
 

 

 

 

AGRO LIGA 2008. Uroczysta Gala w Pałacu Prezydenckim 
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Sukcesem dla województwa dolno śląskiego 
zakończyła si ę XVI edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu AGROLIGA.  
Tytuł Wicemistrza Krajowego w Konkursie „AGROLIGA 
2008” w kategorii Rolnicy uzyskali: Weronika i Tadeusz 
GAJUR z Gierałtowca w gminie Złotoryja 
 

 

Tytułem Mistrza Krajowego AgroLiga 2008 uhonorowano Elżbietę i 
Wojciecha Pysiak ze Zdziechowa, powiat radomski (woj. mazowieckie). 
Prowadzą oni 75 hektarowe gospodarstwo rolne, w którym głównym 
kierunkiem produkcji jest tucz trzody chlewnej od 60 macior w cyklu 
zamkniętym. W gospodarstwie uruchomiono przydomową masarnię, w 
której wytwarzane są wędliny w oparciu o tradycyjne wiejskie receptury. 

 
 
Podczas uroczystej gali, która odbyła się 13 marca br. w Sali Kolumnowej 
Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, laureaci konkursu odebrali z rąk 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego listy gratulacyjne. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy wręczane w 
zależności od kategorii przez Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego.  

Ogólnopolski finał konkursu AgroLiga 2008 o tytuł Mistrza Krajowego w kategoriach Rolnicy i Firmy odbył się 
już po raz szesnasty. Jego organizatorami - na szczeblu krajowym są: Redakcja miesięcznika „AgroBazar”, 
Redakcja Audycji Rolnych TVP program I oraz – na szczeblu wojewódzkim Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego w całej Polsce. Patronat nad imprezą pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prezes Agencji Rynku Rolnego, prezes TVP oraz Stowarzyszenie 
AgroBiznesKlub. W tym roku honorowy Patronat nad Finałem konkursu objął Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński. 

Gratulując zwycięzcom Pan Prezydent Lech Kaczyński powiedział m.in.: – 

"pierwsze lata po wejściu do Unii były dla rolnictwa bardzo dobre, a teraz sytuacja 
uległa istotnemu pogorszeniu, Ci, którzy w tych warunkach dają sobie bardzo dobrze 
radę, zasługują na szczególne wyróżnienie. Nie odpowiadam bezpośrednio za 
politykę rolną, ale chciałbym jako najwyższy przedstawiciel naszego kraju przyczynić 
się do tego, by była ona bardziej skuteczna, by rolnictwo i wieś polska miała się jak 
najlepiej. Dlatego przy urzędzie prezydenta, powstanie rada ds. rolnictwa i rozwoju 
wsi. W radzie zasiądą rolnicy, samorządowcy oraz działacze gospodarczy. Jestem 
przekonany, że Polska zdoła wywalczyć w najbliższych latach w Unii taką politykę 
wspierania rolnictwa, która będzie korzystna dla naszego kraju. Trzeba dążyć do 
tego, żeby wsparcie dla polskiego rolnika było podobne do wsparcia dla rolnika 
francuskiego." 

 
 


