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Farma Świętokrzyska – 
od idei do sukcesu
Farma Świętokrzyska działa na rynku już od ponad 16 lat, produkując ekologiczne warzywa 
i owoce, a także oferując klientom poszerzającą się gamę przetworów w jakości BIO. Obecnie 
to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych marek ekologicznych na rodzimym rynku. 
Farma Świętokrzyska aktywnie angażuje się również w promowanie certyfikowanej żywności 
w naszym kraju oraz zmianę nawyków zakupowych i żywieniowych polskich konsumentów  

Tekst: Marcin Fajerski

F
arma Œwiêtokrzyska powsta³a w 2002 r. Jej pomys³odawca

i obecny prezes £ukasz Gêbka wraz z ¿on¹ Olg¹ przeprowadzi-

li siê na odziedziczone po dziadku gospodarstwo o po-

wierzchni 7 ha. – Odwa¿nie postawiliœmy wszystko na jedn¹ kartê

i systematyczny rozwój ekologicznej produkcji, której idea by³a mi

bliska ju¿ od dzieciñstwa, a tak¿e podczas studiów na SGGW w War-

szawie, na kierunku in¿ynierii œrodowiska – wspomina £ukasz Gêbka.

– Pocz¹tki do naj³atwiejszych nie nale¿a³y. Dziêki mozolnej pracy,

£ukasz Gêbka, za³o¿yciel i prezes Farmy Œwiêtokrzyskiej



pasji, determinacji i wierze w ideê EKO stopniowo powiêkszaliœmy

nasze gospodarstwo. Aktualnie zajmuje ono obszar ok. 120 ha, co

pozwala zaliczyæ je do najwiêkszych w kraju. Nie mieliœmy z³udzeñ,

¿e prowadzenie takiego gospodarstwa to ciê¿ka praca, nieustanna

walka z czasem oraz ci¹g³e poszerzanie wiedzy na temat ekologicz-

nej produkcji i zdrowej, opartej na roœlinach diety. Dla nas uprawa

ziemi to znacznie wiêcej, ni¿ tylko produkowanie warzyw i owoców.

W naszych dzia³aniach stawiamy przede wszystkim na mi³oœæ, szacu-

nek i oddanie naszej misji. To daje nam si³ê do realizacji kolejnych

ambitnych przedsiêwziêæ i planów – podkreœla.

Serce do jakości BIO

„Z mi³oœci do EKOjakoœci” pozostaje myœl¹ przewodni¹ towarzy-

sz¹c¹ ca³emu zespo³owi ponad 100 pracowników Farmy Œwiêtokrzy-

skiej. – Ideê tê realizujemy ka¿dego dnia i dotyczy ona wszystkich

aspektów naszej dzia³alnoœci, pocz¹wszy od wysianych nasion, a¿ do

za³adunku produktów œwie¿ych i przetworzonych – zaznacza £ukasz

Gêbka. – Samodzielnie wytwarzamy nawozy i œrodki ochrony roœlin

na bazie ekologicznych olejków. Zharmonizowaliœmy te¿ uprawy

z kalendarzem ksiê¿ycowym. Co wa¿ne, dbamy o to, by czas

pomiêdzy zbiorem warzyw i owoców a ich spo¿yciem by³ mo¿liwie

najkrótszy. W ten sposób nie trac¹ one swoich wartoœci od¿ywczych.

Dlatego w³aœnie jako rolnicy oferujemy produkty wy³¹cznie

z w³asnych upraw, m.in.: sa³aty, rzodkiewki, truskawki, jarmu¿,

paprykê, pomidory, buraki, ogórki, cukiniê, marchewkê, cebulê, dy-

niê, por czy seler.

Od podstaw do nowoczesności

Farma Œwiêtokrzyska poprzez uszanowanie ziemi, mi³oœæ do na-

tury i troskê o najwy¿sz¹ jakoœæ od¿ywcz¹ swoich produktów sk³ada

ho³d pionierom ekologicznej produkcji. – Myœlê, ¿e wiernoœæ tej idei
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£ukasz Gêbka z córk¹, Karolina Ka³doñska i Marcin Fajerski w pakowalni warzyw Farmy Œwiêtokrzyskiej
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wraz z naszym zaanga¿owaniem sprawiaj¹, ¿e nasze warzywa i owoce

s¹ tak bardzo cenione przez wszystkich odbiorców, przechodz¹c

najbardziej restrykcyjne testy ze znakomitymi wynikami – mówi

Karol Gêbka. – Równoczeœnie troszczymy siê o wymogi, jakie stawia

przed nami rynek i handel.   

Farma Œwiêtokrzyska jako jedno z nielicznych polskich gospo-

darstw ekologicznych mo¿e poszczyciæ siê m.in. certyfikatem Global

G.A.P. – globalnie akceptowanym certyfikatem dobrej praktyki rolni-

czej, zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo produkcji ¿ywnoœci i œrodowi-

ska. Global G.A.P. uwzglêdnia równie¿ wysokie wymagania etyczne

oraz wytyczne dotycz¹ce warunków pracy. Farma Œwiêtokrzyska po-

siada ponadto certyfikat ISO 22000:2005.

Odważnie, ale odpowiedzialnie

Wa¿nym prze³omem w dzia³alnoœci Farmy Œwiêtokrzyskiej by³o

powstanie dzia³aj¹cej ju¿ od kilku lat przetwórni. – To wa¿ne dope³-

nienie naszej dzia³alnoœci i istotny krok w rozwoju Farmy Œwiêtokrzy-

skiej – t³umaczy £ukasz Gêbka. – Ju¿ od wielu lat zale¿a³o nam na po-
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Karol Gêbka z córk¹, Ewelina Szymula, £ukasz Gêbka i Karolina Ka³doñska
na ekologicznych uprawach Farmy Œwiêtokrzyskiej

Du¿¹ czêœæ upraw zajmuje te¿ cukinia

Siedziba i zak³ad przetwórstwa Farmy Œwiêtokrzyskiej

Farma Świętokrzyska jako jedno 
z nielicznych polskich gospodarstw
ekologicznych może poszczycić się
m.in. certyfikatem Global G.A.P. – 
globalnie akceptowanym 
certyfikatem dobrej praktyki rolniczej,
zapewniającym bezpieczeństwo 
produkcji żywności i środowiska 



szerzeniu oferty ekoproduktów oferowanych w sprzeda¿y, a tak¿e na

zwiêkszeniu atrakcyjnoœci portfolia Farmy Œwiêtokrzyskiej. Nasze

pocz¹tki w przetwórstwie by³y trudne. Mieliœmy mnóstwo pomys³ów,

które chcieliœmy realizowaæ, nawet przy niewielkim metra¿u. W koñ-

cu uda³o nam siê zadowalaj¹co powiêkszyæ wybór oferowanych prze-

tworów. Sukcesywnie pojawia siê coraz wiêcej nowoœci pod nasz¹

mark¹. Pasja do gotowania i zdrowego od¿ywiania u³atwia nam two-

rzenie nowych receptur produktów, które trafiaj¹ w gusta najbar-

dziej wymagaj¹cych odbiorców.

Coraz bogatszy wybór

Aktualnie ponad 90% masy towarowej w Farmie Œwiêtokrzyskiej

trafia do ekologicznego przetwórstwa, a oferta rodzinnego przedsiê-

biorstwa obejmuje kilkadziesi¹t ró¿norodnych produktów, m.in.:

ekologiczne flaczki wegañskie nagrodzone medalem targów World-

Food Warsaw, kapustê z grochem i curry, bigos wegañski, lunch z dy-

ni, sojê w sosie pomidorowym, produkty kiszone, pasty do pieczywa

i pesto. Ekologiczne ogórki konserwowe, marynowana papryka czy

czerwona cebula w zalewie idealnie sprawdz¹ siê z kolei jako

przek¹ski lub dope³nienie dañ dla aktywnych i zapracowanych. –

Wyznajemy zasadê, ¿e ka¿dy poprzez odpowiedzialne traktowanie

codziennych wyborów ¿ywieniowych mo¿e zmieniaæ œwiat na lepsze

– przekonuje Karol Gêbka. – Cieszymy siê, ¿e poprzez nasze produkty

czynimy ten wybór ³atwiejszym i smaczniejszym. W najbli¿szym

czasie z pewnoœci¹ jeszcze wiele razy pozytywnie zaskoczymy

naszych odbiorców produktami, które wyró¿niaj¹ siê dobrym

sk³adem, odpowiednim m.in. dla wegan i osób na diecie

bezglutenowej, a tak¿e wyœmienitym smakiem.     

Nowe cele i wyzwania

Po 16 latach wytê¿onej pracy Farma Œwiêtokrzyska nie zwalnia

tempa i wci¹¿ stawia na rozwój. W minionym roku firma zdecydowa-

³a siê m.in. na powiêkszenie powierzchni swoich upraw oraz bazy

transportowej, dziêki czemu proces dostaw warzyw, owoców i prze-

tworów do klientów przebiega jeszcze sprawniej. Obecnie Farma

Œwiêtokrzyska modernizuje pakowniê i przetwórniê, a tak¿e inwestu-

je w rozwój gospodarstwa oraz nowe uprawy. Równoczeœnie firma

powiêksza swoj¹ bazê transportow¹, co pozwala jej dostarczaæ pro-

dukty do wiêkszej liczby zainteresowanych odbiorców. Powoli te¿

Farma otwiera siê na rynki zagraniczne i pracuje nad zwiêkszeniem

udzia³u eksportowanych towarów. Wa¿ny element dzia³alnoœci Far-

my Œwiêtokrzyskiej stanowi równie¿ promowanie ekologicznej pro-

dukcji wraz z jej zaletami, certyfikatu rolnictwa ekologicznego oraz

zdrowego stylu ¿ycia. Firma chêtnie anga¿uje siê we wszelkie inicja-

tywy zorientowane na propagowanie ekologicznej ¿ywnoœci, a tak¿e

aktywnie dzia³a w ramach Polskiej Izby ¯ywnoœci Ekologicznej. �
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Przetwórnia Farmy Œwiêtokrzyskiej

Na Farmie Œwiêtokrzyskiej uprawia siê m.in. ekologiczn¹ kapustê

Uprawa jarmu¿u na Farmie Œwiêtokrzyskiej
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