podjęliśmy niezbędne, możliwe działania, 
aby ratować polskie stada, dopłacając do loch i prosiąt.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje politykę wobec 
obszarów wiejskich, której celem jest przede wszystkim wyrównywanie 
poziomu życia na wsi w stosunku do poziomu życia w mieście.

Szanowni Państwo!
Przed nami kolejne wyzwania. Żyjemy w trudnych czasach i szczególnie 

istotne jest współdziałanie i współpraca. Przeciwności możemy pokonać 
i pokonamy. Jestem przekonany, że właśnie dzięki takim ludziom jak 
Państwo – Laureaci Konkursu „Rolnik – Farmer Roku” zrobimy to szybciej 
i skuteczniej. To nie tylko Wasze osiągnięcia, lecz także Wasza postawa 
i zaangażowanie są najlepszym motywatorem dla innych.

Szanowni Państwo! Drodzy Laureaci!
Dziękuję za Waszą ciężką pracę, za wytrwałość i konsekwencję w bu-

dowaniu siły polskiego rolnictwa. Dziękuję za zapewnienie nam wszystkim 
bezpieczeństwa żywnościowego. Życzę, aby spełniały się marzenia, aby 
Państwo osiągali nowe, ambitne cele. Życzę również pomyślności w życiu 
osobistym, w życiu Państwa Rodzin.

Henryk Kowalczyk
Wicepremier, Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi
Deputy Prime Minister and Minister  

of Agriculture and Rural Development

Ladies and Gentlemen! Dear Winners!

It is already the 29th Gala of the Countrywide FARMER OF THE YEAR Competition. The Competition is of the same age as the trans-
formation of the political system in our country. Over those years its winners have been the persons who have distinguished themselves 
with their work and economic successes.

It is due to such persons as you, Ladies and Gentlemen, that Polish agriculture is developing very well, despite many threats, not only 
those that occurred in the past, but also those to be seen at present. The troubles caused by the COVID-19 pandemic were not over 
yet when many challenges appeared as a result of the Russian aggression against Ukraine. A rapid growth of the prices of energy raw 
materials translated into very high prices of fertilisers the manufacture of which is based on gas. 

We did not leave farmers to cope with this problem on their own. After a long wait we received a consent of the European Commis-
sion to the application of a system of subsidies to fertiliser purchases.

Repeatedly, at the meetings of the EU Ministers of Agriculture I pointed out the risk that agricultural output might fall. We managed, 
among others, to drop the mandatory set-aside. At the EU level we also have to resolve the issue of high fertiliser prices.

Today is the time to review again the ambitious plans set out in the Green Deal or the Fit for 55 Programme.
Dear Ladies and Gentlemen,
The time of the crisis caused by Russia’s aggressive policy made many persons aware of the importance of food security. We are 

secure due to Polish farmers. And it is due to you, Dear Ladies and Gentlemen, that we do not lack food. Thank you for your work and 
efforts, since I know how hard it was for many of you, especially pig farmers. We took indispensable, feasible measures to save Polish 
herds, subsidising sows and piglets. 

The Law and Justice Government has consistently implemented its policy on rural areas, aimed primarily at levelling out the standard 
of living in rural areas up to the standard of living in the cities. 

Dear Ladies and Gentlemen,
There are more challenges ahead of us. We live in difficult times and it is particularly important to work together and cooperate. We 

can and will overcome adversities. I am certain that it is exactly due to such persons as you, Ladies and Gentlemen – the Winners of 
the FARMER OF THE YEAR Competition, that we will do it faster and more effectively. It is not only your achievements, but also your 
attitude and involvement that best motivate others.

Dear Ladies and Gentlemen, Dear Winners,
Thank you for your hard work, for your perseverance and consistency in building the strength of Polish agriculture. Thank you for 

safeguarding food security for all of us. I wish you the fulfilment of your dreams and the attainment of new, ambitious goals. I also wish 
you all the best in your personal life, in the life of your families.



KOWR_reklama_A4_PolishGrainGay.indd   1 29.07.2022   11:27:48
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Dear Laureates, Ladies and Gentlemen,

The Farmer of the Year competition has been invariably attracting great interest for many years. And there is nothing 
surprising about it, as this initiative means not only prestige, pride and rich history, but also a great honour for all those 
who are among the winners. 

The finalists of the competition are the best of the best. To be among this group requires a lot of skill, thorough 
knowledge, effort and determination to achieve goals. Farms registered for the competition undergo a multi-stage, 
meticulous evaluation, and the victory can be determined by the smallest details. Farmers who enter the competition 
are well aware of this, taking great care of their farms, modernizing them and introducing increasingly new and more 
innovative technologies. These efforts are also noticeable on the international market where Polish food holds a strong 
position, which it owes to domestic farms. 

An assistance in promoting Polish agri-food products at home and around the world is provided by the National 
Support Centre for Agriculture (KOWR). We support farmers, entrepreneurs and agricultural producers by carrying 
out promotional campaigns aimed at increasing the competitiveness of food produced in Poland. Our activities also 
extend to regional, traditional and organic products that are certified and have quality labels. The number of consum-
ers who are increasingly mindful of their purchases and who choose Polish food products is growing every year. We 
make every effort to ensure that this trend is on the rise, thereby contributing to the flourishing of consumer patriot-
ism. Every year we organize trade missions and participate in international agri-food fairs. In addition to EU countries, 
food producers also have the opportunity to establish themselves in distant markets such as India, Thailand, the UAE, 
Vietnam and Singapore. I am convinced that all the activities we pursue are contributing to the development of the 
Polish agri-food sector.

I would like to sincerely thank all participants for their contribution to the development of Polish agriculture. Con-
gratulations to the laureates on winning such a prestigious event. This is a huge success of which you can be proud. 

Waldemar Humięcki
Dyrektor Generalny  

Krajowego Ośrodka Wsparcia  
Rolnictwa

General Director of the National  
Support Centre for Agriculture

Drodzy Laureaci, Szanowni Państwo, 

konkurs Rolnik-Farmer Roku niezmiennie od wielu lat cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Nie ma w tym nic zaskakującego – ta 
inicjatywa to nie tylko prestiż, duma i bogata historia, ale również 
duże wyróżnienie dla wszystkich tych, którzy znaleźli się wśród 
laureatów. 

Finalistami konkursu są najlepsi z najlepszych. Aby być w tym 
gronie potrzeba wielu umiejętności, gruntownej wiedzy, wysiłku oraz 
determinacji w dążeniu do celu. Zgłaszane do konkursu gospodar-
stwa podlegają wieloetapowej, dokładnej ocenie, a o zwycięstwie 
decydują najdrobniejsze detale. Doskonale wiedzą o tym rolnicy 
przystępujący do konkursu, którzy z ogromną dbałością troszczą 
się o swoje gospodarstwa, modernizując je i wprowadzając coraz 
to nowsze i bardziej innowacyjne technologie. Starania te są także 
widoczne na rynku międzynarodowym. Polska żywność zajmuje 
silną pozycję, a to wszystko dzięki rodzimym gospodarstwom. 

W promowaniu ojczystych produktów rolno-spożywczych 
w kraju i na świecie pomaga Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
Wspieramy rolników, przedsiębiorców oraz producentów rolnych 
poprzez realizację kampanii promocyjnych, mających na celu zwięk-
szenie konkurencyjności żywności wytwarzanej w Polsce. Swoimi 
działaniami obejmujemy również produkty regionalne, tradycyjne, 
ekologiczne, posiadające certyfikaty i oznaczenia jakości. Z każdym 
rokiem wzrasta liczba świadomych konsumentów, którzy w swoich 
wyborach zakupowych sięgają po artykuły spożywcze produkowa-
ne w Polsce. Dokładamy wszelkich starań, aby ta tendencja była 
wzrostowa, przyczyniając się tym samym do rozkwitu patriotyzmu 
konsumenckiego. Co roku organizujemy misje handlowe oraz wy-
jazdy na międzynarodowe targi rolno-spożywcze. Poza krajami UE, 
producenci żywności, mają szansę zaistnieć również na rynkach 
odległych takich jak Indie, Tajlandia, ZEA, Wietnam czy Singapur. 
Jestem przekonany, że wszystkie zadania, które realizujemy, przy-
czyniają się rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego.

Wszystkim uczestnikom pragnę serdecznie podziękować za 
wkład, który Państwo wnosicie w rozwój polskiego rolnictwa. Lau-
reatom gratuluję zwycięstwa w tak prestiżowym przedsięwzięciu. 
To ogromny sukces, z którego możecie być Państwo dumni. 



REKLAMA 09.2022 1_2A4.indd   1 9.01.2023   07:27Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych 
Sp. z o.o. w Chodeczku
87-860 Chodecz, tel. (54) 284 -91-10   
e-mail:biuro@ohzz.chodeczek.pl; www.ohzz.chodeczek.pl

Spółka działa na południowym krańcu woj. kujawsko-po-
morskiego. Przedsiębiorstwo gospodaruje na 2056 ha grun-
tów. 

Spółka zajmuje się hodowlą bydła mlecznego rasy pol-
skiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Pogłowie bydła liczy około 
1000 sztuk, w tym 400 krów mlecznych o średniej wydajno-
ści 12000 kg mleka. 

Drugim kierunkiem hodowli jest hodowla trzody chlew-
nej rasy wielka biała polska i rasy puławskiej. 

NASZA OFERTA:
 Warchlaki i prosięta  rasy puławskiej.
 Knurki i loszki rasy puławskiej oraz rasy WBP.
 Jałówki cielne.
 Jałówki, byczki do 2 tyg.
 Zboża paszowe i konsumpcyjne, rzepak, kukurydza.
 Usługi rolnicze w tym siew w systemie uproszczonym 

i systemie siewu pasowego (Strip-�ll).
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Szanowni Państwo!

po raz 29. plebiscyt ROLNIK-FARMER ROKU nagradza liderów 
produkcji roślinnej i zwierzęcej, rolników wyróżniających się pro-
wadzoną działalnością, stosowaniem nowoczesnych technologii, 
a przy tym dbających o ekologię i zaangażowanych w życie lokal-
nych społeczności. To jeden z najstarszych tego typu konkursów 
w kraju. Od blisko trzech dekad towarzyszy zmianom zachodzą-
cym na polskiej wsi, promując ludzi aktywnych, kreatywnych i in-
nowacyjnych. Mimo pandemii czy trudnej sytuacji gospodarczej, 
dbają oni o swoje zwierzęta i uprawy, a w ten sposób o nasze 
bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy. 

W kolejnych edycjach konkursu bierze udział coraz więcej 
osób z całej Polski. Wraz z liczbą zgłoszeń wzrasta także po-
ziom wizytowanych przez kapitułę gospodarstw. Obserwuje-
my olbrzymi rozwój polskiego rolnictwa i mamy świadomość 
jego znaczenia w kraju i na arenie międzynarodowej. Mając to 
na uwadze, Politechnika Bydgoska, jako największa w regionie 
kujawsko-pomorskim uczelnia rolniczo-techniczna, od zawsze 
wspiera rozwój terenów wiejskich, zarówno poprzez działalność 
dydaktyczną jak i badawczą. Cóż, nasz patronat nad tak pre-
stiżowym plebiscytem jak ROLNIK-FARMER ROKU, jest dla nas 
oczywisty i jednocześnie zaszczytny.

Serdecznie dziękuję organizatorom wydarzenia. Wszystkim 
uczestnikom i laureatom konkursu składam serdeczne gratulacje. 
Wyrażam przekonanie, że Państwa sukces będzie inspiracją dla 
innych. 

Ladies and Gentlemen,

it is the 29th time that the FARMER OF THE YEAR competition 
has rewarded leaders of plant and animal production, successful 
farmers – the role-models in the business – who implement and 
apply modern, sustainable farming technologies, and remain ac-
tive in their local communities. It is one of the oldest competitions 
of this type in the country. For nearly three decades, FARMER OF 
THE YEAR has been accompanying the changes taking place in the 

Polish countryside, promoting active, creative and innovative people, who against the odds of a pandemic or a difficult 
economic situation, care for their animals and crops, and thus for our safety and economic development.

Subsequent editions of this competition have welcomed not only an increasing number of participants but also im-
proving quality and development of farms visited by the jury. We have been witnessing marked changes in the Polish 
agriculture, and we are aware of their significance both domestically and internationally. The Bydgoszcz University of 
Science and Technology, as the largest agricultural and technical university in the Kuyavian-Pomeranian region, has 
always supported the development of rural areas, both through teaching and research. This having said, it has always 
been, and it shall remain, a great honour for us to assume patronage over such a prestigious event.

I am forever grateful to the organizers, and hereby congratulate all the participants and winners, especially as I am 
deeply convinced that your success shall encourage and inspire others.

prof. dr hab. inż. Marek Adamski
Rektor Politechniki Bydgoskiej  
Im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 The Rector Bydgoszcz University of 
Science and Technology



Ośrodek Hodowli Zarodowej 
“GARZYN” Sp.z o.o. 
Garzyn, ul. Leszczyńska 34
64–120 Krzemieniewo
tel. +48.65.536.60.50  
mail: sekretariat@garzyn.pl 
www.garzyn.pl

Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o. należy 
do grupy spółek strategicznych Skarbu Państwa - nadzo-
rowanych przez KOWR - prowadzących hodowlę zwierząt 
na terenie woj. wielkopolskiego i podlaskiego. Misją spół-
ki jest prowadzenie hodowli zwierząt na najwyższym po-
ziomie w celu zaspakajania potrzeb polskiego rolnictwa. 
OHZ „GARZYN” gospodaruje na areale 3805 hektarów.

Pogłowie bydła mlecznego to ponad 4100 szt., w tym 
1410 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wydaj-
ność najlepszej obory to ponad 13000 kg mleka. Oferu-
jemy sztuki najwyższej jakości : buhaje hodowlane oraz 
jałowice cielne  o wysokich indeksach hodowlanych.

W Brylewie prowadzimy hodowlę zarodową SPF (zwie-
rzęta wolne od specy�icznych patogenów) krajowych ras 
matecznych trzody chlewnej ras WBP i PBZ. Stado pod-
stawowe to 300 loch. Możliwa  produkcja to 4 tys. loszek 
i 1 tys. knurków kwali�ikowanych rocznie. 

Hodowla zarodowa owiec rasy merynos polski prowa-
dzona jest w Garzynie od 1919 roku. Stado podstawowe 
obecnie liczy 150 matek MPS. Tryki i maciorki charak-
teryzują się bardzo dobrą budową i mięsnością. Plen-
ność stada wynosi 145%, a płodność 95%. Prowadzimy 
sprzedaż sztuk do hodowli oraz jagniąt rzeźnych.

Ekstensywnie utrzymujemy też ponad 20 sztuk szkoc-
kiego  bydła Highland. Są atrakcją wizerunkową. Chętnie 
przekazujemy sztuki do gospodarstw agroturystycz-
nych, ogrodów zoologicznych i chowu amatorskiego.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy żywiec 
wołowy i wieprzowy, warchlaki, zboża konsumpcyjne 
i paszowe, kukurydzę, buraki cukrowe i rzepak. 

WARCHLAKI, LOSZKI I KNURKI HODOWLANE 
SPF-WOLNE OD PATOGENÓW ŚWIŃ 

POLSKA HODOWLA KRAJOWYCH 
RAS MATECZNYCH WBP I PBZ



Podsumowanie roku 2022 w ARiMR 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w 2022 r. blisko 32 mld zł. To kwota przekazana  
w postaci m.in. płatności bezpośrednich, do�nansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 
pomocy krajowej i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

– Na ocenę działania Agencji duży wpływ mają tempo i skala wypłacanych środków. Trzeba powiedzieć, że te wyniki są 
bardzo dobre. Dziękuję wszystkim pracownikom, których zaangażowanie pomogło, by wsparcie szybko tra�ło do tych, 
którzy go oczekiwali – stwierdziła Halina Szymańska, prezes ARiMR.

Tradycyjnie największą część wypłaconych w ciągu roku funduszy stanowiły płatności bezpośrednie. Około 17 mld zł  
to suma środków przekazanych rolnikom od 1 stycznia 2022 r. w ramach dwóch kampanii (2021 i 2022). Znaczny 
udział w puli, ponad 12,92 mld zł, mają zaliczki (dopłaty bezpośrednie – 10,78 mld zł i płatności obszarowe PROW  
– 2,14 mld zł). W 2022 r. wnioski złożyło 1,265 mln rolników, a cały budżet to ok. 16,96 mld zł. Wypłaty trwają i zgod-
nie z unijnymi przepisami będą realizowane do 30 czerwca 2023 r. 

Istotną pozycję w zestawieniu zajmuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z jego budżetu 
Agencja wypłaciła w 2022 r. ok. 9,6 mld zł. Najwięcej pieniędzy w zakresie działań inwestycyjnych przeznaczonych 
zostało na modernizację i restrukturyzację gospodarstw. W minionym roku przeprowadzono ponad 20 naborów skie-
rowanych bezpośrednio do producentów rolnych. W ofercie PROW na lata 2014-2020 pojawiły się w 2022 r. nowe 
instrumenty wsparcia, np. „Zarzadzanie ryzykiem”; podniesiono limity pomocy �nansowej w niektórych działaniach; 
wprowadzono zmiany w przepisach, które m.in. ułatwiły rolnikom, agroprzedsiębiorcom i mieszkańcom terenów  
wiejskich skorzystanie z unijnych środków. 

Z kolei w ramach pomocy krajowej ARiMR przekazała w 2022 roku ponad 5 mld zł. Najwięcej środków z tej puli 
wypłacono w ramach dopłat do zakupu nawozów mineralnych – 2,61 mld zł. Otrzymało je około 418 tys. rolników. 
Zainteresowaniem cieszyła się także pomoc dla hodowców trzody chlewnej, a dzięki sprawnemu rozpatrzeniu wnio-
sków przed końcem roku wsparcie – w wysokości ok. 591,4 mln zł – otrzymały rodziny rolnicze, które poniosły straty 
w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Natomiast ok. 270 mln zł tra�ło w ubiegłym roku do bene�cjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  
na lata 2014-2020, w ramach którego ARiMR przeprowadziła 25 naborów. Sprawnie wdrożono działania służące ogra-
niczeniu wpływu wojny na funkcjonowanie podmiotów w sektorze rybołówstwa, akwakultury, rybołówstwa śródlądo-
wego oraz przetwórstwa rybnego. 

2022 był piątym rokiem, w którym o wsparcie na działalność statutową mogły ubiegać się koła gospodyń wiejskich 
wpisane do rejestru prowadzonego przez ARiMR. Tym razem Agencja wypłaciła im ponad 61,6 mln zł.

Informacje o programach wsparcia aktualnie oferowanych przez ARiMR są dostępne: na portalu internetowym 
– www.gov.pl/web/arimr, pod numerem bezpłatnej infolinii – 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych  
w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. 
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Szanowni Pañstwo!

Mamy szczególną przyjemność wskazać, że Ogólnopolski Konkurs Rolnik-
-Farmer Roku finalizuje już 29 edycję. Laureaci tegorocznej edycji konkursu 
to, jak każe kilkudziesięcioletnia tradycja, kwiat polskiego rolnictwa. Ci naj-
lepsi z najlepszych zostali wytypowani przez Kapitułę Konkursu, składającą 
się z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, KOWR, 
Politechniki Bydgoskiej, a także nominowanych wcześniej członków Stowa-
rzyszenia „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”. W środowisku profesjonalistów 
aktywnych w polskim rolnictwie, konkurs ma ustabilizowaną, znaczącą pozycję 
w kraju. Osiągnięcie statusu finalisty, a szczególnie laureata, oraz otrzymanie 
statuetki Złotego Jabłka (symbolu konkursu), to marzenie i zaszczyt dla każdego 
rolnika. Nowoczesne i innowacyjne rolnictwo, jakim szczycą się nominowani 
kandydaci, a jednocześnie profesjonalizm z jakim wykorzystują najnowsze 
osiągnięcia naukowe w zgodzie ze środowiskiem, wciąż zyskują szczególne 
uznanie Kapituły Konkursu. Pracowitość i wiedza polskich rolników oraz osią-
gane wyniki, są zauważalne i cenione przez partnerów i konkurentów z branży 
w innych państwach świata. Konkurs realizuje istotę medium promującego 
pomysłowość, gospodarność i przedsiębiorczość liderów polskiego rolnictwa, 
a także prezentuje najlepsze wzory do naśladowania przez młodsze pokole-
nie rolników. Żyjemy w czasach dynamicznie zmieniających się warunków 
i preferencji gospodarczych, politycznych, klimatycznych i środowiskowych. 
Ciągłe doskonalenie produkcji przez najlepszych rolników, ich dostosowanie 
do potrzeb konsumentów, podwyższanie jakości produktów i jej kontrola, 
uczestniczenie w różnego rodzaju systemach handlowych, generuje powszechną 
opinię, że polskie płody rolne są zdrowe i gwarantują najwyższą jakość. Praca 
Kapituły Konkursu jest zaszczytem i radością w weryfikacji najlepszych rolników-
-przedsiębiorców. Jesteśmy pewni, że doskonałych kandydatów w kolejnych 
edycjach Konkursu nigdy nie zabraknie. Życzymy wszystkim rolnikom realizacji 
swoich marzeń i pomysłów, osiągania możliwych do osiągnięcia celów, wielu 
sukcesów i uznania w środowisku rolników i przedsiębiorców rolnych oraz 
wśród swojej społeczności. Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer 
Roku zachęcamy do czynnego uczestniczenia w realizacji statutowych zadań 
Stowarzyszenia „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”.

Zarząd Stowarzyszenia  
Polski Klub „Rolnik- Farmer Roku”

Ladies and Gentlemen!

We have a particular pleasure indicating that the Countrywide Competition 
„Farmer of the Year” has reached its 29th edition. As proved over the decades of 
existence, the winners of this edition are among the best in the country. The best 
of the best were nominated by the Competition Committee composed from the 
representatives of the Ministry of Agricullture and Rural Development, the Na-
tional Centre for Agricultural Development (KOWR), the Bydgoszcz University 
of Science and Technology, as well as from some members of the Polish Club of 
the „Farmer of the Year” Association, nominated earlier. Among the professionals 
active in agricultural production in Poland, the Competition has reached a stable 
and remarkable position. Catching a finalist, and/or, even more, a winner status, 
and obtaining the Golden Apple, the Competition’s symbol, has became a dream 
and a distinguishment for all the Polish farmers. A modern and innovative agri-
culture, a source of many nominated farmers’ pride, combined with profession-
al attitude to modern scientific achievements and care for the environment, still 
is strongly promoted by the Competition Committee. Hard working approach 
together with the knowledge attained, have been widely noted and admired 
by their foreign partners and competitiors working in the agricultural sector. 
The Competition’s motto is to promote innnovativeness, business and creativ-
ity of the leaders of Polish agriculture, showing the best practise examples for 
younger farmers to follow. Our modern world brings economical conditions and 
preferences changing so quickly, on top of policies, climatic and environmental 
ones hard to follow, too. Thus, there is a need for a permanent improvement of 
production of the best farmers, an adjustment to the consumers’ expectations, 
and keeping the food quality standards high, constantly catching up with them. 
There is the necessity for taking part in various marketing systems, what gener-
ates a common opinion of the Polish agricultural products being healthy and of 
the highest quality. Working for the Competition Committee has become an 
honour and a source of satissfaction while verifying the best farmers-producers 
nominated. We are convinced that there shall be many more perfect condidates 
nominated for the Competitions to come. We sincerely wish all the farmers to 
enjoy all their plans and dreams come true, seeing objectives possibile to reach, 
many success and respect in communities of local farmers and agricultural pro-
ducers. We strongly encourage the winners of this edition to join the Polish 
Club „Farmer of the Year” Association and participate in its regular activities.

Management of the Polish Club
Farmer of the Year Association

Maciej Mularski
Prezes Stowarzyszenia

The President of the Association

Teresa Kucharska 
  Przewodnicząca  

Kapituły Konkursu
The Chair of the Competition  

Committee

Adam Jeznach
  Wiceprezes Stowarzyszenia
The Vice President of the Association
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Gala Finałowa XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu  
ROLNIK – FARMER ROKU

18 lutego 2022 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XXVIII edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU.

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

Kategoria: gospodarstwa rodzinne  
– produkcja zwierzęca 
Category: family farms – animal breeding 
Teresa i Krzysztof Bardeccy
Moraczewo 34, 64-130 Rydzyna

Kategoria: gospodarstwa rodzinne  
– działalność wielokierunkowa
Category: family farms – Multi-directional 
production
Elżbieta i Dariusz Kluskowie
Pągów, ul. Główna 24, 46-113 Wilków

Kategoria: gospodarstwa rodzinne  
– sadownictwo
Category: family farms – horticulture
Wioletta i Jarosław Kuroszowie
ul. Widok 26, 74-320 Barlinek

Kategoria: gospodarstwa rodzinne  
– produkcja roślinna
Category: family farms – plant production
Magdalena i Szymon Laszczyńscy
Zielenice 49a, 57-160 Borów



SPORT | TARGI | SHOW NAJBARDZIEJ WYCZEKIWANE 
WYDARZENIE JEŹDZIECKIE

22-25.06.2023

7-9.09.2023
MOSTKI K. ŚWIEBODZINA

Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska 
Fair of Forestry, Wood Industry and Environmental Protection
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The 28th Final Gala of the Polish National  
Competition FARMER OF THE YEAR

Kategoria: gospodarstwa rodzinne  
– produkcja warzyw  
Category: family farms – vegetable production 
Karolina i Witold Manuszewscy
Strzelce 35, 88-300 Mogilno

Kategoria: gospodarstwa rodzinne o alterna-
tywnych źródłach dochodu
Category: family farms with alternative sources 
of income
Jolanta i Sławomir Tupikowscy
Wólka Zdunkówka 30, 21-310 Wohyń 

On Februar 18th 2022, at the Westin in Warsaw, the official closing of the 28th edition of the National Competi-
tion FARMER OF THE YEAR took place.

Kategoria: gospodarstwa rodzinne  
– agroturystyka 
Category: family farms – rural tourism
Beata i Zbigniew Wantułowie
Wisłok Wielki 40, 38-543 Komańcza

Kategoria: produkty regionalne i tradycyjne 
Category: fregional and traditional product
Zarzeccy Sp. z o.o. (Ltd.)  
Prezes Maciej Zarzecki
Mielniki 19, 16-140 Korycin

SPORT | TARGI | SHOW NAJBARDZIEJ WYCZEKIWANE 
WYDARZENIE JEŹDZIECKIE

22-25.06.2023

7-9.09.2023
MOSTKI K. ŚWIEBODZINA

Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska 
Fair of Forestry, Wood Industry and Environmental Protection

S
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NA DOBRZE ZAPROJEKTOWANE WYDARZENIA ZAPRASZA GRUPA MTP 
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Bakto ProFOS to produkt 
mikrobiologiczny 

wspomagający odżywianie 
roślin uprawnych.

Mikroorganizmy obecne 
w Bakto ProFOS, dzięki 

wytwarzanym metabolitom, 
przekształcają fosfor 

zapasowy (niedostępny dla 
roślin) do formy przyswajalnej 
dla roślin. Dzięki temu 
w naturalny sposób stymulują 
aktywność biologiczną gleby 
i wspomagają prawidłowy 

rozwój roślin.

132,6 kg/ha fosforu więcej*

Stymuluje  
uwalnianie  
fosforanów  

w glebie

Zwiększa 
plony

Poprawia 
ukorzenienie 

roślin

Zwiększa 
żyzność gleby

Obniża koszty 
nawożenia

Dopuszczony  
do stosowania  
w rolnictwie 

ekologicznym

*wynik badania ścisłego przeprowadzonego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w 2022 r.
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irma po o ona est na terenie o e dzt a za odniopomorskie o.  
ospodar em na a tk roln .

Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana  
p ka z o. o. bianie

tel. a  
e mail sekretariat@o zl biana.e

Głównymi kierunkami  
działalności Spółki jest: 

produkcja zwierzęca odo la b d a
mle zne o o ie ras mer nos polski
t pie mi sn m i rasie za o a ze .

a rok da no ednostko a red
nio od edne koro nios a k
mleka prz t sz z i bia k
est to o romn s k es kt r da o nam
si osi n dzi ki i kie pra .

produkcja roślinna pra a zb b
rak kro rzepak i k k r dz .

p ka sprzeda e ro znie oko o szt k
e skie o materia odo lane o
b zk odo lan ml litr mle
ka ton a o o e o ton ba
ranie o ton zb ton rzepak  
i ton b rak . ierz ta sp ki bio
r dzia sta a i pokaza z ie
rz t odo lan zdob a ne
na rod

Oferta  handlowa spółki:

• a ki ielne ras

• kro pier iastki

• b zki odo lane do m b a e do

kr ia nat ralne o

• materia rze n b d o o e

• zbo a kons mp ne
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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”
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel. 508 066 533, 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 agreement 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 international 
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 valuable, 
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 Association,
 – 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 transactions 
and who are not deprived of public rights, regardless of their place of permanent residence, provided that they repre-
sent 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”
Bydgoszcz University of Science and Technology, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
Phone: + 48 508 066 533, e-mail: biuro@farmer-roku.pl, www.farmer-roku.pl

The “Polish Club FARMER OF THE YEAR” Association
– the organizer of the Competition



POLSKIE NASIONA

KUKURYDZA, ZBOŻA JARE I OZIME, BURAKI PASTEWNE, 
MIESZANKI TRAW PASTEWNYCH I GAZONOWYCH, 

KONICZYNA, MIESZANKI MIODODAJNE, BOBIK, GRYKA

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
https://www.mhr.com.pl                           https://sklep.mhr.com.pl

Kwalifikowany materiał
siewny najwyższej jakości
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Siódmego czerwca 2022 r. w hotelu Amazonka w Ciechocinku odbyła się konferencja zorganizowana przez Sto-
warzyszenie Polski Klub Rolnik-Farmer Roku, w której udział wzięło ponad 130 rolników. Partnerami konferencji byli: 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i firma Chemirol. Konferencja składała się z dwóch części, z których pierwsza 
poświęcona była prezentacji rolników – zwycięzców XXVIII edycji konkursu Rolnik-Farmer Roku. Była to okazja do 
bliższego poznania nowych członków Stowarzyszenia i ich gospodarstw. Swoje gospodarstwa i zarazem osiągnięcia 
zaprezentowali: Tomasz Gołębiewski, Irena i Jan Zelmanowie, Elżbieta i Dariusz Kluskowie, Magdalena i Szymon 
Laszczyńscy, Karolina i Witold Manuszewscy, Jolanta i Sławomir Tupikowscy, Maciej Zarzycki i Sylwester Kwiatkowski. 
Zaprezentowano również gospodarstwo państwa Beaty i Zbigniewa Wantułów oraz Pana Pawła Bodziannego. Druga 
część to głównie dyskusja nt. Aktualnych problemów w rolnictwie. Do dyskusji zaproszeni zostali honorowi goście 
w osobach: Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz 
Kuśnierek, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Waldemar Micek i Hanna Myjak, 
przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Czesław Wiszniewski – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy oraz zaproszeni goście z regionu, państwo: Lidia Lewandowska, 
Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Marek Witkowski, Zastępca Dyrek-
tora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy. Rolnicy zainteresowani byli m.in. 
tym jak wygląda strategia polskiego rolnictwa w obliczu wojny w Ukrainie, a także polityką państwa w odniesieniu do 
gospodarstw rodzinnych. Dyskutowano również nt. opłacalności produkcji rolnej, poruszano też problemy związane 
z hodowlą trzody chlewnej i drobiu. Konferencja była też okazją do wymiany poglądów, poznania nowych zwycięzców 
konkursu oraz do spotkania integracyjnego rolników.

Konferencja w hotelu Amazonka Conference&SPA 
w Ciechocinku 

A conference organized by the Polish Club Farmer of the Year Association took place on June 7th, 2022, at the Ama-
zonka Conference&Spa Hotel in Ciechocinek. More than 130 farmers participated. The partners of the event were the 
National Centre for Agricultural Support and the Chemirol company. The conference was composed of two parts. The 
first one concentrated on presentation of farmers – the winners of the 28th edition of the Farmer of the Year Competi-
tion. It was an opportunity for getting closer with new members of the Association and learn more about their farms. 
The following winners presented their farms and achievements: Tomasz Gołębiewski, Irena and Jan Zelman, Elżbieta 
and Dariusz Kluska, Magdalena and Szymon Laszczyński, Karolina and Witold Manuszewski, Jolanta and Sławomir 
Tupikowski, Maciej Zarzycki and Sylwester Kwiatkowski. Two more farmers also had a chance to have a presenta-
tion in that part of the conference: Beata and Zbigniew Wantuła and finally Mr. Paweł Bodzianny. The second panel 
was reserved mainly for a discussion on actual problems of agriculture. Honourable guests were invitied to take part: 
Mr. Jan Krzysztof Ardanowski, parliamentary envoy and the head of the Presidential Board for Agriculture and Rural 
Development, Mr. Tomasz Kuśnierek, deputy head of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, 
Mr. Waldemar Micek and Hanna Myjak, representing the National Centre for Agricultural Support, Mr. Czesław 
Wiszniewski – Manager of the Regional Branch of the Social Agricultural Insurance Board, and the guests representing 
the region: Ms. Lidia Lewandowska, deputy manager of the Kuyavian-Pomeranian Centre for Agricultural Support, and  
Mr. Marek Witkowski, deputy manager of the Regional Branch of the National Centre for Agricultural Support in Bydgo-
szcz. Participating farmers were interested, among others, in the strategy of Polish agriculture facing the war in Ukraine, 
and the state policy toward family farming. Other objectives of the discussion were: profitability of agricultural produc-
tion, problems in pig breeding, and poultry production. The conference was also a very good opportunity for sharing 
points of view, meeting top professionals, and having some kind of a get-together meeting.

Conference at the Amazonka Conference&Spa 
Hotel in Ciechocinek
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Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o. o. gospodaruje na obszarze 1309 ha użytków rolnych. Spółka 

ukierunkowana jest na hodowlę bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej, odmiany czarno  białej oraz nasiennictwo 

roślin. Stado liczy 1300 sztuk, w tym stado podstawowe krów mlecznych, które liczy 30 sztuk i charakteryzuje się wysoką wartością 

genetyczną oraz wydajnością mleczną 1 ,  tys. kg. 

Celem hodowlanym jest postęp genetyczny w zakresie cech 

funkcjonalnych (zdrowotności, długowieczności, płodności) jak 

również cech typu i budowy, osiągając w ten sposób poprawę 

efektywności produkcji mleka, prowadzącą do doskonalenia 

populacji w kierunku mlecznym. Zadania te Spółka realizuje 

stosując nasienie buhajów o najwyższej wartości hodowlanej, 

pochodzące z czołówki krajowych i światowych list 

rankingowych oraz embriotransferu. 

Zajmujemy się sprzedażą jałowic cielnych, buhajów 

hodowlanych, młodych byczków hodowlanych oraz bydła 

rzeźnego. Ponadto Spółka specjalizuje się w produkcji nasion 

najlepszych odmian zbóż: pszenicy ozimej, pszenicy jarej, 

jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego oraz pszenżyta ozimego.  
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Konferencja naukowa na SGGW w Warszawie
Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 30 lat doświadczeń i perspektywy

Konferencja odbyła się 26 kwietnia 2022 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a uczestnikami 
byli między innymi członkowie Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik-Farmer Roku. Konferencja dotyczyła podsumowania 
doświadczeń płynących z transferu państwowej ziemi i innych środków produkcji do sektora prywatnego oraz określenia 
perspektyw tego procesu. W panelu pod nazwą „Nowe oblicza dawnych PGRów” Pan Władysław Butor, laureat XX 
edycji konkursu Rolnik-Farmer Roku, zaprezentował studium przypadku (case study) Grupy Butor. Początki przejęcia 
majątku po PGR były bardzo trudne, zadeklarował Władysław Butor, wskazując, że trzeba było zastawić dom i zaciągnąć 
pożyczki w bankach u rodziny i przyjaciół. Był to okres wytężonej pracy zarówno rodziny, jak i byłych pracowników 
PGR, którzy okazali się oddanymi pracownikami firmy. Dzisiaj Grupa Butor to rodzinne gospodarstwo, które zajmuje 
760ha, a obsada zwierząt obejmuje 180 krów i 200 sztuk jałowizny. Średnia wydajność mleka osiąga 12200 kg. Działa 
gorzelnia, która produkuje 1 200 000 l/rok destylatu oraz tłocznia oleju o wydajności 1 100 000 kg/rok. Nowoczesna 
biogazownia daje 8230 MW/rok oraz 7062 MW ciepła/rok, a suszarnia ma moc 3 MW. Należy podkreślić, że gospo-
darstwo prowadzone jest już przez trzy pokolenia. Pan Butor podkreślił, że gospodarstwo nie jest tylko zakładem pracy, 
ale jest też sposobem na życie i wielką pasją całej rodziny. 

Scientific conference at the Warsaw University  
of Life Sciences (SGGW)

Property restructuring in agriculture – 30 years of experience and perspectives

The conference took place on April 26th, 2022, at the Warsaw University of Life Sciences (SGGW). The participants 
were, among others, members of the Polish Club Farmer of the Year Association. The event concentrated on evaluation 
of years of experience coming from the transfer of state grounds and other means of production to the private sector, 
and determination of perspectives resulting from that process. At one of the conference panels (New shape of the former 
State Agricultural Farms-PGR), Mr. Władysław Butor, one of the winners of the 10th edition of the competition „Farmer 
of the Year”, presented a case study based on the Butor Group. The beginnings of the taking over the assets of the for-
mer PGR were extremely difficult, declared Mr. Butor. He informed the audience that he had to pawn the house and 
take loans from banks, and even more – ask the family and friends for more loans. That was a period of extremal work, 
both for the family, and the former workers of the PGR, who appeared to become very loyal employees of the newly 
formed company. As for today, the Butor Group has become a family farm of 760ha. They keep 180 cows and 200 
heifers. Average milk yield reaches 12,200kg. They run a distillery with the capacity of 1,2mln litres distillate per year, 
and oil pressing installation giving 1,1mln litres oil per year. A modern biogas plant produces 8230 MW and 7062 MW  
heat per year. The farm has also a drying facility of 3 MW power potential. It is worth indicating that the farm is oper-
ated over three generations. Mr. Butor mentioned that the company is not only a place to work for, but also a way of 
life and a huge passion for the whole family.
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W dniach 28-29 maja 2022 roku, przedstawiciele  Stowarzyszenia ,,Polski Klub Rolnik – Farmer Roku’’, zostali za-
proszeni przez Annę i Stanislawa  Lesieniów, właścicieli  gospodarstwa rolnego i firmy STAN, na uroczystość  z okazji 
60 urodzin wlaściciela firmy, piętnastej rocznicy zostania  Mistrzem Krajowym  Konkursu Agroliga i dziesiątej zostania 
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu  Rolnik-Farmer Roku.  

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli z całej Polski krajowi mistrzowie Agroligi i finaliści Konkursu 
,,Rolnik – Farmer Roku”. Obecny na uroczystości minister Jan Krzysztof Ardanowski w swoim krótkim wystąpieniu pogra-
tulował gospodarzom osiągnięć i życzył dalszych sukcesów. Wesołej zabawie w pięknej scenerii  przy suto zastawionych 
stolach i brawurowo wykonanych utworach zespołu Boys, który uświetnił uroczystość, nie było końca.

Na drugi dzień, po mszy świętej odprawionej w intencji rolników przez Kapelana Prezydenta RP i miejscowego pro-
boszcza, goście udali się na zwiedzanie gospodarstwa rolnego i zakładu firmy STAN. Warto podkreślić, że większość 
surowca pozyskiwana do wytwarzania wyrobów produkowanych pod logiem STAN, pochodzi z upraw z własnego 
gospodarstwa .

Rolnicy  w towarzystwie właścicieli, państwa Anny i Stanisława Lesieniów oraz ich synów, mogli zwiedzić kwaszarnie 
na ponad  6000 ton kapusty i 1000 ton ogórków kiszonych, zakład konfekcjonowania z w pełni zautomatyzowanymi 
liniami do pakowania kiszonek w woreczki foliowe, wiaderka o różnej pojemności oraz opakowania typu doy-pack. 
Goście mogli zapoznać się także z produkcją i rozlewaniem soków na bazie warzyw kiszonych oraz barszczu i żuru.

Na koniec wizyty uczestnicy zwiedzili drugi zakład należący do firmy STAN z nowoczesnymi i innowacyjnymi liniami 
technologicznymi do produkcji warzyw gotowanych pakowanych w opakowania Vacuum.

On May 28th and 29th, 2022, representatives of the Polish Club Farmer of the Year Association were invited by  
Mr. and Mrs. Anna and Stanisław Lesień, owners of the farm and the STAN company. The reason for the event was  
Mr. Stanisław’s 60th birthday, 15th anniversary of him becoming the National Master of the Agroliga Competition, and 
the 10th anniversary of winning the 10th edition of the countrywide Farmer of the Year Competition.

The event was honoured by numerous persons coming from places all over the country: national masters of Agroliga, 
and best farmers taking part in the Farmer of the Year Competition. The minister Jan Krzysztof Ardanowski, came along, 
too, and in his short speech warmly congratulated the hosts wishing them many more success. A merry time have been 
going on endlessly, especially because of a beautiful scenery, and tasteful food. The atmosphere was even more nice 
thanks to the Boys band performing recklesly.

On the next day, after Holy Mass sacrified for farmers’ intention, conducted by Mr. President Duda’s Chaplain accom-
panied by local parish priest, the guests went for a visit at the farm and the STAN company. It is important to indicate 
that a large part of raw materials used for production under the STAN brand comes directly from the farm. The whole 
farmer group guided by Anna and Stanisław Lesień and their sons could visit the pickle unit for more than 6,000 tons 
of cabbage and 1,000 tons of cucumber. Later they also saw a confectioning facility equipped with fully authomated 
lines for packing silages in plastic bags, small pots of different capacity, and the doy-pack packing. The guests were 
also invitied to see production and distribution of juices on the basis of pickled vegetables, and borsch and sour soup.

Finally, at the end of the visit, participants went to see another production unit belonging to the STAN company. 
Fully equipped modern and innovative technological lines are used for production of boiled vegetables packed with 
the Vacuum system.

Wizyta u państwa Anny i Stanisława Lesieniów

A visit at Mr. and Mrs. Anna and Stanisław Lesień’s place
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Wizyta w gospodarstwie państwa Kowalskich 
21 września 2022 r. członkowie Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik Farmer Roku odwiedzili gospodarstwo Państwa 

Hanny i Krzysztofa Kowalskich z Winnik w woj. mazowieckim. Państwo Kowalscy są laureatami XXIV edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku, specjalizują się w hodowli trzody chlewnej rasy Złotnickiej Białej, a ponad to 
produkują olej lniany i rzepakowy oraz prowadzą zagrodę edukacyjną. Państwo Kowalscy oprócz wzorowego prowadze-
nia gospodarstwa znajdują czas na działalność społeczną i charytatywną, a w swoim gospodarstwie organizują różnego 
rodzaju spotkania. Tym razem członkowie stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w piątym spotkaniu integracyjnym 
organizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie. W spotkaniu pod hasłem „Tak różni, a tak podobni” 
brali udział uczestnicy warsztatów, ich rodziny, władze samorządowe i seniorzy z klubu „ Senior+” Była to okazja do 
wspólnego biesiadowania, spróbowania lokalnych smakołyków i relaksu na świeżym powietrzu. Goście, którzy przybyli 
do Winnik, wyrazili ogromny podziw dla misji, którą realizuje rodzina Kowalskich na rzecz osób niepełnosprawnych. 

A visit at the Mr. and Mrs. Kowalski farm

On September 21st 2022 members of the Polish Club Farmer of the Year Association visited the farm of Mr. and Mrs. 
Hanna and Krzysztof Kowalski of Winniki, Mazurian Voivodeship. The Kowalskis won the 24th edition of the Countrywide 
Farmer of the Year Competition. They deal with pig breeding of the Złotnicka Biała breed. On top of this, they produce 
linen nad rapeseed oils and, interestigly, carry on a small education farm. Despite lots and duties and tasks linked with 
running a model farm, Mr. and Mrs. Kowalski still find time for social and charity activities, organizing various meetings 
at the farm. This time the visitors could take part in a fifth integration meeting arranged by the Occupation Therapy 
Workshop in Świeszewo. The participants of the workshop, their families, local authorities and seniors from the „Sen-
ior+” club took part in a meeting titled „Very different, and still so similar”. It was an opportunity for a common feasting, 
tasting local specialities and a relaxation in the natural, health environment. The guests coming to Winniki expressed 
their outstanding admiration for the mission realised by the Kowalski family for disabled persons.
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21 września 2022 r. członkowie Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik – Farmer Roku odwiedzili gospodarstwo Państwa 
Hanny i Krzysztofa Kowalskich z Winnik w woj. mazowieckim. Państwo Kowalscy są laureatami XXIV edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku, specjalizują się w hodowli trzody chlewnej rasy Złotnickiej Białej, a ponad to 
produkują olej lniany i rzepakowy oraz prowadzą zagrodę edukacyjną. Państwo Kowalscy oprócz wzorowego prowadze-
nia gospodarstwa znajdują czas na działalność społeczną i charytatywną, a w swoim gospodarstwie organizują różnego 
rodzaju spotkania. Tym razem członkowie stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w piątym spotkaniu integracyjnym 
organizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie. W spotkaniu pod hasłem „Tak różni, a tak podobni” 
brali udział uczestnicy warsztatów, ich rodziny, władze samorządowe i seniorzy z klubu „Senior+” Była to okazja do 
wspólnego biesiadowania, spróbowania lokalnych smakołyków i relaksu na świeżym powietrzu. Goście, którzy przybyli 
do Winnik, wyrazili ogromny podziw dla misji, którą realizuje rodzina Kowalskich na rzecz osób niepełnosprawnych. 

On September 21st 2022 members of the Polish Club Farmer of the Year Association visited the farm of Mr. and  
Mrs. Hanna and Krzysztof Kowalski of Winniki, Mazurian Voivodeship. The Kowalskis won the 24th edition of the 
Countrywide Farmer of the Year Competition. They deal with pig breeding of the Złotnicka Biała breed. On top of 
this, they produce linen nad rapeseed oils and, interestigly, carry on a small education farm. Despite lots and duties 
and tasks linked with running a model farm, Mr. and Mrs. Kowalski still find time for social and charity activities, organ-
izing various meetings at the farm. This time the visitors could take part in a fifth integration meeting arranged by the 
Occupation Therapy Workshop in Świeszewo. The participants of the workshop, their families, local authorities and 
seniors from the „Senior+” club took part in a meeting titled „Very different, and still so similar”. It was an opportunity 
for a common feasting, tasting local specialities and a relaxation in the natural, health environment. The guests coming 
to Winniki expressed their outstanding admiration for the mission realised by the Kowalski family for disabled persons.

Wizyta w gospodarstwie państwa Kowalskich 

A visit at the Mr. and Mrs. Kowalski farm
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Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowo-
ści, 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:
Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
JM Rektor Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich.

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

Hoduj z Głową).

Współpraca medialna: 
AgroNews, gospodarz.pl

Partnerzy Wspierający: Krajowa Grupa Spożywcza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrod-
ki Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Międzynarodowe Targi Poznańskie. 

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

Kategorie Konkursowe
I gospodarstwa ekologiczne- produkcja roślinna, 
II gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu,
III produkcja roślinna, 
IV produkcja zwierzęca-bydło mleczne,
V produkcja zwierzęca-bydło mleczne i opasowe,
VI gospodarstwa ekologiczne – produkcja zwierzęca,
VII działy specjalne produkcji rolnej,   
VIII gospodarstwa o działalności wielokierunkowej,
IX produkcja zwierzęca – konie,
X produkcja zwierzęca - trzoda chlewna.

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 XXIX edycja





O
gó

ln
op

ol
sk

i K
on

ku
rs

 R
O

LN
IK

 –
 F

AR
M

ER
 R

O
KU

XX
VI

II 
ED

YC
JA

35

O
gó

ln
op

ol
sk

i K
on

ku
rs

 R
O

LN
IK

 –
 F

AR
M

ER
 R

O
KU

XX
IX

 E
D

YC
JA

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 frame-
work 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 Deputy Prime Minister and Minister of Agriculture and Rural Development,
the General Director of the National Center for Agricultural Support,
the Rector of the Bydgoszcz University of Science and Technology

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

Media cooperation:
the AgroNews and gospodarz.pl

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, univer-
sities, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Agricultural Property Agency and independent experts. 

Competition Categories
I organic farming- plant production,
II family farms with alternative sources of income, 
III plant production,
IV animal production- dairy farming,
V animal production-dairy and fattening,
VI ecological farms - livestock production category,
VII special segmentes of agricultural production,
VIII farms of multidirectional profile,
IX animal breeding-horses,
X animal breeding-pigs. 

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 29th Countrywide  
FARMER OF THE YEAR Competition
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dr inż. Ryszard Chaberski 
Stowarzyszenie Polski Klub  

Rolnik – Farmer Roku 
The Polish Club Farmer  
of the Year Association

prof. dr hab. Anna Wenda Piesik
Politechnika Bydgoska 

Bydgoszcz University of Science  
and Technology

prof. dr hab. Krzysztof Młynek 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach 
Siedlce University of Natural Sciences 

and Humanities

Jakub Kabaciński
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

National Center for Agricultural Support

Hanna Myjak
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

National Center for Agricultural Support

Tomasz Pawelec
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

National Center for Agricultural Support

 

Mirosław Kempara
Specjalista ds. hodowli zwierząt

Specialist of animal breeding

Zdzisław Krajewski
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy
Voivodeship Inspectorate for Environment 

Protection in Bydgoszcz 

Anna Szulc-Kossut
Biuro Konkursu 

Competition Office

Kapituła XXIX edycji Konkursu/Members of the Competition Committee

dr inż. Teresa Kucharska 
Przewodnicząca Kapituły Konkursu

The Chair of the Competition Committee
Stowarzyszenie „Polski Klub  
ROLNIK – FARMER ROKU”

The Polish Club FARMER  
OF THE YEAR Association

Współpraca: Natalia Gałązka, Agata Jas, Magdalena Powroźnik, Ryszard Zamorski



Długie Stare, ul. Wiosenna 5,
64 - 100 Leszno

Tel.  65/520-26-70
Fax. 65/533-81-60

e-mail: sekretariat@dlugiestare.pl
www.dlugiestare.com.pl

Do sukcesów hodowlanych w naszej fi rmie zali-
czamy ciągły wzrost wartości hodowlanej naszego stada. 
Poparte jest to doborem buhajów z wysokim indeksem 
PF. Genomowanie jałówek pozwala wybrać najlepsze 
zwierzęta, które poddajemy zabiegom embriotransferu. 
W ostatnich latach: 2021 rok 111 zabiegów ET, 2022 rok 
95 zabiegów ET. Dzięki wieloletniemu programowi ho-
dowlanemu nasze jałówki plasują się na czele krajowej 
listy. W październiku 2022 roku trzy nasze jałówki były 
w pierwszej dwudziestce tej listy. W hodowli bydła mięsne-
go możemy pochwalić się, że nasza genetyka jest bardzo 
znana. Buhaje i jałówki hodowlane są kupowane z nasze-
go stada na teren całego kraju.

Nasza fi rma bierze udział w pilotażo-
wym projekcie: Paszportyzacja polskiej żywności. 
Do projektu zostaliśmy zaproszeni przez KOWR, przy 
wsparciu Centrum GovTech pod nadzorem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

We wrześniu 2022 r. Redakcja „Tygodnika Po-
radnika Rolniczego„ wraz z Polskim Związkiem Produ-
centów Kukurydzy zorganizowały Krajowe Dni Kukurydzy 
na terenie naszego Przedsiębiorstwa pod patronatem Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które były istotnym 
wydarzeniem dla rolników z zachodniej części Polski.

Do sprzedaży oferujemy

PRODUKCJA
ZWIERZĘCA
 buhajki hodowlane 

Limousine
 jałówki cielne HO 

i Limousine
 mleko
 żywiec wołowy
 cielęta byczki HO

PRODUKCJA 
ROŚLINNA

 pszenica 
konsumpcyjna

  rzepak
  buraki cukrowe
  kukurydza ziarno

Jałóweczka MOVIEMAX ur. 19.12.2020 roku PF 153 zajmuje drugie miejsce w kraju.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE
DŁUGIE STARE SPÓŁKA Z O.O.
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czamy ciągły wzrost wartości hodowlanej naszego stada. 
Poparte jest to doborem buhajów z wysokim indeksem 
PF. Genomowanie jałówek pozwala wybrać najlepsze 
zwierzęta, które poddajemy zabiegom embriotransferu. 
W ostatnich latach: 2021 rok 111 zabiegów ET, 2022 rok 
95 zabiegów ET. Dzięki wieloletniemu programowi ho-
dowlanemu nasze jałówki plasują się na czele krajowej 
listy. W październiku 2022 roku trzy nasze jałówki były 
w pierwszej dwudziestce tej listy. W hodowli bydła mięsne-
go możemy pochwalić się, że nasza genetyka jest bardzo 
znana. Buhaje i jałówki hodowlane są kupowane z nasze-
go stada na teren całego kraju.

Nasza fi rma bierze udział w pilotażo-
wym projekcie: Paszportyzacja polskiej żywności. 
Do projektu zostaliśmy zaproszeni przez KOWR, przy 
wsparciu Centrum GovTech pod nadzorem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

We wrześniu 2022 r. Redakcja „Tygodnika Po-
radnika Rolniczego„ wraz z Polskim Związkiem Produ-
centów Kukurydzy zorganizowały Krajowe Dni Kukurydzy 
na terenie naszego Przedsiębiorstwa pod patronatem Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które były istotnym 
wydarzeniem dla rolników z zachodniej części Polski.

Do sprzedaży oferujemy
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 buhajki hodowlane 

Limousine
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konsumpcyjna

  rzepak
  buraki cukrowe
  kukurydza ziarno

Jałóweczka MOVIEMAX ur. 19.12.2020 roku PF 153 zajmuje drugie miejsce w kraju.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE
DŁUGIE STARE SPÓŁKA Z O.O.



P.W. lechpol Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 36
89-200 Szubin
tel. 52 384 28 51
biuro@lechpol-szubin.pl
www.lechpol-szubin.pl

Wyłączny dystrybutor na rynku polskim

COBORUCOBORU

2 0 2 12 0 2 1

FAO 250
Hodowla: Pioneer / Brevant

Hodowla: Pioneer / Brevant

REKLAMA_KUKU_B2857B_I_B2111A.indd   1 05.12.2022   12:23:11
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Finaliści XXIX edycji Konkursu
The Finalists of the 29th edition of the Competition

Pan Konrad Fujarski zajmuje się pszczelarstwem, a gospodaruje na 
powierzchni 13 ha. W swojej pasiece posiada 500 rodzin pszcze-
lich. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone, posiada linie 
produkcyjne do pozyskiwania miodu, ciąg technologiczny do kon-
fekcjonowania miodu oraz linię do pozyskiwanie pyłku pszczelego 
i pierzgi. Pan Konrad ma prawo oznaczać swoje produkty zgodnie 
z systemem unijnym (Miody Drahimskie chronione oznaczeniem 
geograficznym). Swoje miody oraz produkty pszczele sprzedaje 
na festynach i targach, a także bezpośrednio w gospodarstwie i w 
sklepie internetowym poprzez stronę www.miodyfujarskich.pl. Pan 
Fujarski chętnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu pszczelarstwa. 
W gospodarstwie z wielką pasją prowadzi zagrodę edukacyjną dla 
dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych. Działa w wielu 
związkach i stowarzyszeniach.

Mr Konrad Fujarski is a well-known bee-keeper running a farm of 13ha. The apiary consists of 500 bee families. The 
farm is very well equipped, having production lines for honey collection, a technological line for honey confectioning, 
and the one for collecting bee pollen and propolis. Mr. Konrad is allowed to mark his products according to EU system 
(Drachim Honey brand protected by the geographical mark). His honeys and other bee-derived products are sold at 
festivals and fairs, and in an open selling system at the farm, as well as via the Internet webpage (www.miodyfujarskich.
pl). Mr. Fujarski willingly shares his knowledge on bee-keeping with others. Another unique passion of the farmer is 
running an education unit for kids and students, but also for adults. He is active in a number of associations and unions.

Konrad Fujarski
Kluczewo ul. Górna 4, 78-552 Kluczewo
woj. zachodniopomorskie/ Westpomeranian Voivodeship
Zgłoszony przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Barzkowicach
Entered by the Westpomeranian Agricultural Advisory Centre in Barzkowice

Pan Zdzisław Dębski wraz z córką Karoliną prowadzą gospodar-
stwo o powierzchni 8 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest 
sadownictwo, a w sadzie rosną grusze, jabłonie i śliwy. Gospodarstwo 
dysponuje 4 chłodniami z kontrolowaną atmosferą oraz sortownią 
owoców. W celu zachowania i odbudowy struktury oraz bioróżno-
rodności gleby gospodarze stosują preparaty humusowe, nawozy 
zielone i obornik. Sprzedaż owoców i ich przetworów odbywa się 
bezpośrednio w gospodarstwie w dedykowanym sklepie, a także 
w automatach sprzedażnych. Sadownicy organizują w sadzie różnego 
rodzaju imprezy plenerowe, a w okresie kwitnienia udostępniają sad 
pasjonatom fotografowania oraz na profesjonalne sesje plenerowe. 
Gospodarze należą do Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego. 

Together with his daughter Karolina, Mr. Zdzisław Dębski runs a farm of 8ha. The main production is based on an 
orchard, where one can find pear, apple and plum trees. The farm uses four cold stores with controlled atmosphere plus 
a fruit sorting unit. In order to maintaining and restoration of the soil structure and biodiversity, humus preparations, 
green fertilization along with manure are used. The selling of fruit and their processed products is done at the dedicated 
shop located at the farm, and via selling units. The farmers arrange various open-air events at the orchard, and on top 
of this they allow photography passionates and professionals to come for photographic sessions during the blossoming. 
The farmers are members of the Great Poland Orchard Association.

Zdzisław Dębski, Karolina Dębska-Zeichler
Rabowice, ul. Średzka 8, 62-020 Swarzędz
Woj. wielkopolskie/ Great Poland Voivodeship
Zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Poznaniu
Entered by the National Centre for Agricultural Support, Regional  
Department in Poznań
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Państwo Halina i Stanisław Jagiełło pracują w służbie zdrowia, ale 
znajdują czas na prowadzenie tradycyjnego gospodarstwa o powierzchni 
ponad 48 ha. Zajmują się uprawą zbóż, hodowlą bydła mlecznego, 
opasowego i trzody chlewnej, posiadają również konie. Na prowadzoną 
produkcję rolnicy uzyskali certyfikat ekologiczny i jest ona zgodna z sy-
stemem zrównoważonym. Starają się używać jak najmniej preparatów 
chemicznych preferując nawożenie organiczne. Praca w rolnictwie to 
ich pasja, która daje im wiele satysfakcji. Rolnicy cały czas podnoszą 
swoje kwalifikacje, biorą udział w szkoleniach dotyczących ekologicz-
nych metod stosowanych w produkcji zwierzęcej i roślinnej. Aktywnie 
współpracują z samorządem gminy i powiatu, a pan Stanisław jest 
członkiem Powiatowej Izby Rolniczej. Należy podkreślić duże zaanga-
żowanie właścicieli w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Mr. and Mrs. Halina and Stanisław Jagiełło work regularly in the health care system, and still find time for running 
a traditional farm of 48ha. They cultivate cereals, keep dairy cattle, fatteners, and pigs. On top of this they keep horses, 
too. Their whole production was granted an organic certificate, while the whole farm operates in accordance with the 
sustainable system. The farmers try hard to avoid chemicals in favour of organic farming. Farming is their passion giving 
tham lots of satisfaction. They keep on improving their competences taking part in trainings on organic methods used 
in animal and plant production. Another part of activities concentrate on cooperation with commune and county self-
governing. Mr. Stanisław is a member of the County Agricultural Chamber. It is worth to underline a high engagement 
of the Jagiełłos in help for Ukrainian refugees.

Halina i Stanisław Jagiełło
Jelna 50, 37-310 Nowa Sarzyna
woj. podkarpackie / Subcarpathian Voivodeship
Zgłoszeni przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Entered by the Subcarpathian Agricultural Advisory Centre in Boguchwała

Państwo Janasińscy prowadzą gospodarstwo „Winnica przy Tale-
rzyku” położone w Dolinie Dolnej Wisły. W winnicy stosowana jest 
uprawa winogron metodą tradycyjną nastawiona na wyjątkową jakość 
i smak wina. Aktualnie wytwarza się cztery rodzaje win: Bianca, Ron-
do, Regent i Solaris. Pan Wiesław wraz z córką założyli jako pierwsi 
w Polsce szkołę winiarstwa online pod nazwą „ Szkoła winiarstwa”. 
Państwo Janasińscy sprzedają wina bezpośrednio oraz w internecie 
(www.winnicaprzytalerzyku.pl). W gospodarstwie można skorzystać 
z tzw. enoturystyki czyli formy turystyki skoncentrowanej głównie na 
odwiedzaniu miejsc związanych z winem. Goście winnicy mogą na 
miejscu degustować wina oraz oczywiście ewentualnie dokonać ich 
zakupu.

Mr. and Mrs. Janasiński run a farm called „Winnica przy Talerzyku” („Vineyard at the Plate Stronghold”) located in the 
Lower Vistula Valley. The grape cultivation is performed in a traditional way, being oriented on an exceptional quality 
and taste of wine. At the mement, four kinds of wine are produced: Bianca, Rondo, Regent and Solaris. As pioneers 
in Poland, together with his daughter, Mr. Wiesław settled an online professional activity called „Winemaking school”. 
The Janasińskis sell wine at the farm as well as via Internet (www.winnicaprzytalerzyku.pl). The farm offers also a form 
of tourism – enotourism, concentrated mainly on visiting wine producers. Vineyard guests can taste wine on the spot 
and after that, of course, buy what suits them.

Anna i Wiesław Janasińscy

Topolno 20, 86-120 Pruszcz
woj. kujawsko -pomorskie/ Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Minikowie
Entered by the Kuyavian-Pomeranian Agricultural Advisory Centre  
in Minikowo



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: sekretariat@kombinatkietrz.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: sekretariatstadnina@kombinatkietrz.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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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: sekretariat@kombinatkietrz.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: sekretariatstadnina@kombinatkietrz.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 

Państwo Janowscy prowadzą gospodarstwo o powierzchni 30,42 ha,  
które nazwali „Ekologiczne Gospodarstwo Pod Kasztanem”. Głów-
nym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego. Pogłowie 
bydła ogółem wynosi 32 zwierząt. Gospodarstwo prowadzone jest 
z pokolenia na pokolenie. Bydło chowane jest na własnych paszach 
uprawianych w sposób ekologiczny już od 2014 r. Dwa lata później 
gospodarze uzyskali certyfikacje ekologiczną na przetwory z mleka 
i do teraz zajmują się produkcją serów, masła, śmietany, jogurtów 
i serów dojrzewających. Swoje wyroby sprzedają w Internecie poprzez 
stronę www.mleczniepodkasztanem.pl. oraz przez Allegro. Przetwory 
otrzymały certyfikat „Marka Lubelska”. Gospodarze byli wielokrotnie 
wyróżniani i odznaczani za swoją pracę oraz najwyższą jakość serów, 
które produkują. 

Mr. and Mrs. Janowski run a farm of 30.42ha, calling it „Organic Dairy Farm at the Chestnut”. Dairy farming is the 
main production. The herd consists of 32 animals. The farm is with the family for generations. The animals are fed with 
own fodder produced organically since 2014. Two years later the farmers were granted organic certificate for dairy 
products and up to date they market young cheeses, butter, cream, joghurts and maturing cheeses. Their products 
are sold in the Internet via the webpage www.mleczniepodkasztanem.pl and Allegro. The processed products were 
granted the „Lublin Brand” certificate. The farmers were rewarded and decorated many times for their work and the 
quality of their cheeses.

Państwo Kałkusowie gospodarują na pow. 140 ha. Dominującym kie-
runkiem produkcji jest uprawa zbóż, roślin okopowych, a także hodow-
la bydła mlecznego. Pogłowie bydła ogółem liczy 285 zwierząt, w tym 
152 z nich to krowy mleczne, których wydajność wynosi 10 000 kg  
mleka w laktacji. Gospodarstwo korzysta z responderów mierzących 
aktywność krów, przeżuwanie i wykrywanie rui. Stado zarządzane 
jest w oparciu o specjalny program komputerowy. Uprawa roli i ro-
ślin odbywa się zgodnie z dobrą praktyką rolniczą przy zastosowaniu 
nowoczesnych maszyn i urządzeń. Część upraw prowadzona jest 
w sposób bezorkowy. Gospodarstwo współpracuje z Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Lublinie. Wspólnie przeprowadzone są badania na 
temat substratu wiążącego metan w gnojowicy. Państwo Kałkusowie aktywnie działają w lokalnej społeczności, a ponadto 
Pan Adrian Kałkus pełni funkcję sołtysa. 

Mr. and Mrs. Kałkus run a farm of 140ha. They concentrate on cereals, root crops and dairy production. The whole 
herd consists of 285 animals, including 152 dairy cows giving 10,000kg milk per year during lactation. The farm uses 
responders monitoring cows’ activity, the chewing and the oestrus occurence. The herd is managed through a dedicated 
computer software. Soil tillage and plant production is done according to good agricultural practise with application of 
modern machinery and appliances. A part of cultivation is run under no-tillage system. The farm cooperates with the 
Lublin University of Life Sciences. The partners opened a project on finding a substrate capable of binding the manure 
slurry methane. The Kałkus family actively act for local society, and Mr. Adrian keeps the village mayor position.

Beata i Robert Janowscy

Małgorzata i Adrian Kałkusowie

Ludwinów 68, 21-070 Cyców
Woj. lubelskie/ Lubelskie Voivodeship
Zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  
Oddział Terenowy w Lublinie
Entered by the National Centre for Agricultural Support,  
Regional Department in Lublin

Olszowiec 16, 23-100 Bychawa
Woj. lubelskie/ Lubelskie Voivodeship
Zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik-Farmer Roku
Entered by the Polish Club Farmer of the Year Association
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Pan Tomasz Leszczyński prowadzi przejęte po rodzicach gospodarstwo rolne o powierzchni 120 ha. Dominującym 
kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż oraz nasiennictwo warzyw. Uprawiane są: marchew, koper, bób i ogórek na 
nasiona, które na miejscu są oczyszczane, suszone i konfekcjonowa-
ne. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w specjalistyczny 
sprzęt niezbędny do skomplikowanej produkcji nasiennej. Na uwagę 
zasługuje fakt wprowadzanie własnych rozwiązań technicznych. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technologii i technik produkcji osiągane 
są wysokie plony. Pan Tomasz prowadzi swoje gospodarstwo według 
norm Integrowanej Produkcji. Produkty rolne poddawane są ścisłej 
kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów 
oraz innych substancji, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. 

Mr. Tomasz Leszczyński runs a farm of 120ha taken over after his 
parents. There are two kinds of production- cereals and vegetables 
for seeds. Vegetable cultivation includes: carrot, fennel, broad bean and cucumber. The seeds are cleaned, dried and 
confectioned at the farm, what is very well equipped with all machines needed for complicated seed production. The 
farmer applied his own technical solutions, what is worth mentioning. Mr. Tomasz carries out all operations accord-
ing to the norms of Integrated Production. Agricultural products are strictly controlled for residues of plant protection 
chemicals, fertilizers and other potentially hazardous substances.

Tomasz Leszczyński
Łążek 5, 62-650 Kłodowa 
Woj. wielkopolskie/ Great Poland Voivodeship
Zgłoszony przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Entered by the Great Poland Agricultural Advisory Centre in Poznań

Państwo Katarzyna i Piotr Kwiatkowscy gospodarują na powierzchni 
41ha. Gospodarstwo prowadzone jest od pokoleń, według rodzinnej 
tradycji. Rolnicy zajmują się uprawą zbóż, rzepaku, buraków i gro-
chu, a także chowem trzody chlewnej. Pogłowie liczy ogółem około 
80 zwierząt i chowane jest w cyklu zamkniętym. Gospodarstwo za-
bezpieczone jest przed chorobą ASF. Prowadzone jest w technologii 
tradycyjnej ściółkowej. Pasze wykorzystywane do żywienia stada po-
zyskiwane są z własnego gospodarstwa. Gospodarstwo charakteryzuje 
się zadbanym, estetycznym obejściem ze zbiornikiem retencyjnym, 
który w przyszłości będzie wykorzystywany do nawadniania pół. Go-
spodarzy cechuje otwartość i chęć pomagania innym, co ujawnia się 
także poprzez ich udział w życiu publicznym. Pan Piotr jest członkiem 
miejscowej ochotniczej straży pożarnej OSP Żabiniec oraz członkiem stowarzyszenia producentów trzody chlewnej 
w Bądkowie (SPTCH Bądkowo).

Mr. and Mrs. Kwiatkowski’s farm occupies the area of 41ha. It is in their hands for generations, it is a family tradition. 
The farmers cultivate cereals, rapeseed, beets and peas, and keep pigs as well. The pig stock consists of 80 animals 
arranged in the closed system. The unit is secured from the ASF disease. Animals stay in a traditional litter piggery. The 
fodder used to feed the animals comes from the farm. The farm premises are tidy, aestetic yeard includes a retention 
reservoir, which will be used for irrigation someday. The farmers are known to be very open and willing to help others, 
what is demonstrated in their participation in public activities. Mr. Piotr is a member of the OSP Żabiniec voluntary fire 
brigade and the SPTCH Bądkowo pig producers association.

Katarzyna i Piotr Kwiatkowscy
Żabiniec 23, 87-704 Bądkowo
woj. kujawsko -pomorskie/ Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Zgłoszeni przez Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie, PZDR w Aleksandrowie Kujawskim.
Entered by the Kuyavian-Pomeranian Agricultural Advisory Centre  
in Minikowo, County Agricultural Advisory Team in Aleksandrów Kujawski
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Państwo Pawłowscy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 
ponad 54ha. W swoim gospodarstwie uprawiają głównie kukurydzę 
i zboża, utrzymują również jałówki hodowlane. Stado liczy około 40 
jałowic o bardzo wysokiej wartości hodowlanej, które jako krowy 
mleczne osiągają ponadprzeciętne wydajności. Średnia wydajność 
pierwiastek wynosi około 11000kg mleka w laktacji. Wiata dla krów 
wyposażona jest w świetlik kalenicowy oraz podgrzewane, przepły-
wowe poidła z systemem dozowania witamin. Wszystkie zabiegi 
agrotechniczne prowadzone są zgodnie z kodeksem dobrej praktyki 
rolniczej. W gospodarstwie systematycznie przeprowadzane są analizy 
gleb, co pozwala dostosować ilość stosowanych nawozów naturalnych 
oraz mineralnych do potrzeb pokarmowych roślin. Gospodarstwo jest 
bardzo dobrze wyposażone w sprzęt, maszyny i urządzenia do produkcji. 

Mr. and Mrs. Pawłowski run a farm of more than 54ha. As for plant production they cultivate mainly maize and cereals, 
but they keep also breeding heifers. The herd counts about 40 heifers of a very high breeding quality. After becoming 
dairy cows they reach more than average milk efficiency. During the first lactation the animals give about 11,000kg milk 
per year. Cow shed is equipped with skylight ridge and heated flow-drinkers, into which vitamins are applied. All the 
agrotechnical measures are carried out according to the agricultural good practise system. Systematic soil analyses are 
performed, what allows adjusting the amounts of natural fertilizers used and mineral ones needed for plant nutrition. 
The farm is very well fit with machines, equipment and applicances necessary for farming.

Magdalena i Łukasz Pawłowscy 
Rudzk Duży 13, 88-230 Piotrków Kujawski 
woj. kujawsko-pomorskie/ Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Minikowie, PZDR w Radziejowie
Entered by the Kuyavian-Pomeranian Agricultural Advisory Centre in Minikowo, 
County Agricultural Advisory Team in Radziejów

Państwo Maltz prowadzą gospodarstwo rolne AGRO MALTZ o po-
wierzchni 211 ha położone w Delcie Wisły, na terenie Żuław Wiślanych. 
Głównym kierunkiem jest uprawa zbóż i rzepaku, a także cebuli. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technologi i technik produkcji osiągane 
są wysokie plony. Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjny sposób 
przechowywania cebuli w komorze ciśnieniowej na 1300 t cebuli 
z aktywną regulacją temperatury i schładzaniem pryzmy. Państwo Maltz 
prowadzą rolnictwo precyzyjne wspomagane komputerowo, oparte na 
gromadzeniu danych o przestrzennym zróżnicowaniu plonów w obrę-
bie pola. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w nowoczesne 
maszyny i sprzęt do uprawy i zbioru. Rolnicy współpracują z jednostka-
mi naukowymi, badawczymi i firmami prowadzącymi doświadczenia, 
nowe opracowania i wdrażanie nowych technologii.

Mr. and Mrs. Maltz run an AGRO MALTZ farm of 211ha located in the area of the Vistula Delta, specifically the 
Marshland. Cereals, rapeseed, and onion are the main cultivations. Thanks to modern techniques and technologies high 
yields are obtained. Particular attention should be paid to an innovative metod of onion storage in a pressure chamber 
for 1,300t of product with active temperature regulation and chilling of the prism. The Maltz family carry out precision 
farming supported with a computer software. It is based on data collection concerning differentiation of crops within 
a specific field. The farm is very well fit with modern machines and equipment for cultivation and harvest. The farmers 
cooperate with scientific and experimental institutions as well as companies interested in experiments, new projects 
and technologies.

Weronika i Piotr Maltz
Wocławy 10R,83-020 Cedry Wielkie
woj. pomorskie/ Pomeranian Voivodeship
Zgłoszeni przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Entered by the Pomeranian Agricultural Advisory Centre in Lubań
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36 hektarowe gospodarstwo w miejscowości Dydnia nastawione na 
produkcję żywca wołowego opasowego prowadzone jest przez Izabelę 
i Jakuba Pocałuń. Wykorzystując górzysty teren nadający się tylko na 
wypas, zajęli się hodowlą bydła mięsnego rasy Limousine-Simentaler 
(około 50 zwierząt). W stadzie jest też 21 krów i 3 jałówki cielne. 
W gospodarstwie uprawiane są również zboża, do uprawy których 
stosuje się głównie nawozy naturalne. Żywienie bydła opiera się na 
podawaniu naturalnych pasz z trwałych użytków zielonych, a także 
treściwych produkowanych na bazie własnych zbóż. Taka technologia 
powoduje uzyskanie doskonałego produktu – mięsa wołowego, które 
zbywane jest w ramach rolniczego handlu detalicznego prowadzonego 
przez gospodarstwo. Większość towaru sprzedaje się poprzez stronę 
www.realbeefpocalun.pl

A farm of 36ha located in the Dydnia site, oriented for beef fatters is run by Mr. Izabela and Mr. Jakub Pocałuń. Making 
use of the highland area, good only for grazing, they started breeding meat cattle of the Limousine-Simentaler breed 
(about 50 animals). The herd includes 21 cows and 3 pregnant heifers. There is also a need for cereal cultivation where 
mainly natural feretilizers are used. Feeding of the animals is based on natural fodder from permanent green gounds, on 
top of this, also pithy fodder produced from own cereals. Such technology results in obtaining a perfect product – beef 
meat readily sold within the frame of agricultural retail market conducted at the farm. Production majority is offered at 
the Internet webpage: www.realbeefpocalun.pl.

Izabela i Jakub Pocałuń
Dydnia 292, 36-204 Dydnia
woj. podkarpacie/ Subcarpathian Voivodeship
Zgłoszeni przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Entered by the Subcarpathian Agricultural Advisory Centre in Boguchwała

Państwo Popow gospodarują na obszarze 4,5ha uprawiając m.in. 
facelię i inne rośliny miododajne. Na farmie rosną też drzewa owo-
cowe. Dominującym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest 
pszczelarstwo. Gospodarze posiadają 78 rodzin pszczelich i w pełni 
wyposażoną pracownię pszczelarską. Współpracują z jednostkami 
naukowymi i badawczymi. Pan Mirosław cały czas wzbogaca swoją 
wiedzę z zakresu pszczelarstwa uczestnicząc w różnego rodzaju 
szkoleniach. Za swoją działalność państwo Popow byli wielokrotnie 
odznaczani i wyróżniani, a ich miody zdobywały nagrody w licznych 
konkursach na terenie Podlasia. Iwona i Mirosław Popow angażują 
się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Wspierają finansowo 
i rzeczowo wiele lokalnych inicjatyw, pomagają też najuboższym.

Mr. and Mrs. Popow run a farm of 4.5ha cultivating, among others, facelia and other honey-promoting plants. There 
are also fruit trees. Thus, bee-keeping has become a dominating business at the farm. The farmers posses 78 bee fami-
lies and a fully equipped bee laboratory. They cooperate with scientific and experimental institutions. Mr. Mirosław is 
very active extending his knowledge on bee-keeping all the time taking part in various trainings. Thanks for their active 
attitude, the Popows have been frequently rewarded and distinguished. They honeys collected awards at numerous 
competitions carried out in Podlasie. Iwona and Mirosław Popow are active for the benefits of local society, Their suport 
financially and materially a number of local initiatives, not forgetting about individuals in need.

Iwona i Mirosław Popow
Hajnówka, ul. Podolna 65, 17-200 Hajnówka
Woj. podlaskie/ Podlasie Voivodeship
Zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Białymstoku
Entered by the National Centre for Agricultural Support,  
Regional Department in Białystok
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Państwo Romanowscy prowadzą gospodarstwo o powierzchni 36 ha.  
Zajmują się hodowlą bydła mlecznego. Pogłowie bydła liczy  
41 zwierząt, w tym 22 zwierzęta to krowy mleczne o wydajności 
ponad 9000 kg mleka w laktacji. Rolnicy wykazują dużą dbałość 
o strukturę i żyzność gleby stosując wyłącznie nawożenie naturalne. 
Gospodarstwo prowadzi uprawę ekologiczną trwałych użytków 
zielonych i tym samym ekologiczną produkcję pasz objętościowych. 
Państwo Romanowscy współpracują z Politechniką Bydgoską w pro-
gramie „Zielone Mleko”, którego celem jest opracowanie nowego 
modelu produkcji mleka i serów dojrzewających o podwyższonych 
walorach odżywczych. Gospodarze wdrożyli w swoim gospodarstwie 
pomysł użytkowania fermentowanego wyciągu z ziół, który po zasto-
sowaniu podnosi parametry i wydajność mleczną oraz poprawia mikroflorę bakteryjną w pomieszczeniu gospodarczym. 
Za dynamiczny rozwój gospodarstwa i wysokie osiągnięcia zdobyli wiele tytułów i wyróżnień.

Mr. and Mrs. Romanowski run a farm of 36ha dealing with dairy production. The herd consists of 41 animals, including 22 
dairy cows producing yearly more than 9,000kg milk during lactation. The farmers demonstrate a high care for the structure and 
fertility of the soil, applying exclusively natural fertilizers. The farm carries out organic cultivation on permanent grass grounds, 
and thus reaching organic production of bulk fodder. The Romanowskis cooperate with the Bydgoszcz University of Science and 
Technology in the project „Green Milk” with the objective to work out a new model of milk and maturing cheeses production 
of higher nutritional values. The farmers introduced an idea of using fermented herb extract in the shed, which results in better 
parameters of milk and its yields, and finally also improves the composition of microbacterial flora in the shed. Thanks to a dy-
namic development of the farm and top achievements, the farmers were granted many titles and obtained numerous distinctions.

Jolanta i Grzegorz Romanowscy
Kobyliny 1, 14-420 Młynary
woj. warmińsko-mazurskie/ Warmia-Masuria Voivodeship
Zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Olsztynie
Entered by the Warmia-Masuria Agricultural Advisory Centre in Olsztyn

Państwo Elżbieta i Tomasz Rasińscy gospodarują na powierzchni  
82 ha, zajmując się produkcją żywca wołowego i uprawą zbóż. Pogłowie 
bydła liczy 180 zwierząt rasy MM. Roczna sprzedaż to około 100 zwie-
rząt o wadze 600-800 kg. Rolnicy posiadają ogromną wiedzę z zakresu 
hodowli bydła i chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi. 
Współpracują też z jednostkami naukowymi prowadząc w swoim go-
spodarstwie doświadczenia. Produkcja roślinna prowadzona jest zgodnie 
z wymaganiami technologicznymi. Gospodarstwo jest bardzo dobrze 
wyposażone w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia. Na uwagę 
zasługuje szeroka aktywność Pana Tomasza Rasińskiego w licznych or-
ganizacjach związanych z rolnictwem, jest też wiceprezesem Polskiego 
Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i członkiem Rady Dialogu 
Społecznego przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mr. and Mrs. Rasiński run a farm of 82ha, carrying out cattle fattening and cereal production. The herd consist of 
180 animals of the MM breed. Annual sales reach about 100 animals of 600-800kg. The farmers demonstrate exten-
sive knowledge on cattle breeding, willingly sharing their experience with others. They also cooperate with scientific 
institutions running projects and experiments at the farm. Plant production is performed according to technologiocal 
principles. The farm is very well equipped with machines and appliances. It is worth indicating that Mr. Rasiński is very 
active taking part in numerous organizations linked with agriculture. He is a vice-manager of the Polish Assiciation of 
Beef Producers and a member of the Board for Social Dialogue at the Ministry for Agriculture and Rural Development.

Elżbieta i Tomasz Rasińscy
Mogowo, ul. Morgowska 15, 05-191 Nasielsk
woj. mazowieckie/ Mazovian Voivodeship
Zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Warszawie
Entered by the National Centre for Agricultural Support,  
Regional Department in Warsaw





O
gó

ln
op

ol
sk

i K
on

ku
rs

 R
O

LN
IK

 –
 F

AR
M

ER
 R

O
KU

XX
VI

II 
ED

YC
JA

55

O
gó

ln
op

ol
sk

i K
on

ku
rs

 R
O

LN
IK

 –
 F

AR
M

ER
 R

O
KU

XX
IX

 E
D

YC
JA

Państwo Szewiorowie prowadzą gospodarstwo o powierzchni 51 ha.  
Zajmują się hodowlą bydła i uprawą zbóż, kukurydzy oraz traw. 
Pogłowie bydła liczy 105 zwierząt, w tym 68 to krowy mleczne o wy-
dajności 11.000 litrów w laktacji. Bydło utrzymywane jest w nowej 
przyjaznej dla zwierząt wolnostanowiskowej oborze wyposażonej 
w robot udojowy firmy LELY. Krowy mają do dyspozycji legowiska 
wodne, czochradła oraz poidła automatyczne. Oborę wyposażono 
też w automaty do podgarniania paszy i czyszczenia rusztów. Ściany 
budynku stanowią kurtyny, których podnoszenie reguluje stacja po-
godowa. Uprawa roślin całkowicie podporządkowana jest produkcji 
pasz dla zwierząt. Stosowane są tradycyjne technologie z przewagą 
nawożenia organicznego. Państwo Szewiorowie aktywnie działają 
na rzecz środowiska wiejskiego. Za dynamiczny rozwój gospodarstwa i wysokie osiągnięcia produkcyjne zdobyli wiele 
tytułów i wyróżnień. 

Mr. and Mrs. Szewior run a farm of 51ha. They deal with cattle breeding and cultivation of cereals, maize and grasses. 
The cattle herd consists of 105 animals, including 68 dairy cows producing yearly 11,000l milk during lactation. The 
cattle is kept in a new animal friendly free-stand shed equipped with the LELY milking robot. The cows are offered 
water dens, brushes and authomatic drinkers. The shed is equipped with authomatic fodder pushing and grate cleaning 
systems. A weather station steers the raising of courtains that create the walls of the shed. Plant production is secured 
for animal fodder production entirely. Traditional technologies with the use of organic fertilization prevail. The Szewiors 
are active for the rural society. Considering the dynamic development of the farm, and high production results, they 
were granted a number of titles and distinctions.

Anna i Krzysztof Szewiorowie
Komorniki, ul. Nowy Młyn 5, 47-364 Strzeleczki
woj. opolskie/ Opole Voivodeship
Zgłoszeni przez Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Opolu
Entered by the Opole Regional Department of Restructuring  
and Modernization of Agriculture in Opole



®,™ Znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów 
stowarzyszonych. © 2022 Corteva

NIEBIESKA REWOLUCJA
 – AZOT PROSTO Z POWIETRZA!

Methylobacterium symbioticum 
SB0023/3 T wnikają do rośliny przez aparaty 

szparkowe i  kolonizują części nadziemne

Zachowaj potencjał plonowania przy zmniejszonej dawce 
azotu mineralnego lub jego utrudnionym pobieraniu z gleby! 

Zwiększ wielkość i jakość plonu przy pełnej dostępności 
azotu mineralnego!

www.bluen.info

 Dostarcza średnio 76 kg/ha N w uprawie kukurydzy i 56 kg/ha N 
w uprawie zbóż.

 Dostarcza roślinom azot amonowy, bezpośrednio do części 
nadziemnych.

 Doskonale sprawdza się również w innych uprawach rolniczych, 
warzywniczych i sadowniczych.
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Państwo Gumienni na powierzchni ponad 34ha zajmują się 
uprawą prastarych odmian zbóż: płaskurki, samopszy i orkiszu, 
uprawiają także żyto, owies, proso, grykę, jęczmień oraz rośliny 
oleiste na nasiona. Cała produkcja prowadzona jest starymi tra-
dycyjnymi metodami. Stosowane jest tylko nawożenie naturalne, 
nie używa się żadnych sztucznych środków, nawet jeśli są do-
puszczone do produkcji ekologicznej. Rolnicy szukają jednak no-
woczesnych rozwiązań technologicznych, które nie niosą za sobą 
spadku jakości produktu. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie 
produkty przetwarzane są bezpośrednio w gospodarstwie. Prasta-
re odmiany zbóż przetwarza się na mąki, makarony, kasze i płatki 
zbożowe, a z nasion roślin oleistych tłoczony jest olej. Pani Bar-
bara zajmuje się również pieczeniem chleba. Wszystkie wytworzone produkty sprzedawane są głównie przez 
Internet, ale także na regionalnych bazarkach, jarmarkach, giełdach rolnych i w zaprzyjaźnionych lokalnych 
sklepach. Państwo Gumienny bardzo dużą wagę przywiązują do tzw. zdrowego odżywiania, uprawiają własne 
warzywa i owoce, utrzymują kozy na mleko i sery. Swoją bogatą wiedzą z zakresu uprawy prastarych odmian, 
przetwórstwa i zdrowego odżywiania chętnie dzielą się z innymi na warsztatach szkoleniowych, seminariach, 
dyskusjach itp. Za swoją pracę, działalność i wyjątkową aktywność otrzymali wiele nagród i wyróżnień. (bliższe 
informacje na stronie www.naszebio.eu) 

Mr and Mrs Gumienny run a farm of more than 34ha cultivat-
ing very old cereal varieties, such as: emmer, einkorn and spelled, 
plus rye, oats, buckweed, millet, barley and finalny also oil plants 
for seeds. The whole production is based on old, traditional meth-
ods. Only natural fertilizers are applied, none artificial prepara-
tions are applied, even if they would be officially allowed for or-
ganic farming. However, the farmers are still looking for modern 
technological solutions, which are not limiting the quality of the 
final product. It is worth to point out that all the products are 
processed at the farm. Old cereal varietes are processed for flour, 
pasta, groats and cereal flakes. Oil plant seeds are pressed for oil. 
Mrs. Barbara bakes bread for sale, too. All the products are sold 

mainly via the Internet, but also at regional markets, fairs, agricultural stock markets and local partner shops. Mr. 
and Mrs. Gumienny are concerned a lot about so called healthy nutrition, so they cultivate their own vegetables 
and fruits. They keep goats for milk and cheese. Their profound knowledge of cultivation of old varietes, their 
processing and healthy nutrition is willingly shared with others at workshops, seminars, discussions, etc. Their 
work and numerous exceptional activities have been noticed and in consequence rewarded many times. (more 
information at www.naszebio.eu)

Laureaci XXIX edycji Konkursu
The Winner of the 29th edition of the Competition
Kategoria: gospodarstwa ekologiczne – produkcja roślinna 
Category: organic farming – plant production

Barbara i Mariusz Gumienni
Dębowiec 651, 38-220 Dębowiec
woj. podkarpackie/ Subcarpathian Voivodeship
Zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie
Entered by the National Centre for Agricultural Support, Regional 
Department in Rzeszów



REKLAMA 12.2022 A4.indd   1 9.01.2023   07:24



O
gó

ln
op

ol
sk

i K
on

ku
rs

 R
O

LN
IK

 –
 F

AR
M

ER
 R

O
KU

XX
VI

II 
ED

YC
JA

59

O
gó

ln
op

ol
sk

i K
on

ku
rs

 R
O

LN
IK

 –
 F

AR
M

ER
 R

O
KU

XX
IX

 E
D

YC
JA

Państwo Jurczykowie (Michał, Adam, Marcin, Marek, Aldona 
i Mateusz) prowadzą rodzinne trzypokoleniowe gospodarstwo 
o łącznej pow. 1300 ha, w tym 400 ha to grunty własne, a 900 ha  
dzierżawa. Mówią o sobie „Nasza Rodzina Jest Naszą Siłą” i każdy 
ma swoje obowiązki. Rolnicy zajmują się uprawą zbóż, rzepaku, 
kukurydzy i słonecznika, a także hodowlą bydła mlecznego. Cała 
produkcja prowadzona jest w sposób zrównoważony. Preparaty 
fungicydowe zastępowane są preparatami bakteryjnymi i dzię-
ki temu uzyskuje się wyższe plony. Od 8 lat siew prowadzony 
jest metodą strip-till, a część gruntów utrzymuje się w systemie 
bezorkowym. W gospodarstwie na około 20 odmianach pszenicy 
i 10 odmianach rzepaku prowadzone są poletka doświadczalne 
w celu wykazania korzystnego działania stosowanych bakterii. Doświadczenia te prowadzone są we współpra-
cy z firmą BIO-GEN, JUNG Puławy i BIO-LIDER . W produkcji zwierzęcej łatwo zauważyć wyjątkową dbałość 
o dobrostan zwierząt. Pogłowie bydła liczy 400 zwierząt, w tym 130 krów mlecznych o wydajności 11500 kg/rok.  
Zwierzęta utrzymywane są na głębokiej ściółce w zaadoptowanej po stodole oborze wolnostanowiskowej. Na 
środku obory znajduje się stół paszowy, a po bokach korytarze gnojowe. Gospodarstwo Państwa Jurczyk jest 
ciągle modernizowane, a rolnicy korzystają z wielu programów unowocześniając park maszynowy i zabudo-
wania gospodarcze. Jest ono bardzo dobrze wyposażone w sprzęt, maszyny i urządzenia, dzięki temu rolnicy 
dodatkowo świadczą usługi z zakresu siewu oraz zbioru zbóż i kukurydzy. Poprzez swoje osiągnięcia wynikające 
z nowoczesnego gospodarowania rodzina Jurczyk zasługuje na szczególne uznanie jako doskonały przykład do 
naśladowania. 

The Jurczyk family (Michał, Adam, Marcin, Marek, Aldona and Mateusz) run a three generations family farm 
of the total acreage of 1300ha, where 400ha is their property, and the remaining 900ha are rented. They motto 
is „our family is our strenght” so in practise everyone has own duties and tasks. The farmers cultivate cereals, 
rapeseed, maize and sunflower, but also they have dairy cows. The whole production is run in the sustainable 
system. Fungicide preparations are being replaced with bacterial preparations thanks to which higher yields are 
reached. The strip-till seeding system in used for 8 years. A part of the fields is kept in the no-till system. The farm 
includes experimental fields with the use of about twenty wheat and ten rapeseed varietes settled in order to 
prove a beneficial effect of bacterial treatment. The experiments are supported by the BIO-GEN, IUNG Puławy 
and BIO-LIDER companies/institute. As for the animal production one can easily see an exceptional care for 
animal welfare. The herd counts 400 animals, including 130 dairy cows giving on average 11,500 kg milk per 
year. The animals are kept on deep litter in a free-stand cowshed adopted from a barn. A fodder table occupies 
the center of the cowshed, with dung corridors at the sides. The Jurczyk family farm is permenently modernised 
with the use of a number of programs dedicated to machinery and farm buildings. The farms is very well fit with 
equipment, machinery and installations, and in consequence the farmers are able to offer services for seeding 
and harvesting of cereals and maize. Considering all achievements of the Jurczyk family resulting from modern 
farming they deserved to be promoted as a top example to be followed.

Laureaci XXIX edycji Konkursu
The Winner of the 29th edition of the Competition 
Kategoria: gospodarstwa rodzinne o alternatywnych  
źródłach dochodu
Category: family farms with alternative sources of income

Rodzina Jurczyków
Bartkowice, ul. Akacjowa 6, 42-270 Kłomnice
woj. śląskie/ Silesian Voivodeship
Zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  
Oddział Terenowy w Częstochowie 
Entered by the National Centre for Agricultural Support,  
Regional Department in Częstochowa

woj. śląskie/ Silesian Voivodeship
Zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Terenowy w Częstochowie 
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Państwo Karwat zaczynali gospodarować na 40 ha, a dzisiaj pro-
wadzą rodzinne gospodarstwo o pow. 130 ha nastawione przede 
wszystkim na produkcję ziemniaków. Uprawiają ziemniaki jadal-
ne i przemysłowe, a także pszenicę, rzepak i kukurydzę. Uprawa 
roli i roślin prowadzona jest według zaleceń dla poszczególnych 
roślin. Stosowanie płodozmianu, nawożenia organicznego oraz 
materiału kwalifikowanego pozwala osiągnąć wysokie plony. 
Dodatkowo ziemniaki wczesne uprawiane są pod osłonami, co 
przyśpiesza zbiory, a na powierzchni 20 ha stosuje się nawad-
nianie. Ziemniaki przechowywane są w specjalnej nowocześnie 
urządzonej chłodni. Sprzedaje się je na podstawie umów kon-
traktacyjnych, a także bezpośrednio do hurtowni i sklepów. Pszenica przechowywana jest w silosach typu BIN. 
Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w sprzęt, maszyny i urządzenia, ciągle jest też modernizowane. 
Dodatkowo prowadzona jest działalność usługowa, głównie z zakresu załadunku płodów rolnych, a także typo-
wa pomoc sąsiedzka. Rolnicy ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju 
szkoleniach i warsztatach. Angażują się też w działalność lokalnej społeczności. Za swoją pracę i aktywność 
otrzymali wiele wyróżnień.

At the beginning Mr. and Mrs. Karwat’s farm accounted 40ha, 
while today their family unit reached 130ha. They have concen-
trated on potato production, both edible and industrial varieties, 
but on top of this they cultivate also wheat, rapeseed and maize. 
The tillage and plant cultivation is runned according to specifity of 
particular plant species. The application of crop rotation, organic 
fertilization and the use of qualified material allows to reach high 
yields. Early potato varietes are cultivated under covers, what pro-
motes earlier harvest. About 20ha is irrigated. The potato crop is 
stored in a special modern cold store. The production is sold in 
the ground of contracts, but as well as directly to wholesale facili-

ties and stores. Wheat is kept in the BIN silos. The farm is very well fit with equipment, machinery and appliances 
being modernized constantly. Additionally, various services are offered, mainly loading of agricultural products, 
but also typical neighbour-to-neighbour help. The farmers permanentny improve their qualifications taking part 
in various meetings and workshops. They willingly engage in local society activities and in consequence their 
work and overall activity has been rewarded many times.

Laureaci XXIX edycji Konkursu
The Winner of the 29th edition of the Competition
Kategoria: produkcja roślinna
Category: plant production

Joanna i Mariusz Karwat
Stępin 59, 55-093 Kiełczów 
woj. dolnośląskie/ Lower Silesia Voivodeship
Zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik-Farmer Roku
Entered by the Polish Club Farmer of the Year Association



Rewolucyjny system I-flow pozwala 
zapewnić naturalne zachowanie krowy 

przez cały czas ma kontakt wzrokowy 

Indywidualna pulsacja dla każdej 
ćwiartki, automatyczne określanie 
czasu przerw między dojami 

że dój za pomocą robota Lely 
Astronaut jest dopasowany do potrzeb 

 Ponadto najskuteczniej stymulują 

Zmodernizowane menu panelu 
sterowania jest bardziej intuicyjne robota Lely Astronaut nie została 

poddana tak drobiazgowym testom. 
Wszystkie wykorzystane rozwiązania 

ramię robota jest jeszcze bardziej 

Przydatny system zarządzania 

przedstawianie bardziej przydatnych 

Lely Horizon

doju wystarczy przybliżyć ramię 
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Państwo Kawula zajmują się hodowlą bydła mlecznego gospo-
darując na powierzchni 53 ha. Pogłowie bydła liczy 219 zwierząt, 
w tym 117 krów mlecznych o wydajności 12 tys. l w laktacji. 
Liczba komórek somatycznych utrzymuje się na średnim pozio-
mie 80-100 tys. Rolnicy bardzo dbają o dobrostan i zdrowotność 
stada. Dla hodowli przygotowywane są autoszczepionki i mocno 
zwraca się uwagę na profilaktykę doju. Bydło utrzymywane jest 
w nowoczesnej przyjaznej dla zwierząt oborze, w której więźba 
zbudowana jest z drzewa klejonego. Ciągi paszowe umiejscowio-
ne są po bokach budynku, a sam budynek podzielony jest kilka 
sektorów. Krowy mają do dyspozycji legowiska wodne, czochrad-
ła i dziesięć poideł. W oborze zainstalowano dwa roboty udojowe firmy LELY, działa to pozytywnie na spraw-
ność doju, nie ma przestojów, a dojenie trwa nieprzerwanie. Ruchem zwierząt kierują bramki selekcyjne, które 
pozwalają na precyzyjne rozmieszczenie krów we wszystkich częściach obiektu. Oborę wyposażono też w au-
tomaty do podgarniania paszy i czyszczenia rusztów. Ściany budynku stanowią kurtyny, których podnoszenie re-
guluje stacja pogodowa. Rolnicy sposobem konwencjonalnym uprawiają głównie kukurydzę i trawy. Płody rolne, 
uprawa i ich zbiór całkowicie podporządkowane są hodowli bydła mlecznego. W gospodarstwie prowadzone są 
badania genetyczne, organizowane są też szkolenia z zakresu hodowli bydła. Jest to miejsce chętnie odwiedzane, 
w tym przez wycieczki szkolne. Państwo Kawula za swoją pracę i aktywność otrzymali wiele nagród i wyróżnień.

Mr. and Mrs. Kawula deal with dairy farming operating on the 
area of 53ha. The farm has got 219 animals, including 117 dairy 
cows of the average producion of 12,000 litres during lactation. 
The number of somatic cells is kept on the level of 80-100,000. 
The farmers are very concerned for the herd wellbeing. Autoinjec-
tions are used and this way prophylaxis of milking is secured. The 
animals stay in a modern cow-shed secured with a wooden glued 
roof truss. Fodder belts occupy the sides of the sectorized sched. 
Cows are offered water-dens, brushes, and ten drinkers. Two LELY 
milking robots are installed, so the efficiency of the milking is flu-
ent without lost of time. The movement of animals is arranged by 
selection gates allowing their precision distribution in all the sec-

tors of the shed. The building is equipped with fodder pushing-up and grate-cleaning robots. The walls consist 
of courtains operated by weather-sensitive station. The farmers cultivate mainly maize and grasses by a con-
ventional metod. Agricultural products and their harvest are run according to the dairy farming needs entirely. 
Genetic studies are performed at the farm being a part of workshops on dairy cattle breeding arranged. The farm 
is frequently visited, sometimes also by school children. Mr. and Mrs. Kawula have been awarded many times 
thanks to their work and activities.

Laureaci XXIX edycji Konkursu
The Winner of the 29th edition of the Competition
Kategoria: produkcja zwierzęca – bydło mleczne
Category: animal production – dairy farming

Iwona i Przemysław Kawula
Frydrychowo 48, 87-410 Kowalewo
woj. kujawsko-pomorskie/ Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa  
Rolniczego w Minikowie
Zespół Doradztwa Rolniczego w Golubiu Dobrzyniu
Entered by the Kuyavian-Pomeranian Agricultural Advisory  
Centre in Minikowo
Extension team in Golub Dobrzyń
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Państwo Kretek zajmują się hodowlą bydła mlecznego gospodarując na po-
wierzchni 140 ha. Pogłowie krów mlecznych liczy 160 zwierząt o wydajności 
10,6 tys. l, rolnicy utrzymują też 100 opasów sprzedając rocznie 50 zwierząt 
o średniej wadze 650 kg. Rolnicy bardzo dbają o dobrostan i zdrowotność 
stada. Krowy utrzymywane są w nowoczesnej oborze wolnostanowiskowej 
wyposażonej w dwa roboty udojowe, robot podgarniający pasze, robot do 
sprzątania rusztów, a także w automatyczną stację do odpajania cieląt. W go-
spodarstwie uprawiana jest kukurydza, pszenica i rzepak, ale także lucerna 
i trawy, a 18ha zajmują łąki. Większość produkcji roślinnej ukierunkowana jest 
na produkcję pasz dla zwierząt. Uprawy prowadzone są w sposób zrówno-
ważony, stosuje się płodozmian i nawożenie obornikiem, a uprawę pszenicy 
i rzepaku prowadzi się w sposób bezorkowy. Gospodarstwo jest bardzo do-
brze wyposażone w sprzęt, maszyny i urządzenia do produkcji, w tym agregat 
do uprawy bezorkowej. Rolnicy bardzo dbają o dobrostan zwierząt, a tak-
że o higienę i bezpieczeństwo pracy. Odpady organiczne, środki chemicz-
ne i inne są odpowiednio gromadzone i zabezpieczone. Na uwagę zasługuje 
estetyka całego gospodarstwa. Państwo Kretek chętnie dzielą się swoim do-
świadczeniem i wiedzą organizując szkolenia i pokazy, przyjmują też uczniów na praktyki, a także różnego rodzaju 
wycieczki. Urszula i Krystian Kretek są osobami bardzo aktywnymi, działają w wielu grupach i związkach, udzielają 
się też społecznie i charytatywnie. Pan Kretek jest Prezesem Grupy Producenckiej „Ekomleko” 

Mr and Mrs. Kretek run a dairy farm operating on the area of 140ha. The 
herd of dairy cows counts 160 animals giving 10.600 litres of milk per year. 
On top of this the famers breed 100 animals for fattening, selling yearly 
about 50 of them of the average weight of 650kg. The farmers are strongly 
considered for the herd well-being and healthiness. The cows are kept in 
a modern free-stand cowshed equipped with two milking robots, fodder 
pushing-up, and grate-cleaning ones, as well as authomatic station for calf 
feeding. Maize, wheat and rapeseed are cultivated plus alfalfa and grasses. 
Meadows occupy 18ha. A majority of plant production goes for animal fod-
der. The cultivations are run with a sustainable method. Crop rotation system 
and organic fertilization are applied, while wheat and rapeseed are cultivat-
ed on no-till fields. The farmers are concerned for animal wellfare, and hy-
giene and work security. Organic waste, chemical and other preparations are 
properly collected and secured. Esthetics of the whole farm is striking. Mr. 
and Mrs. Kretek willingly share their experience and knowledge with others, 
arranging workshops and shows. They also accept students for practices and 
host various excursions. Urszula and Krystian Kretek are very active persons, 

taking part in a number of groups and associations, both social and charity activities. Mr. Kretek is a manager of 
the „Ecomilk” production group.

Laureaci XXIX edycji Konkursu
The Winner of the 29th edition of the Competition
Kategoria: produkcja zwierzęca – bydło mleczne i opasowe  
Category: animal production – dairy and fattening

Urszula i Krystian Kretek
Krzanowice, ul. Srebrna Góra 27, 47-470 Krzanowice
woj. śląskie/ Silesian Voivodeship
Zgłoszeni przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Częstochowie
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu
Entered by the Silesian Agricultural Advisory Centre  
in Częstochowa
County team in Racibórz



Z marką Volvo w województwie kujawsko-pomorskim jesteśmy od 2005 roku. 

Wiemy, co jest ważne dla ludzi, dlatego stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, 

dzięki którym Twoje życie stanie się o wiele łatwiejsze i bezpieczniejsze.

VOLVO CAR BYDGOSZCZ I TORUŃ to miejsca, w których 
będziesz mógł porozmawiać ze specjalistami w dziedzinie 
motoryzacji. Zapewniamy profesjonalne doradztwo 
pasjonatów marki Volvo. Dzięki ich doświadczeniu  
z pewnością wybierzesz model idealnie dopasowany do 
Twoich potrzeb. Jako Autoryzowany Dealer Volvo oferujemy 
zarówno samochody nowe, jak i używane z najlepszą historią. 
Dajemy Ci pełne doradztwo i pomoc w zakresie wszelkich 
usług finansowych.

Dysponujemy profesjonalnym serwisem świadczącym usługi 
według najwyższych standardów marki Volvo. Nasi doradcy 
zadbają o jak najlepszy stan techniczny Twojego auta, w razie 
wypadku pomogą przy likwidacji szkody komunikacyjnej, 
a także przedłużą kończący się okres gwarancyjny. 
Posiadamy doświadczone grono specjalistów ds. mechaniki 
i elektromechaniki pojazdów marki Volvo. 

Spotkajmy się przy ul. Fordońskiej 339 w Bydgoszczy 
lub przy Szosie Lubickiej 19 w Toruniu.

Szosa Lubicka 19, 
87-100 Toruń

T: (56) 660 00 66
www.nordicmotor-torun.volvocars-partner.plVOLVO CAR TORUŃ

ul. Fordońska 339,
85-766 Bydgoszcz

T: (52) 339 07 00
www.nordicmotor.dealervolvo.plVOLVO CAR BYDGOSZCZ

VOLP_BYDGOSZCZ_TORUN_farmer_roku_A4.indd   3 29/12/2022   12:42
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Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie o pow. 150 ha  
jest chów bydła mlecznego z nastawieniem na produkcję mleka 
ekologicznego. Pogłowie bydła liczy 70 szt. w tym 40 krów. Rocz-
nie produkuje się 220 tys. litrów mleka, które sprzedawane jest 
do mleczarni w Piątnicy. 

Obora uwięziowa wyposażona jest w dojarkę przewodową ze 
zbiornikiem na mleko o pojemności 2000 l. Krowy u Państwa 
Niebrzydowskich większość czasu spędzają na przyległych do 
obory łąkach i pastwiskach. W gospodarstwie uprawia się głów-
nie rośliny z przeznaczeniem na pasze tj.: mieszanki strączkowo 
- zbożowe, mieszanki traw z koniczyną a 110 ha zajmują TUZ. 
Cała produkcja roślinna prowadzona jest metodami ekologicznymi z wykorzystaniem odpowiedniego, proeko-
logicznego sprzętu. Gleby nawożone są w 100% obornikiem, a także w celu zachowania jej struktury, żyzności 
i bioróżnorodności stosuje się zmianowanie motylkowych z trawami. W gospodarstwie organizowane są szkole-
nia dla grup z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a także różnego rodzaju warsztaty. Rolnicy sami chętnie też 
się dokształcają, biorą czynny udział w różnego rodzaju konferencjach, eventach, a także wyjazdach studyjnych 
w kraju i za granicą. Państwo Niebrzydowscy są osobami bardzo aktywnymi i otwartymi na nowości, a za swoje 
działania zostali niejednokrotnie wyróżnieni i nagrodzeni. 

The 150 ha farm specialises in breeding dairycattle with the 
production focused on producing organic milk. The cattle popu-
lation consists of 70 animals including 40 cows. Annually over 
220,000 litres of milk is produced, which is sold to the dairy in 
Piątnica. The tether barn is equipped with a milking unit with the 
tank that has milk capacity of 2000l. The cows at Niebrzydowscy 
family spend most of their time on meadows and pastures, which 
are adjusted to the cowshed. The farm mainly cultivates plants 
for fodder, ie: legume – cereal mixes and mixtures of grasses 
with clover, whereas 60 hectares are occupied by grass. All plant 
production is carried out with use of ecological methods with 
appropriate, environment – friendly equippment. The soils are 

fertilized with 100% manure, and in order to preserve its structure, fertility and biodiversity, rotation cropping of 
legume with grasses is used. The farm ogranises training for groups from the Warmian-Masurian University and 
many other types of workshops. 

The farmers are also willing to train themselves, and so they take an active part in various types of conferences, 
events, as well as study trips in the country and abroad. The Niebrzydowski family are very active people, very 
open to new things, repeatedly honoured and awarded for their activities

Laureaci XXIX edycji Konkursu
The Winner of the 29th edition of the Competition
Kategoria: gospodarstwa ekologiczne – produkcja zwierzęca 
Category: ecological farms – livestock production category

Agata i Krzysztof Niebrzydowscy
Włodowo 38, 11-008 Świątki
woj. warmińsko-mazurskie/ Warmian-Masurian Voivodeship
Zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa  
Rolniczego w Olsztynie
Entered by the Warmian-Masurian Agricultural Advisory  
Centre in Olsztyn 
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„Winnica Anna” to rodzinne gospodarstwo o pow. 32 ha nastawione na 
sadownictwo prowadzone głównie w oparciu o sady jabłoniowe i winorośl. 
W sadach rosną też czereśnie, wiśnie, śliwy i aronia, a winnice zajmują 3,2 ha.  
Starannie wyselekcjonowane grona zbierane są ręcznie i układane tak 
aby nie uszkodzić owoców, co znacząco wpływa na smak i jakość wina. 
Wina produkowane są bez stabilizatorów, konserwantów i różnego rodza-
ju dodatków. Państwo Przerwa rzemieślniczym sposobem produkują wino 
doskonałej jakości z pięciu szczepów: Cabernet Cortis, Rondo, Regent, 
Solaris i Johanniter, a od 2020 roku także Pinot Noir oraz Chardonnay. 
Zachowując rodzinną tradycję produkują również cydr. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że w gospodarstwie bardzo dba się o środowisko. Ogranicza się 
emisję CO2, produkuje własny prąd, nie używa się żadnych plastików i ra-
cjonalnie gospodaruje wodą. Rolnicy propagują filozofię slowfood, zdro-
we odżywianie i zdrową żywność, m.in. poprzez prowadzenie cyklicznych 
spotkań. W winnicy organizowane są też różnego rodzaju ewenty, impre-
zy okolicznościowe, w tym połączone z degustacją wina, a sprzyja temu 
działalność agroturystyczna. Rolnicy starają się promować nie tylko własne 
gospodarstwo, ale również region, w którym żyją. Mocno angażują się w różnego rodzaju lokalne grupy działania 
i krzewienie kultury i tradycji kulinarnych Doliny Baryczy. Za swoją działalność Państwo Przerwa byli wielokrot-
nie nagradzani i wyróżniani. Bliższe informacje na stronie: www.winnica-anna.pl.

The „Anna Vineyard” is a family farm of 32ha oriented for orchard produc-
tion based on apple and grapewine. There are also sweet cherry, sour cherry, 
plum trees, plus aronia bushes. Vineyards occupy 3.2ha. Grapes are carefully 
collected by hand in such a way to avoid damaging of the fruit, what would 
deteriorate the taste and reduce wine quality. The win is produced without 
stabilizers, conservation materials, and various additives. The Przerwa family 
produce wine in a home-related style. High quality wine comes from five va-
rietes: Cabernet Cortis, Rondo, Regent, Solaris and Johanniter. Commencing 
from 2020 two more varietes have been added: Pinot Noir and Chardonnay. 
Following family tradition they produce cider, too. It is worth underlying that 
environmental attitude is important at the farm. Emissions of carbon dioxide 
are reduced, own current is produced, no plastic is used, the water consump-
tion is under control. The farmers promote slowfood philosophy, healthy nutri-
tion and health food, among others arranging cyclic meetings. Various events, 
special meetings, including wine consumption, are organized. All this is pos-
sibile because of agitouristic programs. The farmers try hard to promote not 
only their farm, but the region as well. They are stronly engaged in a number 

of activities of local groups, promote culture and culinary tradition of the Barycz Valley. Their numerous activities have 
been recognised and awarded many times. More information is available at www.winnica-anna.pl.

Laureaci XXIX edycji Konkursu
The Winner of the 29th edition of the Competition
Kategoria: działy specjalne produkcji rolnej  
Category: special segmentes of agricultural production 

Beata i Dariusz Przerwa
Krośnice, ul. Ogrodowa 9, 56-320 Krośnice
woj. dolnośląskie/ Lower Silesian Voivodeship
Zgłoszeni przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
we Wrocławiu
Entered by the Lower Silesian Agricultural Advisory Centre  
in Wrocław
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Pan Starak wraz z Panią Joanną prowadzą rodzinne gospodarstwo 
o powierzchni 38 ha, którego początki sięgają 1945 roku gdy rodzina 
Staraków spod lwowskiego miasteczka przyjechała do Olszan. Upra-
wiają pszenicę, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, ostropest, bobik 
i dynię. Produkcja prowadzona jest z poszanowaniem żyzności i bio-
różnorodności gleby poprzez stosowanie płodozmianu, uprawy roślin 
bobowatych, poplonów, m.in. zastosowanie technologii firmy Plocher. 
Gospodarstwo wyróżnia uprawa dyni, jej przetwórstwo, a także popu-
laryzacja odmianowości i rozmaitych form zastosowań tego warzywa. 
Państwo Starakowie z miłości do dyni założyli tzw. „Dyniowy Zakątek”, 
którego celem jest odtwarzanie kultury jej spożycia. Na terenie gospo-
darstwa znajduje się sklepik, w którym sprzedawane są własne dynio-
we specjały takie jak: dżemy, konfitury, soki, syropy, ketchupy, olej, bu-
łeczki, ciasta, czekolady i wiele innych. Składniki, które są dodawane 
do dyniowych przetworów są najwyższej jakości i w większości pocho-
dzą z gospodarstwa lub od okolicznych rolników. Produkty te ciszą się dobrą marką i są chętnie kupowane, a na uwagą 
zasługuje fakt, że są pakowane w przyjazne dla środowiska materiały. Ciekawą ofertą „Dyniowego Zakątka” są także 
warsztaty, szkolenia, różnego rodzaju spotkania oraz degustacje produktów z dyni. Rolnicy promują swoje produkty na 
różnego rodzaju jarmarkach, targach, ewentach zarówno w kraju jak i za granicą. Są bardzo aktywni w wielu grupach 
społecznych i wspierają wiele lokalnych inicjatyw. Za swoje działania byli wielokrotnie nagradzani i wyróżniani. https://
zagrodaedukacyjna.pl/zag_edu_farm/dyniowy-zakątek.

Mr. Starak together with his wife Joanna run a family farm of 38ha. Its 
beginnings reach the year of 1945 when the Starak family coming from 
a sub-Lwow town came to Olszany. They cultivate wheat, rapeseed, 
sugar beet, potato, milk thistle, field bean and pumpkin. Production 
is carried out with respect to fertility and biodiversity of soil, secured 
because of application of crop rotation, legumes, and post-harvest 
plants, as proposed by the Plocher company technology. The farm is 
known for pumpkin cultivation, its processing, and promotion of the 
pumpkin specific varietes as well as various methods of the use of this 
vegetable. The Staraks love pumpkin this much that they established so 
called „Pumpkin Corner” with the objective to recreate the culture of 
its consumtion. There is a shop established at the farm, where one can 

buy local pumpkin specialities, such as jams, juices, syrups, oil, small rolls, pastry, chocolate, and many others. The 
ingredients added to the pumpkin products are of the highest quality coming in large part directly from the farm and/
or from the neighbours. In consequence, the Starak products reach a highly evaluated brand and are willingly bought, 
the more that they are packed in environment friendly materials. Another interesting offer of the „Pumpkin Corner” 
are workshops, trainings and various meetings coming with degustation of pumpkin products. The farmers keep on 
promoting their products at a number of fairs, trades, and events, both domestic and international. They are very ac-
tive in numerous social groups supporting lots of local initiatives. They have been frequently rewarded and recognised.  
https://zagrodaedukacyjna.pl/zag_edu_farm/dyniowy-zakątek 

Laureaci XXIX edycji Konkursu
The Winner of the 29th edition of the Competition
Kategoria: gospodarstwa o działalności wielokierunkowej
Category: farms of multidirectional profile

Joanna i Michał Starak
Olszany 171, 58-150 Strzegom
woj. dolnośląskie/ Lower Silesian Voivodeship
Zgłoszeni przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
we Wrocławiu
Entered by the Lower Silesian Agricultural Advisory Centre  
in Wrocław
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Pani Jolanta Tulisow prowadzi usytuowane w malowniczym te-
renie nad Zalewem Wiślanym certyfikowane ekologiczne agro-
turystyczne gospodarstwo o powierzchni ponad 77 ha. Zajmuje 
się hodowlą i sprzedażą koni wierzchowych oraz szeroko poję-
tą popularyzacją sportu konnego, a także tradycji jeździeckich. 
Stajnia, która powstała po zmodernizowanej chlewni, jest bardzo 
dobrze wyposażona z zachowaniem dobrostanu dla zwierząt i od-
powiednich pomieszczeń socjalnych dla obsługi. Stado koni liczy 
56 zwierząt. Cała produkcja roślinna i zwierzęca prowadzona jest 
w sposób zbilansowany. Gospodarstwo pod nazwą „Majątek Tuli-
sówka” zapewnia swoim gościom wiele atrakcji. Przede wszystkim 
prowadzona jest szkoła jazdy konnej i wszelkiego rodzaju treningi z końmi, zarówno grupowe jak i indywi-
dualne. Organizowane są obozy konne, rajdy po lasach, wyprawy nad Zalew Wiślany, przejażdżki wozami, 
staropolskie kuligi z pochodniami, a także skiring- czyli narty z koniem. Gospodarstwo nastawione jest również 
na organizację różnego rodzaju imprez integracyjnych, ludowych biesiad, występów i pokazów z końmi, w tym 
z rozpowszechnianiem tradycji historycznych.    

Pani Jolanta Tulisow jest osobą bardzo aktywną, sporo czasu poświęca na działalność społeczną i charytatywną, 
cieszy się też bardzo dużym uznaniem lokalnej społeczności. Za swoją działalność zdobyła wiele nagród i wy-
różnień.

Ms. Jolanta Tulisow runs an ecologically certified agritouristic 
farm of 77ha located beautifully at the Vistula Reservoir. She deals 
with breeding and selling horses for riding, promoting videly un-
derstood horse sports and horse riding tradition. The stable, con-
structed after a modernised piggery, has been very well equipped 
to reach the animals’ wellfare and the proper social places for per-
sonnel. The horse herd consists of 56 animals. The whole plant 
production and horse breeding are composed into one balanced 
system. The farm „Tulisow Property” offers its guests a number of 
attractions. First of all, there is a horse riding school with a number 
of horse trainings, both group and individual. On top of this horse 

camps, forest raids, excursions to the Vistula Reservoir, cart ridings, old-fashioned sledgeing with torches, and 
finalny also skiring, consisting of a combination of ski and a horse. The farm is ready to offer and organise num-
bers of integrating events, popular feasts, shows and presentations with horses, also based on historic tradition 
dissemination.

Ms. Tulisow is a very active person, securing a lot of time for social and charity events, thus she enjoys a high 
recognition of the local society. She collected a number rewards and distinctions.

Laureaci XXIX edycji Konkursu
The Winner of the 29th edition of the Competition
Kategoria: produkcja zwierzęca – konie 
Category: animal breeding – horses

Jolanta Tulisow
Narusa 15, 14-530 Frombork
woj. warmińsko-mazurskie/ Warmian-Masurian Voivodeship
Zgłoszona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,  
Oddział Terenowy w Olsztynie
Entered by the National Centre for Agricultural Support,  
Regional Department in Olsztyn
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Państwo Witkowscy gospodarują na powierzchni 40 ha zajmując 
się tuczem trzody chlewnej w cyklu otwartym. Rocznie sprzedają 
około 6 tys. tuczników o wadze 125 kg. Trzoda utrzymywana jest 
w nowoczesnych w pełni zautomatyzowanych budynkach z kli-
matyzacją. Warunki te gwarantują dobrostan zwierząt. Żywienie 
trzody odbywa się pod kontrolą firmy paszowej Tasomix. Gospo-
darstwo pozyskuje wodę z własnej studni głębinowej, dysponuje 
też własną stację uzdatniana i odżelaziania wody. Dużą uwagę 
przywiązuje się do porządku i do zachowania zasad bioasekuracji, 
w tym celu na bramie wjazdowej na fermę zainstalowano zrasza-
cze do dezynfekcji. Na budynkach inwentarskich i mieszkalnym 
zamieszczone są panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 64 kW. Cała produkcja jest monitorowana i zintegro-
wana z systemem alarmowym. Rolnicy uprawiają głównie pszenicę i kukurydzę na ziarno uzyskując przy tym 
wysokie plony. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny, sprzęt i urządzenia do produkcji, 
w tym agregat do uprawy bezorkowej. Zastosowane w chlewni innowacyjne rozwiązania i nowoczesna technika 
zapewniają nie tylko wzrost wydajności i poprawę zdrowia zwierząt, ale także więcej wolnego czasu dla rodziny. 
Państwo Witkowscy aktywnie działają w różnych grupach i stowarzyszeniach, sporo podróżują, znajdują też czas 
na realizację swoich pasji tj. muzyki, tańca i śpiewu.

Mr. and Mrs. Witkowski run a farm of 40ha breeding pigs in an 
open system. Yearly they sell about 6,000 porkers of 125kg each. 
The pigs are kept in modern, fully authomated, climatised build-
ings. Those conditions secure animal welfare. The feeding is per-
formed under control of the Tasomix company. The farm collects 
water from its own deep well. As the water must be treated and de-
ironed, a professional installation works at the farm. A lot of atten-
tion has been paid to the order and biosecurity at the farm. Among 
others, dissinfection sprinklers were installed at the farm entrance 
gate. Livestock buildings and the dwelling house have been sup-
plied with photovoltaic panels of the total capacity of 64kW. The 

whole production is monitored and integrated with the alarm system. The farmers cultivate mainly wheat and 
maize for corn reaching very high yields. The farm is very well fit with machines, equimpent and appliances for 
production, including no-till aggregate. Innovative solutions and modern techniques used secure not only exten-
sion of production efficiency, but also improvement of animal health, and finalny, all in all, leaving more time for 
the farmers to enjoy their passions, such as music, dancing and singing.

Laureaci XXIX edycji Konkursu
The Winner of the 29th edition of the Competition
Kategoria: produkcja zwierzęca – trzoda chlewna 
Category: animal breeding – pigs 

Beata i Sławomir Witkowscy
Konopnica 19, 98-220 Wartkowice 
woj. łódzkie/ Łódź Voivodeship
Zgłoszeni przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Bratoszewicach
Entered by the Łódź Agricultural Advisory Centre  
in Bratoszewice 
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