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Wywiad miesiąca
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Redakcja: Jest Pan Laureatem Olim-
piady Młodych Producentów Rolnych. 
Z tego co wiem, brał Pan w niej udział 
już wcześniej. Jak to było?
Dawid Krawczyk: W olimpiadzie biorę 
udział już po raz czwarty, z różnym skut-
kiem, zarówno tu w Częstochowie, jak  
i w etapie finałowym w Kielcach. Duża  
w tym zasługa dobrej i długoletniej 
współpracy ze ŚODR i zespołem dorad-
ców z PZDR Lubliniec. Wiele korzyści 
odnoszę z tej wspołpracy na polu aplika-
cji o środki unijne, porad technologicz-
nych itp.

Jak Pan ten swój udział postrzega. Było 
trudniej dziś, czy dawniej?
Każdy udział, to zdobywanie cennych 
doświadczeń i to z roku na rok procento-
wało, aż w końcu udało się.

Jest Pan rolnikiem z wykształcenia i to 
niejako „podwójnym”. Ukończył Pan 
technikum rolnicze, a następnie studia 
na Uniwersytecie Rolniczym w Kra-
kowie na Wydziale Rolnym. Prowadzi 
Pan też własne gospodarstwo rolne. Czy 
wobec takich umiejętności i wiedzy, nie 
stresował się Pan w walce o I miejsce?
Stres jest i był na pewno bardzo duży, 
tym bardziej, że z roku na rok pytania są 
nieco inne. W tym roku było dużo pytań 
z Funduszy Unijnych, Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy, czy tych związanych 
z KRUS-em. Po części teoretycznej, 
był egzamin praktyczny, gdzie wiedza 
książkowa nie za bardzo była pomoc-
na. Trzeba było np. ustawić kalibrację 
opryskiwacza, przygotować kombajn do 
pracy do zbioru kukurydzy, czy ustawić 
siewnik do nawozów i obliczyć dawkę 
nawozową.

Udało się, z czego się bardzo cieszymy  
i gratulujemy. Jest to mocny argument 

na poparcie tego, że Śląsk, to nie tylko 
przemysł, kopalnie i huty, ale jakże moc-
ne, dobre i nowoczesne rolnictwo, mą-
drze prowadzone przez młodych ludzi. 
Proszę o parę słów o swoim gospodar-
stwie.
Na początek może powiem, że tu zawsze 
były tradycje rolnicze, rodzinne, a gospo-
darstwo od pokoleń było prowadzone do-
brze, powiedziałbym wzorowo. Uprawia 
się w nim zboża, w tym pszenicę, kuku-
rydzę oraz groch. 

Równolegle prowadzę tucz trzody 
chlewnej. Kupuję warchlaki, dokupuję 
paszę , bo własnej nie starcza, kompo-
nuję paszę i sprzedaję tuczniki. War-
chlaki pozyskuję z 2 sprawdzonych 
gospodarstw, tak aby mieć pewność, że 
zakupiony materiał jest zdrowy, dobry  
i nadaje się do tuczu.

Jak wygląda zbyt, bo to przecież najważ-
niejsze w dzisiejszych czasach?
Od 2 lat mamy stałego odbiorcę, który 
zabiera blisko 90% produkcji. Pozostałą 
część próbujemy zbyć na własną rękę,  
a w przyszłości myślę o stworzeniu grupy 
producenckiej. Tym bardziej jest to celo-
we myślenie, że odbiorcy stale obniżają 
ceny, co odbija się na producentach i tym 
samym my najbardziej na tym cierpimy. 
Uważam też ,że grupy które już istnieją  
i działają, powinny połączyć siły, aby 
być mocnym partnerem na rynku.

Wróćmy jeszcze do kwestii Olimpiady. 
Co było nagrodą, dla zdobywcy I miej-
sca w kraju?
Dostałem laptop, tablet, piłę spalinową 
oraz program do zarządzania gospodar-
stwem, co mnie bardzo cieszy, bo dzięki 
tym dwóm urządzeniom elektronicznym, 
będę mógł jeszcze sprawniej i efektyw-
niej zarządzać tym co mam i co produ-
kuję.

Plany na przyszłość?
Na razie nie planuje jakiś istotnych 
zmian, no może poza jedną, czyli obni-
żeniem kosztów produkcji. Z moich co-
dziennych obserwacji i doświadczenia 
wiem, że jest to możliwe do osiągnięcia. 
Na koniec naszej rozmowy, życzę w 
imieniu Czytelników i swoim własnym 
spełnienia zamierzeń tych na dziś i na 
jutro oraz jeszcze raz gratuluję sukcesu.

Rozmawiał: Maurycy Hankiewicz

DAWID KRAWCZYK z Jeżowej - laureatem I miejsca 
Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Skromny człowiek z dużą wiedzą

Jeżowa, z której pochodzi tegoroczny krajowy Laureat, jest najbardziej produkcyjną rolniczo 
miejscowością w powiecie lublinieckim. To tu koncentruje się produkcja trzody chlewnej  

i to tu aplikowano najbardziej o środki unijne i efektywnie je wykorzystano.
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