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Nie zwalniamy tempa
Jest jednym z fenomenów na polskim rynku żywności ekologicznej. Udało im się połączyć biznes 
z idealistycznym podejściem do realizowanej misji. Mało tego, zdobywają kolejne obszary polskiej
przestrzeni biznesowej. Jaka jest ich receptura na sukces opowiada ŁŁuukkaasszz  GGęębbkkaa, PPrreezzeess  ZZaarrzząądduu  
FFaarrmmyy  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieejj.

Rozmawia: Michał Nowak

Micha³ Nowak: Jak Pan mo¿e podsumowaæ

ostatni okres dzia³ania Farmy Œwiêtokrzyskiej?

Jakie cele i dzia³ania zosta³y zrealizowane

w ostatnim czasie?

£ukasz Gêbka: Farma Œwiêtokrzyska nie zwal-

nia tempa i nieustannie stawiamy na rozwój.

W ubieg³ym roku zdecydowaliœmy siê na powiêk-

szenie powierzchni upraw oraz bazy transporto-

wej, dziêki czemu proces dostawy warzyw, owoców

i przetworów do klientów przebiega jeszcze spraw-

niej ni¿ dotychczas. Unowoczeœniliœmy pakowniê

oraz przetwórniê. Ca³y czas inwestujemy w nowe

uprawy, s¹ wœród nich m.in. BIO broku³, fasolka

szparagowa i kukurydza cukrowa. Sukcesywnie po-

wiêkszamy bazê transportow¹, co pozwala nam

dostarczaæ produkty do coraz wiêkszej liczby od-

biorców. Powoli te¿ Farma otwiera siê na rynki za-

graniczne i pracuje nad zwiêkszeniem udzia³u eks-

portowanych towarów. Wa¿nym elementem naszej

dzia³alnoœci jest równie¿ promocja BIO produkcji,

jej zalet, zwiêkszanie rozpoznawalnoœci certyfika-

tu rolnictwa ekologicznego oraz promocja zdrowe-

go stylu ¿ycia, który przecie¿ nierozerwalnie wi¹¿e

siê ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹. Aktywnie anga¿ujemy siê

we wszelkie inicjatywy zorientowane na propago-

wanie ekologicznej ¿ywnoœci, a tak¿e dzia³amy

w ramach Polskiej Izby ¯ywnoœci Ekologicznej. 

Jak na przestrzeni ostatnich lat zwiêkszy³a siê

dostêpnoœæ i sprzeda¿ produktów Farmy Œwiê-

tokrzyskiej? Jakie nowoœci w ostatnim czasie

pojawi³y siê w ofercie?

W ostatnim czasie Farma Œwiêtokrzyska wpro-

wadzi³a do sprzeda¿y a¿ 19 nowych produktów,

a tak¿e zmodernizowa³a i ujednolici³a wszystkie

etykiety oferowanych przetworów. Znacz¹co posze-

rzyliœmy nasz¹ liniê BIO. W ofercie dañ gotowych

mamy od niedawna równie¿ BIO risotto pomidorowe



i BIO puree ziemniaczane. Do oferty sosów wprowadziliœmy BIO salsê

pomidorow¹ oraz BIO sos pomidorowy. Mamy te¿ nowe produkty do

smarowania pieczywa: BIO paprykarz œwiêtokrzyski, BIO paprykarz

wegañski, BIO pasztet jaglany oraz BIO pasztet gryczany.

Absolutnym hitem sta³y siê ju¿ nasze BIO konfitury: z marchewki,

z buraka i z moreli. 

Jakim zainteresowaniem ciesz¹ siê Pañstwa ekologiczne produkty?

Czy w obrêbie tej grupy produktowej pojawiaj¹ siê szczególnie

interesuj¹ce nowoœci?

Du¿ym zainteresowaniem nieustannie ciesz¹ siê BIO kiszonki. Na

ich niezwyk³oœæ wp³ywaj¹ przede wszystkim bogate walory od¿ywcze

oraz niepowtarzalny smak, dziêki któremu mo¿na je wkomponowaæ
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W ostatnim czasie Farma
Œwiêtokrzyska wprowadzi³a 
do sprzeda¿y a¿ 19 nowych 
produktów, a tak¿e zmodernizowa³a 
i ujednolici³a wszystkie etykiety 
oferowanych przetworów



w ka¿dy, nawet najbardziej fantazyjny posi³ek. Co istotne, nasze BIO

kiszonki nie s¹ poddawane procesowi pasteryzacji, co sprawia, ¿e za-

chowuj¹ ca³¹ gamê witamin, probiotyków oraz antyoksydantów.

W obrêbie tej grupy przygotowaliœmy dwie nowoœci: BIO kapustê ki-

szon¹ z jab³kiem i pietruszk¹ oraz BIO kapustê kiszon¹ z jarmu¿em.

Te niebanalne po³¹czenia z pewnoœci¹ pozytywnie zaskocz¹ konsu-

mentów swoim smakiem. 

Na co obecnie firma k³adzie najwiêkszy nacisk? Jak szerokie jest

obecnie portfolio asortymentowe?

Farma Œwiêtokrzyska ca³y czas siê rozwija. Aktualnie w naszej

ofercie znajduj¹ siê a¿ 64 BIO przetwory oraz ok. 30 rodzajów BIO

warzyw i owoców. Na bie¿¹co œledzimy trendy. Staramy siê te¿ spro-

staæ wymaganiom klientów tworz¹c nowe BIO przetwory i marynaty.

Zapotrzebowanie na rynku na ekologiczne warzywa i owoce jest bar-

dzo du¿e, dlatego Farma nieustannie stara siê powiêkszaæ ju¿ i tak

szeroki asortyment. 

Jak z perspektywy Farmy Œwiêtokrzyskiej rozwija siê rynek pro-

duktów ekologicznych w Polsce? Jakie czynniki maj¹ na niego

najwiêkszy wp³yw?

Jesteœmy jednym z liderów na rynku produktów ekologicznych

i z satysfakcj¹ widzimy, ¿e zainteresowanie certyfikowan¹ ¿ywno-

œci¹ ekologiczn¹ w Polsce roœnie. Prognozy wskazuj¹, ¿e rynek ten

nadal bêdzie siê dynamicznie rozwijaæ, co spowodowane jest to

przede wszystkim wiêksz¹ œwiadomoœci¹ konsumentów. Powszechne

staje siê czytanie etykiet, analizowanie sk³adników produktów. Roœnie

zainteresowanie zdrowym stylem ¿ycia oraz ¿ywnoœci¹ bezpieczn¹

dla zdrowia i œrodowiska naturalnego. Konsumenci coraz czêœciej

stawiaj¹ na wysokiej jakoœci, wolne od substancji chemicznych

warzywa, owoce oraz przetwory. Cieszy nas to, bo rynek produktów

ekologicznych w Polsce ma jeszcze bardzo du¿y potencja³. 

Jakie czynniki s¹ najistotniejsze przy produkcji i dystrybucji cer-

tyfikowanych ekologicznych warzyw?

W Farmie Œwiêtokrzyskiej du¿o inwestujemy w akredytowane ba-

dania gleby i produktów. BIO uprawy oraz BIO produkty przetworzone

s¹ certyfikowane w firmie Agrobiotest oraz Ekogwarancja. Farma

Œwiêtokrzyska jako jedno z nielicznych polskich gospodarstw ekolo-

gicznych mo¿e poszczyciæ siê m.in. certyfikatem Global G.A.P. – globalnie

akceptowanym certyfikatem dobrej praktyki rolniczej, zapewniaj¹cym

bezpieczeñstwo produkcji ¿ywnoœci i œrodowiska.

Przypomnijmy, ¿e ka¿dy producent ¿ywnoœci ekologicznej objêty

jest kontrol¹ procesu produkcji, któr¹ przeprowadzaj¹ upowa¿nione

do tego celu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki

certyfikuj¹ce. Kontroli tej podlegaj¹ ka¿dego roku wszystkie obiekty

gospodarcze oraz dokumentacja produkcji. Gospodarstwo, które

spe³nia wymagane kryteria otrzymuje tzw. certyfikat zgodnoœci. Na

prawid³owo sporz¹dzonej etykiecie produktu ekologicznego powi-

nien znaleŸæ siê unijny znak EKOliœcia, a pod nim numer certyfikatu.

Jakie wyzwania stoj¹ przed producentami, dystrybutorami i deta-

listami na rynku ¿ywnoœci ekologicznej w Polsce?

Rynek EKO ¿ywnoœci w Polsce roœnie, ale za wolno. Wyzwaniem

jest przyspieszenie tego procesu. Powinno to byæ wspólnym celem

producentów, dystrybutorów i detalistów. Jak to zrobiæ? Poprzez

edukacjê, zwiêkszanie œwiadomoœci konsumentów, zarówno jeœli

chodzi o jakoœæ i walory zdrowotne EKO ¿ywnoœci, jak te¿ umiejêt-

noœæ rozpoznania prawdziwej EKO ¿ywnoœci na sklepowych pó³kach.

Jeœli chodzi o promocjê EKO ¿ywnoœci bezcenne jest oczywiœcie

wsparcie ze strony resortu rolnictwa. Bardzo liczymy na to, ¿e

w przysz³oœci bêdzie ono jeszcze wiêksze ni¿ dotychczas. 

Jako rynek ju¿ dziœ staramy siê rozwijaæ œwiadomoœæ konsumentów,

m.in. w tym celu powo³aliœmy Polsk¹ Izbê ¯ywnoœci Ekologicznej,

a w lipcu wystartowaliœmy z kampani¹ „EKO jemy, nie marnujemy”. My

przecie¿ dopiero gonimy Europê zachodni¹, gdzie czysta, produko-

wana bez pestycydów EKO ¿ywnoœæ jest popularna ju¿ od wielu lat.

Farma Œwiêtokrzyska ju¿ od dawna promuje ¿ywnoœæ ekologiczn¹

wœród polskich konsumentów. T³umaczymy te¿, ¿e bycie rolnikiem

ekologicznym wymaga ogromnego zaanga¿owania. To codzienna

ciê¿ka praca nad tym, ¿eby nasze produkty by³y najwy¿szej jakoœci,

pozbawione szkodliwej chemii. Jednak najwa¿niejsze jest to, co dziêki tej

¿ywnoœci mo¿e zyskaæ konsument. Korzystanie z produktów ekologicznych

to œwiadome dbanie o zdrowie swoje i swojej rodziny. �
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