Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Nagrody Marszałka za rok 2020-2021
LAUREACI I WYRÓŻNIENI

KATEGORIA: ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Nagrody otrzymują:
Dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy) –

za odtworzenie pierwotnych form pszenic

okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej. Zrealizowane przez
laureatkę prace badawcze pozwoliły na opracowanie dedykowanych technologii uprawy
tych

zbóż.

Zbadano

jakość
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i
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oraz

mąki

z pszenicy okrągłoziarnowej oraz perskiej. Szeroko zakrojone działania promocyjne w kraju
i za granicą umożliwiły stworzenie marki ,,Pradawne Ziarno”. Pszenice pierwotne są
uprawiane na terenie całego kraju, również w gospodarstwach ekologicznych.
Na rynek trafiły nowe produkty spożywcze na bazie ziarna z pszenic pierwotnych, których
wartość odżywcza jest wyższa od produktów z odmiany zwyczajnej.

Tomasz Michalik (prezes Vitroflora Sp. z o.o., Trzęsacz, powiat bydgoski) –
za utworzenie w 2006 roku Grupy Producentów Vitroflora Sp. z o.o., rozwój grupy firm
ogrodniczych Vitroflora, doprowadzenie jej do pozycji lidera wśród producentów
oraz dystrybutorów sadzonek roślin ozdobnych na rynku europejskim. Od 2006 roku
pełni funkcję prezesa spółki, która zyskała status silnej grupy zakupowej i sprzedażowej.
Część wypracowanych zysków konsekwentnie przeznacza na rozwój przedsiębiorstwa.
Od wielu lat w firmie realizowane są projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym

doskonalona jest hodowla oraz technologia uprawy. Stworzono, a potem też rozbudowano
obiekty magazynowe dla siewek i sadzonek produkowanych w gospodarstwach
udziałowców. Tomasz Michalik jako prezes wdraża i inspiruje kolejnych pracowników,
co skutkuje wysokimi wynikami ekonomicznymi

przedsiębiorstwa oraz jego stabilną

pozycją na rynku krajowym i europejskim.

Wyróżnienia otrzymują:
Zespół naukowy w składzie: dr inż. Mirosław Banaszak (kierownik naukowy),
dr hab. inż. Katarzyna Budzińska, dr hab. inż. Joanna Bogucka, dr inż. Jakub Biesek,
mgr inż. Iwona Zaremba, dr inż. Aleksandra Dunisławska (Politechnika Bydgoska im.
J.J. Śniaadeckich) – za realizację innowacyjnego projektu ,,Bezpieczna ferma”.
Kamil Morusiewicz (Radomin, powiat golubsko-dobryński) – za całokształt
działalności gospodarstwa o profilu produkcja roślinna i zwierzęca, w którym
zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań (budowa nowoczesnej fermy trzody
chlewnej,

wykorzystującej

odnawialne

źródła

energii,

produkcja

roślinna

z zastosowaniem najnowszych odmian wysokoplonujących).
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(współorganizacja Pałuckich Targów Rolnych, organizacja praktyk uczniowskich
i szkoleń dla rolników).
Agro-Sieć Sp z o.o. (Chełmno) – za całokształt działalności i kompleksową obsługę
producentów rolnych w zakresie profesjonalnej dystrybucji środków ochrony roślin,
nawozów, nasion, pasz, sprzedaży paliwa, rozpylaczy do opryskiwaczy, skupu płodów
rolnych oraz doradztwa agrotechnicznego.

Opracowanie: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
14 czerwca 2022 roku

