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Uroczysta Gala Finałowa Konkursu odbyła się 11 marca 2010 r. w 
Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu. Poprowadził 
ją prezes Wielkopolskiego Wydawnictwa Rolniczego a zarazem redaktor 
naczelny „Trzody Chlewnej” – Zenon Piętka, witając na wstępie przyby-
łych gości, wśród których znalazł się m.in. wiceminister rolnictwa Marian 

Poznaliśmy już laureatów VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej Roku, organizowanego przez 
Redakcję naszego miesięcznika pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów ARiMR i ARR przy współ-
udziale Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS oraz Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Zalewski, wręczający wyróżnienia laureatom. Następnie przypomniał za-
sady Konkursu. Laureatów spośród nominowanych – 48 producentów 
oraz 21 hodowców, których sylwetki prezentowaliśmy na łamach ubie-
głorocznych wydań „Trzody Chlewnej” – wyłoniła Kapituła Konkursu. 
W jej skład weszli wybitni naukowcy ściśle związani z branżą oraz prakty-
cy na co dzień zajmujący się zagadnieniami produkcji i hodowli świń:

Prof. dr hab. Janusz Buczyński – kierownik Katedry Ho-
dowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu – przewodniczący,
Prof. dr hab. Marian Kozłowski – emerytowany profesor 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, były 
poseł i senator Rzeczpospolitej Polskiej,

Gospodarzem gali, podobnie 
jak w ostatnich edycjach, był 

redaktor naczelny „Trzody 
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Prezentacji laureatów dokonał 
dr Tadeusz Blicharski 

– dyrektor biura POLSUS

-

-

Prof. dr hab. Stanisław Jasek – kierownik Zakładu Hodowli 
Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Doc. dr hab. Robert Eckert - kierownik Działu Genetyki i 
Hodowli Zwierząt Instytutu Zootechniki – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Krakowie,
Dr Jan Biegniewski – Prezes Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS w Warszawie,
Dr Tadeusz Blicharski – Dyrektor Biura Polskiego Związ-
ku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS w 
Warszawie,
Tadeusz Solarski – Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Końskowoli,
Andrzej Bartkiewicz – Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Kalsku,
Kazimierz Zelma z miejscowości Omule (woj. warmińsko-
mazurskie) – zdobywca I miejsca w kategorii „Hodowca” 
w V edycji Konkursu-Plebiscytu Producent, Hodowca Trzo-
dy Chlewnej Roku 2008,
Czesław Januszewski z miejscowości Lucim (woj. kujaw-
sko-pomorskie) – zdobywca I miejsca w kategorii „Produ-
cent” w V edycji Konkursu-Plebiscytu Producent, Hodow-
ca Trzody Chlewnej Roku 2008,
Zenon Piętka – Prezes Wielkopolskiego Wydawnictwa 
Rolniczego Sp. z o.o., Redaktor Naczelny „Trzody Chlew-
nej” – sekretarz kapituły.

Kapituła, zgodnie z dotychczasowymi zasadami, wyłoniła 
12 laureatów Konkursu, 6 w kategorii „Hodowca” i 6 w ka-
tegorii „Producent”. Ich prezentacji dokonał dr Tadeusz Bli-
charski, dyrektor biura PZHiTCh POLSUS. Znaleźli się wśród 
nich reprezentanci dziewięciu województw. Stada hodowlane 
wyróżnionych hodowców liczą od 25 do 285 loch, natomiast 
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w przypadku producentów najmniej liczne stado składa się 40 
loch a największe liczy 450 szt. i w każdym z nich produkcja 
prowadzona jest w cyklu zamkniętym.

Listę wyróżnionych w kategorii „Hodowca”, zdobywca I miej-
sca, otwiera Henryk Lesiński z Mierzyna (woj. warmińsko-mazur-
skie). Kolejne miejsca w tej kategorii zajęli: II - Marek Gręźlikow-
ski z Dobrzejewic (woj. kujawsko-pomorskie), III - Roman Nowak 
z Rogowa (woj. wielkopolskie), IV - Paweł Nowak z Poniatowic 

Tadeusz Rotkiewicz, zdobywca I miejsca w kategorii „producent”, 
przyjmuje nagrody i gratulacje od prorektora prof. dr. hab. Czesła-
wa Szafrańskiego i wiceprezesa POLSUS-a Ryszarda Mołdrzyka 

Najlepszy wśród hodowców, Henryk Lesiński, odbiera gratulacje od 
wicewojewody Przemysława Paci i Arkadiusza Błochowiaka - Członka 

Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

W imieniu syna, Romana Nowaka z Rogowa, nagrody i gratulacje odbie-
rał senior Mieczysław Nowak, który zapoczątkował tradycje hodowlane 

w tej rodzinie. Na zdjęciu gratulacje składa poseł Stanisław Stec

Poza laureatami, w gali uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji rządowej, lokalnych władz, członko-
wie POLSUSA, pracownicy ODR-ów oraz hodowcy i producenci wyróżnieni w poprzednich edycjach konkursu

(woj. dolnośląskie), V - Wanda i Ka-
zimierz Ogurkowie z Nowego Sącza 
(woj. małopolskie), VI - Grzegorz Ga-
łusa z Gosławic (woj. łódzkie). W ka-
tegorii „Producent” na I miejscu zna-
lazł się Tadeusz Rotkiewicz z Góry 
(woj. dolnośląskie) a kolejne zajęli: 
II - Marzenna i Krzysztof Kozowie z 
Przemysłowa (woj. łódzkie), III - Iwona 
i Andrzej Hanke z Kuligowa (woj. lu-
buskie), IV - Sebastian Kowalski z Pa-
łecznicy (woj. małopolskie), V - Fran-
ciszek i Krzysztof Kwella z Pułkowic 
(woj. pomorskie) oraz VI - Grażyna i 
Waldemar Bobinowie z miejscowości 
Oszkinie (woj. podlaskie).

Podczas gali finałowej laurea-
tom wręczone zostały w pierwszej 
kolejności puchary i dyplomy, czego 
dokonali Marian Zalewski - Podse-
kretarz Stanu w MRiRW oraz poseł 
Stanisław Stec. Następnie gratula-

cje składali Arkadiusz Błochowiak - Członek Zarządu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który wy-
różnił także nagrodą pieniężną Romana Nowaka - najlepszego 
Wielkopolanina w gronie hodowców, oraz Przemysław Pacia 
- Wicewojewoda Wielkopolski, który wręczył wszystkim laurea-

Minister Marian Zalewski wręcza puchar Henrykowi Lesińskiemu, 
najlepszemu spośród hodowców biorących udział 

w ostatniej edycji konkursu



Państwo Nowakowie z Poniatowic cieszą się z nagrody, 
jaką ufundowały dla nich Zakłady Mięsne ŁAGROM

 Imprezę uświetnił występ orkiestry dudziarzy „Żeńcy Wielkopolscy”

tom pamiątkowe dyplomy. Okolicznościowe dyplomy, które także 
przygotował poseł do parlamentu europejskiego Andrzej Grzyb, 
wręczyła w jego imieniu asystentka Sabina Klaczyńska. Nagro-
dy ufundowane wspólnie przez Redakcję „Trzody Chlewnej” i 
PZHiPTCh POLSUS przekazali wyróżnionym prorektor Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Czesław Sza-
frański oraz wiceprezes PZHiPTCh POLSUS Ryszard Mołdrzyk. 

Po raz drugi przyznane zostały również specjalne wyróżnie-
nia dla hodowców ras rodzimych za osiągnięcia w pracy nad 
zachowaniem zasobów genetycznych i utrzymaniem bioróżno-
rodności w rolnictwie – otrzymali je: Beata i Tomasz Antoniuko-
wie z miejscowości Berezówka (woj. lubelskie) – hodowcy świń 
rasy puławskiej, Krystyna i Zbigniew Kędziorowie z miejsco-
wości Kończewo (woj. pomorskie) – hodowcy świń rasy złotni-
ckej pstrej oraz Barbara i Ireneusz Kamińscy z miejscowości 
Dębień (woj. warmińsko-mazurskie) – hodowcy świń rasy złot-
nickiej białej. Hodowcom ras rodzimych nagrody wręczali: pre-
zes Ryszard Mołdrzyk, dr Tadeusz Blicharski oraz prof. prof. 
Czesław Szafrański i Janusz Buczyński.

W dalszej kolejności laureaci otrzymali upominki od przed-
stawicieli władz samorządowych i ODR-ów a na zakończenie 
odebrali nagrody od sponsorów – firm, z którymi współpra-
cują na co dzień w swych gospodarstwach. Nagrodę dla ho-
dowców świń rasy puławskiej, Beaty i Tomasza Antoniuków z 
Berezówki ufundował i wręczył osobiście wójt gminy Zalesie 
– Jan Sikora. Nagrody ufundowane przez ODR-y wręczali: Mar-
ta Adamowicz z Kujawsko-Pomorskiego ODR w Minikowie, dyr. 
Barbara Günther z Łódzkiego ODR w Bratoszewicach, Barbara 
Skowronek z Warmińsko-Mazurskiego ODR w Olsztynie, z-ca 
dyr. Wielkopolskiego ODR w Poznaniu dr Ryszard Jaworski, 
dyr. Oddziału Stare Pole Antoni Hajdczuk z Pomorskiego ODR 

Wyróżnieni hodowcy ras rodzimych

oraz Dariusz Łostowski - kierownik Powiatowego Zespołu Do-
radztwa Rolnego w Sejnach. 

W gronie sponsorów – fundatorów nagród dla laureatów 
znalazły się następujące firmy: Agrowit - Hurtownia Dodatków 
Paszowych, Animex Sp. z o.o., Big Dutchman Polska Sp. z o.o., 
De Heus Sp. z o.o., Food Service Sp. z o.o., LNB Poland Sp. z o.o., 
Łagrom Zakłady Mięsne Sp. z o.o., PPH Polnet Sp. z o.o., 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A., Provimi Polska Sp. z o.o., 
SAN-VIT S.J., Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. oraz ZOOTECH 
Agencja Handlowo-Doradcza

Imprezę uświetnił występ orkiestry dudziarzy akompaniu-
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jącej przy zespole pieśni i tańca „Żeńcy Wielkopolscy”, a po 
zakończeniu części oficjalnej uczestnicy gali finałowej mogli 
dokonać degustacji regionalnych wyrobów przygotowanych w 
masarni należącej do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kru-
szewni. Pochodzące stamtąd wyroby wytwarzane są zgodnie 
ze starą, wiejską tradycją, a ich receptura bazuje na świeżym, 
najwyższej jakości mięsie, naturalnych przyprawach i wędze-
niu w tradycyjnych wędzarniach – dymem z drzewa olchowe-
go. Równie smakowite wyroby przygotował Stefan Słociński 
– pieczony przez niego udziec kosztowali już m.in. berlińczycy 
i mieszkańcy Brukseli a w drugi czwartek marca z tej okazji 
skorzystać mogli goście zaproszeni na galę.

Do uczestników gali zwrócił się minister Marian Zalew-

ski, który podkreślił ważną rolę, jaką spełnia redakcja „Trzody 
Chlewnej”, która poprzez organizowanie tego typu imprezy scala 
środowisko hodowców i producentów świń. Minister w krótkim 
wystąpieniu nakreślił również bieżącą politykę rządu w zakresie 
rolnictwa, mówiąc o środkach, jakie można wykorzystać jeszcze 
z funduszy unijnych, o zacieśnianiu współpracy z najbliższymi 
sąsiadami, szczególnie tymi zza wschodnich granic a także o 
przyszłym kształcie polityki rolnej w Unii Europejskiej.

(red.)


