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SPIS TREŚCI

20 września w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbyła się 
uroczystość otwarcia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji i nadania oraz nadania 
obiektowi imienia Leona Janty -Połczyńskiego.

Powitania gości dokonał dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Minikowie pan dr Ryszard Zarudzki. Honorowym gościem był wnuk patrona Leona Janty-
-Połczńskiego, pan prof. Stanisław Tyszkiewicz.

Uroczyste otwarcie Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji  
im. Leona Janty-Połczyńskiego 

Szkolenia dla beneficjentów działania
 „Premie dla młodych rolników”  

i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
5-22 października, Minikowo, 

szkolenia stacjonarne w Minikowie oraz szkolenia online


Szkolenia dla beneficjentów działania
 „Premie dla młodych rolników” 

 i  „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
26-30 października, Minikowo, szkolenia online


Nowoczesne rozwiązania w hodowli drobiu grzebiącego

9 listopada, konferencja stacjonarna w Minikowie

więcej informacji na: www.kpodr.pl
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CTWiI W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządu, uczelni, 
jednostek krajowych i wojewódzkich, związków branżowych i licznych instytucji, jedno-
stek doradztwa rolniczego, członkowie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej 
przy Ośrodku w Minikowie, gościlismy rolników, starostów, burmistrzów, dyrektorów szkół,  
wykonawców obiektu, media oraz pracowników Ośrodka.  

Po powitaniu gości, wnuk patrona profesor 
Stanisław Tyszkiewicz wraz z dyrektorem 
Ryszardem Zarudzkim odsłonili pamiątko-
wą tablicę z informacją o patronie Leonie 
Jancie-Połczyńskim. Następnie przystą-
piono do uroczystego otwarcia Centrum  
i przecięcia wstęgi. Wstęgę przecięli wnuk 
patrona prof. Stanisław Tyszkiewicz, prze-
wodniczący Rady Społecznej Doradztwa Rol-
niczego przy KPODR Wojciech Mojzesowicz,  
dyrektor Ośrodka dr Ryszard Zarudzki oraz  
wicedyrektor Ośrodka Lidia Lewandowska.
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Po uroczystościach otwarcia nastąpiło przejście do nowej sali konferencyjnej, w której  
wygłoszono przemówienia okolicznościowe. 

Pan dyrektor Ryszard Zarudzki przedstawił prezentację dotyczącą Centrum. Powiedział  
o możliwościach i funkcjonalności obiektu. Zastosowaniu systemu, który pozwala podzielić 
salę na mniejsze, z których każda może funkcjonować odrębnie. 

Budynek wyposażony jest w system  
inteligentnego zarządzania, który po-
zwala połączyć instalację elektryczną 
oraz teletechniczną. Ideą takiego systemu 
jest optymalizacja kosztów eksploatacji,  
a także ułatwianie zarządzania budynkiem.
 
Inwestycja oddana do użytku ma charak-
ter innowacyjny, nie tylko ze względu na 
funkcjonalność ale również na planowane  
w kolejnym etapie inwestycje. Wybudowanie  
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczo-
wej, pozwoli zbierać wody opadowe z nowo 
wybudowanego obiektu, które będą odpro-
wadzane do otwartego zbiornika. Pochodząca  
ze zbiornika woda posłuży do nawadniania 
upraw.
W następnych etapach inwestycji Ośrodek 
planuje połączyć nowo wybudowaną cześć  
z dotychczasowym obiektem Centrum Kon-
ferencyjnego,  zamontować panele fotowol-
taiczne, a także wybudować stacjęładowania 
pojazdów elektrycznych oraz dodatkową 
część hotelową. 

CTWiI

Dyrektor KPODR w Minikowie dr Ryszard Zarudzki
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CTWiI W ramach inwestycji powstało Centrum 
Edukacji Ekologicznej, w którym podejmo-
wane będą liczne działania prośrodowiskowe 
i edukacyjne z zakresu ochrony środowiska.

Następnie Pan Stanisław Tyszkiewicz przed-
stawił sylwetkę swojego dziadka, a naszego 
patrona. Leon Janta-Połczyński, polityk z Tu-
cholskiej Ziemi, po ukończeniu gimnazjum 
studiował prawo na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Po pierwszym roku studiów przeniósł 
się na Wydział Prawny Uniwersytetu Ber-
lińskiego, a następnie wyjechał do Paryża  
i studiował prawo na paryskiej Sorbonie. 
Zdał egzamin asesorski uprawniający go do 
podjęcia pracy w wymiarze sprawiedliwości. 
Po odbyciu praktyki sądowej wrócił do Wyso-
kiej, by objąć zarząd nad rodzinnym mająt-
kiem. Angażował się w działalność polskich 
organizacji gospodarczych i społecznych. 
Z miejscowymi działaczami narodowymi  
organizował Spółkę Parcelacyjną, spółki  
handlowe „Kupiec” i „Rolnik”. Występował 
jako patron kółek rolniczych na Pomorzu. 
W latach 1919-1921 był wiceministrem  
w Ministerstwie byłego Zaboru Pruskiego 
w Poznaniu. W latach 1930-32 był mini-
strem rolnictwa, rzecznikiem ingerencji  
rządu w sprawy gospodarki rolnej. Zapo-
czątkował ułatwienia dla drobnych rolników 
przez spłatę zadłużeń i interwencyjne zakupy 
nadwyżek zbożowych przez państwo. Prze-
wodniczył Pomorskiemu Związkowi Ziemian 
i reprezentował ich interesy. Po odejściu  
ze stanowiska reprezentował Polskę na kon-
gresach międzynarodowych poświęconych 
sprawom rolnym.
Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej 
opuścił Pomorze. Cały okres okupacji prze-
bywał w Generalnym Gubernatorstwie.  
Odznaczony został wieloma orderami, mię-
dzy innymi Komandorią z Gwiazdą Polonia 
Restituta. Zmarł 20 lipca 1961 r. w Poznaniu. 
Pochowany został na poznańskim cmentarzu 
Górczyńskim, skąd w 1985 r. prochy jego  
i żony przeniesiono do grobowca rodzin-
nego w Raciążu koło Tucholi, w obecnym  
województwie Kujawsko-Pomorskim.
Kolejny wykład przedstawił pan Andrzej  
Jurak, dyrektor Fundacji Poniatówka Polska, 
który przedstawił historię Poniatówek, osad 

wiejskich w Polsce, powstałych w okresie 
parcelacji ziem w latach trzydziestych XX 
wieku. Pokazał stan zachowanych budyn-
ków i uzmysłowił potrzebę ich ochrony. 

prof. Stanisław Tyszkiewicz wnuk Leona Janty-Połczyńskiego

Andrzej Jurak, dyrektor Fundacji Poniatówka Polska

Wystawa Poniatówki Polskie
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CTWiI Po wystąpieniach okolicznościowych odbyła się częsć wykładowa. Poruszono wiele ważnych 
tematów. Pan Waldemar Guba, dyrektor  Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju, przeprowadził wykład pt. „Strategia od pola do stołu 
- wyzwanie dla polskiego rolnictwa”. Kolejna prelekcja, pani Joanny Czapli, dyrektor De-
partamentu Płatności Obszarowych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to „Rolnictwo 
ekologiczne, stan aktualny i perspektywy w ramach WPR po 2020 roku”. 

Następnie dr hab. Roman Sass, profe-
sor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 
w Bydgoszczy i dawny, wieloletni dyrektor 
Ośrodka w Minikowie dokonał wystąienia  
pt. „Zarządzanie rozwojem w sektorze rol-
nym - wzrost konkurencyjności, innowa-
cyjność i nowe technologie w rolnictwie”.  

Po części wykładowej odbyły się rozstrzy-
gnięcia dwóch ważnych konkursów „Na 
najlepsze gospodarstwo ekologiczne” oraz 
Agroliga 2020 województwa kujawsko-po-
morskiego. Relacje z konkursów i rozda-
nia nagród przeczytają Państwo również  
w najnowszym numerze „Wsi Kujawsko-Po-
morskiej”.

Podczas uroczystości dostępne były dwie 
wystawy. Jedna przedstawiała sylwetkę  
Leona Janty-Połczyńskiego, a druga Ponia-
tówki. Uroczystość otwarcia Centrum Trans-
feru Wiedzy i Innowacji i nadania mu imie-
nia Leona Janty-Połczyńskiego, zgromadziła  
w naszych progach wielu znamienitych gości. 
Serdecznie dziękujemy za udział w uroczy-
stościach i zapraszamy ponownie do Miniko-
wa na kolejne ważne wydarzenia.

Zachęcam do obejrzenia relacji z uroczy-
stości na stronie www.kpodr.pl facebooku 
Ośrodka.

tekst Katarzyna Szczepaniak
zastępca Redaktora Naczelnego

„Wsi Kuajwsko-Pomorskiej”
zdjęcia: Damian Oparzela, Marzena Zwiewka

Wystawa – Leon Janta-Połczyński 

Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Przetwórstwa 
i Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności 
Obszarowych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr hab. Roman Sass profesor KPSW w Bydgoszczy
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8 października 2020 roku w Turznie odbyła się XXX jubileuszowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej,  
w której wzięli udział rolnicy – zwycięzcy eliminacji powiatowych. Obecni byli przedstawiciele  
firm i instytucji współpracujących z rolnictwem, którzy przygotowali stoiska informacyjne,  
doradcy oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

FINAŁ XXX WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ 
W TURZNIE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”
Rejestracja partnerów KSOW – http://ksow.pl

Eliminacje powiatowe odbyły się 2 października 2020 roku i mogli wziąć w nich udział wła-
ściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące wspólnie z rodzicami, posiadający 
grunty rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a także prowadzący własną, 
dodatkową działalność w ramach gospodarstwa, w wieku od 18 do 40 lat. Rolnicy, którzy 
uzyskali największą liczbę punktów reprezentowali powiat podczas finału wojewódzkiego.

Spośród dziewiętnastu zwycięzców etapu powiatowego, komisja wyłoniła 5 rolników, 
którzy rywalizowali między sobą w Finale Olimpiady. Odpowiadali na pytania z zakre-
su produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki, fundu-
szy unijnych, grup producentów rolnych. Pytania praktyczne dotyczyły: rozpoznawania 
nasion roślin uprawnych, szkodników występujących w uprawach rolnych, ras zwierząt  
hodowlanych oraz obliczania nadwyżki na samofinansowanie rozwoju (inwestycji) dla poda-
nego przykładu gospodarstwa rolnego.
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Rezultaty olimpijskich zmagań rzetelnie  
i wnikliwe oceniała komisja w składzie:  
Stanisław Piątkowski – przewodniczący oraz 
Adam Piszczek i Waldemar Poświata, przy-
znając kolejno miejsca:

I. Kazimierz Gadomski, pow. rypiński

II. Patryk Nowak, pow. żniński

III. Grzegorz Chylewski, pow. sępoleński

IV. Łukasz Lisiński, pow. brodnicki

V. Łukasz Jankowski, pow. lipnowski

Pytania były odczytywane na głos oraz wyświetlane na ekranie po to, by pozostali rolnicy, 
uczniowie i doradcy również starali się udzielić odpowiedzi, choć tylko w myślach i tylko oni 
wiedzą, jaki wynik osiągnęli. Wszyscy z uwagą słuchali odpowiedzi finalistów oraz uzupeł-
nień i rozwinięć poruszanych zagadnień przekazywanych przez przewodniczącego komisji.

Wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Rolniczej z uwagą wysłuchali 
wykładu dotyczącego działania grup producentów rolnych, który wygłosił Tomasz Bieliński, 
główny specjalista do spraw producentów rolnych. Wykładowca omówił zagadnienia zwią-
zane z procedurą rejestracji, pozyskiwania środków i funkcjonowania grup. Przedstawił 
też ciekawe przykłady dobrych praktyk. Zainteresowani omawianym tematem skorzystali  
z indywidualnych konsultacji, których udzielał wykładowca, udostępniając omawianą  
prezentację oraz posiadane materiały i opracowania.

Finaliści otrzymali atrakcyjne nagrody, w tym również pieniężne.

Nagrody ufundowali: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział  
Regionalny w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, firma Ampol-Merol 
z Wąbrzeźna zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem rolnictwa, Bayer Polska  
– w dziedzinie rolnictwa producent środków ochrony roślin, BASF Polska – producent, 
między innymi środki ochrony roślin, FMC Polska – producent środków ochrony roślin, 
Yara Polska oferująca między innymi, nawozy dla rolnictwa i ogrodnictwa, firma Agrami 
ze Śmielina, która produkuje innowacyjne nawozów, firma Bacto Tech z Torunia tworzą-
ca naturalne, bezpieczne i skuteczne bioprodukty, których skład stanowią mikroorganizmy  
glebowe, Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA”.

Organizatorzy gratulują wszystkim laureatom XXX Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz dziękują 
uczestnikom i sponsorom.

tekst Laura Maciejewska, KPODR oddział w Zarzeczewie
       zdjęcia: Marek Rząsa
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Na początku października w Minikowie,  
gościliśmy grupę dziennikarzy, którzy przy-
jechali w ramach projektu „Szlakiem dobrych 
praktyk PROW. Wizyty studyjne dla dzien-
nikarzy”. Całe przedsięwzięcie pilotowało  
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Uczestników wizyty podjął dr Ryszard Zarudz-
ki, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego (KPODR), który przed-
stawił działalność Ośrodka. KPODR działa 
od ponad 60 lat. Dzięki wykwalifikowanej  
kadrze świadczy usługi, udziela wszech-
stronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom 
obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom. 
Zadanie realizuje poprzez szkolenia, kursy, 
konferencje, targi, wyjazdy studyjne i inne 
przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę 
rolniczą i nowe technologie produkcji.
Dyrektor w swoim wystąpieniu przedstawił 
stan realizowanych przez Ośrodek projektów 
krajowych i zagranicznych. Między innymi 
zaprezentował działanie portalu e-bazarek, 
strony internetowej dla kujawsko-pomor-
skich rolników, producentów rolnych, prze-
twórców żywności regionalnej i ekologicznej. 
Portal jest dostępny dla wymienionych bene-
ficjentów, tym samym mogą oni zamieszczać 
oferty handlowe produkowanej w gospodar-
stwach żywności i mieć bezpośredni kontakt 
z konsumentem.

Wizyta dziennikarzy w Minikowie

Dziennikarze mieli okazję obejrzeć Cen-
trum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki 
Wiejskiej, które funkcjonuje przy Ośrodku  
w Minikowie. W Centrum znajduje się mię-
dzy innymi piec chlebowy i urządzenia do  
produkcji serów. Jest ono bardzo dobrze, 
wyposażone w sprzęt, dzięki którem prowa-
dzone są szkolenia i warsztaty kulinarne. 
W ramach dobrych praktyk PROW, specjaliści 
Ośrodka zaprezentowali materiał 
o gospodarstwach, w których prowadzi się 
sprzedaż bezpośrednią oraz realizuje plan 
poprawy dobrostanu zwierząt.
Goscie mięli okazję zobaczć nowo otwar-
te  Centrum Transferu Wiedzy i Innowa-
cji im. Leona Janty-Połczyńskiego. Jest to  
nowoczesny kompleks, wyposażony w sys-
tem inteligentnego zarządzania. Budynek 
ma powierzchnię 1230 m2. Sale konferencyj-
ne mają możliwość podziału, dzięki czemu 
Centrum dysponować może, w zależności od 
potrzeb pięcioma salami wykładowymi. 

Po spotkaniu w Minikowie dziennikarze wraz 
z przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi udali sie do gospodarstwa 
ekologicznego, w którym właściciel prowadzi 
sprzedaż bezpośrednią.
W wyniku wizyty planowane są liczne medial-
ne publikacje, dotyczące głównie dobrostanu 
zwierząt i sprzedaży produktów wytwarza-
nych bezpośrednio w gospodarstwach, czy-
li wzmacnianie pozycji rolnika w łańcuchu  
od producenta do konsumenta.

tekst Katarzyna Szczepaniak
zdjęcia Damian Oparzela
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EKONOMIKA

NOTOWANIA
CENOWE

* na podstawie „Notowania cen rolniczych” KPODR w Minikowie 
      

www.notowania.kpodr.pl

opracowanie: Justyna Kryger

Ceny targowiskowe podstawowych produktów rolnych(brutto)*

zł/dt średnia 
2019 I II III IV V VI VII VIII IX średnia 2020

pszenica 81,00 87 85 81 90 89 87 90 85 87 87

żyto 67,00 71 72 70 60 70 71 70 60 64 68

jęczmień 80,00 79 80 75 81 81 83 83 78 81 80

pszen-
żyto

72,00 75 75 70 81 80 76 76 70 68 75

ziemniaki 93,00 212 215 226 240 218 197 153 127 108 188

Ceny skupu żywca (netto)*

zł/kg średnia 
2019 I II III IV V VI VII VIII IX średnia 2020

żywiec 
wie-
przowy

4,04 5,36 5,64 5,84 5,49 4,59 5,04 4,31 4,45 4,20 4,99

maciory 2,58 3,86 4,15 4,29 4,22 3,03 2,90 2,22 2,67 2,55 3,32

żywiec 
wołowy 7,87 7,90 8,00 7,17 7,12 7,10 7,20 6,71 7,40 7,41 7,33

krowy 5,35 5,02 5,03 4,98 4,79 4,90 4,94 5,19 5,17 5,35 5,04

Ceny skupu zbóż (netto)*

zł/dt średnia 
2019 I II III IV V VI VII VIII IX średnia 2020

pszenica 
konsumpcyjna 72,00 72 72 74 79 81 79 73 67 69 74

pszenica paszowa 70,00 68 68 70 77 78 77 71 65 66 71

żyto konsumpcyjne 58,00 54 54 53 54 54 53 52 50 49 53

pszenżyto paszowe 64,00 60 59 60 63 64 65 63 57 57 61

jęczmień 
konsumpcyjny 68,00 62 63 53 64 66 66 58 59 58 61

jęczmień paszowy 66,00 62 63 64 64 65 64 60 58 58 62

Ceny nawozów mineralnych (netto)

zł/dt średnia 
2019 I II III IV V VI VII VIII IX średnia 2020

saletra 
amonowa 34% 118,00 111 110 109 111 110 102 100 92 97 109

mocznik 46% 146,00 136 134 136 138 136 136 131 127 133 136

superfosfat 
wzbogacony 40% 144,00 145 143 146 143 142 140 138 140 143 143

sól potasowa 60% 143,00 149 148 150 150 150 152 142 136 140 150

polifoska 6 162,00 159 159 160 160 158 153 154 149 156 158




