
 

 

Krajowy WiceMistrz AgroLigi 2010 
 

 
Kolejnym sukcesem dla województwa dolnośląskiego 

zakończyła się XVIII edycja Ogólnopolskiego 

Konkursu AGROLIGA.  
Tytuł Wicemistrza Krajowego w Konkursie 

„AGROLIGA 2010” w kategorii Rolnicy uzyskali: 
Elżbieta i Tadeusz ROTKIEWICZ z Góry,  
prowadzący 50 ha gospodarstwo w miejscowościach Tarpno 
oraz Włodków Dolny specjalizujące się w chowie trzody 
chlewnej. W gospodarstwie utrzymywanych jest 400 macior.  

 
17 maja br. w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyła się uroczysta Gala AgroLigi 
2010 z udziałem Prezydenta RP, w której uczestniczyli laureaci i organizatorzy ogólnopolskiego 
konkursu AgroLiga oraz goście z sektora gospodarki żywnościowej.  

Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch kategoriach: rolnicy oraz firmy. Ostatecznie wyłoniono 
laureatów krajowych, w tym wicemistrzów i mistrzów AgroLigi 2010.  

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył wszystkim  laureatom  imienne listy gratulacyjne. 
Otrzymali oni także puchary i dyplomy konkursowe z rąk: Kazimierza Plocke, sekretarza stanu w 
MRiRW, prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja, prezesa ARR Władysława Łukasika oraz prezesa 
ANR Tomasza Nawrockiego. W imieniu TVP współorganizatora Konkursu, Dyrektor I Programu 
Iwona Schymalla wręczyła Mistrzom Krajowym – w kategorii Rolnicy w nagrodę laptopa. 

„Ważne jest, by promować osiągnięcia rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego poprzez 

pokazanie sukcesów i ludzi, którzy są ich autorami, bo nic tak nie zachęca do dalszego 

wysiłku jak smak sukcesu” – powiedział prezydent. 

Mistrzami Krajowymi AgroLigi 2010 w kategorii Rolnicy zostali Maria i Szczepan Będzikowscy z 
Zakrzewa (woj. mazowieckie), prowadzący wraz z rodziną nowoczesne 80-hektarowe gospodarstwo 
specjalizujące się w chowie bydła mlecznego i produkcji drobiu. Tytuł Mistrza Krajowego w kategorii 
firm zdobyła spółka Sergiusza Martyniuka PRONAR z Narwi (woj. podlaskie), która jest 

największym w kraju i najbardziej uznanym producentem ciągników i maszyn rolniczych. 
Wicemistrzami krajowymi w kategorii "rolnicy" zostało 6 gospodarstw rolnych oraz w kategorii "firmy".  

 
Konkurs AgroLiga 2010 to już osiemnasta edycja tego wydarzenia, organizowanego na szczeblu 
wojewódzkim przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym przez Redakcję 
Audycji Rolnych Programu 1 TVP, we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub, zrzeszającym 
wielu laureatów AgroLigi z poprzednich lat. 
 



Celem konkursu jest wyłanianie i nobilitacja najlepszych polskich rolników i firm, czyli tych, którzy 
potrafili zbudować swoje warsztaty pracy na niezwykle wysokim poziomie, umiejętnie korzystając z 
funduszy unijnych, którzy osiągają bardzo wysokie efekty produkcyjne i pod każdym względem mogą 
służyć za wzór do naśladowania dla innych.  
 

Opracował: Ryszard Targosz 
 


