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Życzenia prosto 
z serca…

Drodzy Dostawcy oraz Pracownicy SM Mlekpol, z okazji 

zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu 

przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz 

pogody ducha, aby mogli Państwo bez trudu realizować 

swoje cele i urzeczywistniać marzenia. Niech ten 

nadchodzący świąteczny okres będzie przepełniony 

spokojem i miłością. Znajdźmy czas na wspólny 

odpoczynek z bliskimi i doceniajmy każdą chwilę spędzoną 

w rodzinnym gronie.

Zdrowych, spokojnych i bezpiecznych 

świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Życzą Rada Nadzorcza i Zarząd SM Mlekpol 

Jan Zawadzki
Przewodniczący  
Rady Nadzorczej 

Edmund Borawski
Prezes Zarządu 
SM Mlekpol 
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Rok 2022 dla wszystkich był czasem wielu prób i wyzwań. 
Mieliśmy nadzieję, że zażegnanie pandemii koronawi-
rusa przywróci na świecie dawny ład, jednak po niej na-
deszły nowe perturbacje – związane z wojną w Ukrainie 
i pogłębiającym się kryzysem gospodarczym. Zdołaliśmy 
jednak przezwyciężyć szereg trudności i uniknąć zaburzeń 
w pracy naszej Spółdzielni. Doskonale wiem, że udało się 
to wyłącznie dzięki zgodnej współpracy. W tym wyjątko-
wym, świątecznym czasie pragnę złożyć podziękowania 
naszym Dostawcom, Pracownikom, a także Kadrze zarzą-
dzającej. Dziękuję za Państwa zaangażowanie oraz ciężką, 
sumienną pracę, dzięki której SM Mlekpol wciąż znajdu-
je się w czołówce rodzimych spółdzielni mleczarskich. 
W tym roku Spółdzielnia zajęła między innymi zasz- 
czytne 2. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Naj-
lepszych Spółdzielni Mleczarskich, została laureatem 
w konkursie „Innowacje Techniczne i Technologiczne 
w Mleczarstwie” oraz otrzymała laur „Najlepszym z Naj-
lepszych”, a także uplasowała się na 2. miejscu rankingu 
Podlaskiej Złotej Setki.  

Korzystając z okazji, chciałbym również serdecznie po-
dziękować Wam wszystkim za ponad 4 dekady współpra-
cy. Nasza Spółdzielnia to ogromna część mojego życia, 
jednak bez najmniejszych obaw i wątpliwości oddaję stery 
Mlekpolu w nowe ręce. Wraz z początkiem kolejnego roku 
przekazuję funkcję Prezesa Zarządu Tadeuszowi Mrocz-
kowskiemu, dotychczasowemu Dyrektorowi zakładu SM 
Mlekpol w Grajewie. Wierzę, że przyszłość Spółdzielni 
maluje się w jasnych barwach i że wszyscy będziemy z niej 
dumni. 

W najnowszym numerze „Echa Mlekpolu” przybliży-
my Państwu sukcesy SM Mlekpol, opiszemy współpracę 
Spółdzielni z PFHBiPM oraz przekrojowo podsumujemy 
rok 2022, jednocześnie wyciągając wnioski na przyszłość. 
Zaprezentujemy także oś czasu, prezentującą 40-letnią 
historię naszej Spółdzielni, z uwzględnieniem milowych 
kroków w rozwoju przedsiębiorstwa. Oprócz tego będą 
mogli Państwo przeczytać o ciekawych zwyczajach bożo-
narodzeniowych z innych krajów. Na łamach pisma nie 
zabraknie też świątecznych porad kulinarnych.

Życzę udanej lektury!

Edmund Borawski 
Prezes Zarządu SM Mlekpol

Szanowni Członkowie, Dostawcy, Pracownicy SM Mlekpol!

SŁOWA OD PREZESA 
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Szanowni Państwo! W ten wyjątkowy czas chciałbym ży-
czyć Państwu przede wszystkim zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności. Mam nadzieję, że przyszły rok okaże się 
dla nas wszystkich sprzyjający i że ponownie uda nam 
się sięgnąć po to, co najlepsze. Jestem niezwykle dumny 
z tego, że wspólnie możemy budować SM Mlekpol, któ-
ra jest największą i jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
spółdzielni mleczarskich w Polsce oraz marką dobrze 
znaną poza naszymi granicami. Ponowne objęcie stano-
wiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej to dla mnie 
zaszczyt. Dołożę wszelkich starań, by należycie wypełniać 
swoje obowiązki oraz realizować oczekiwania członków 
SM Mlekpol. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że obecna 
Rada Nadzorcza, która wybrana została na tegorocznym, 
czerwcowym Zebraniu Przedstawicieli, pracuje bardzo 
sprawnie, z pełnym zaangażowaniem, odpowiedzialno-
ścią i nadrzędnym celem – by działać dla wspólnego dobra 
i czuć dumę z tego, co razem tworzymy. To wyróżnienie 

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Echa 
Mlekpolu”, Pan Marek Wiśniewski, zam. Zawady Ko-
lonia, zwrócił się z prośbą o wsparcie leczenia wnucz-
ki Aleksandry. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, 
przed realizacją wypłaty za październik, zwróciliśmy się 
do wszystkich członków Spółdzielni o wyrażenie zgo-

Pomoc dla chorej Aleksandry

82 570 zł,
Łącznie od członków SM Mlekpol zebraliśmy kwotę

która zostanie przekazana na konto fundacji prowadzącej 
zbiórkę  na rzecz dalszego leczenia Aleksandry.

Jan Zawadzki 
– Przewodniczący Rady Nadzorczej 
SM Mlekpol

AKTUALNOŚCI / Wiadomości spółdzielcze

i ogromna przyjemność stać na czele Rady, która działa 
skutecznie w interesie całej Spółdzielni.

Ze swej strony zapewniam, że przez całą obecną kadencję 
będę sumiennie pracował na to, by spółdzielcom i pracow-
nikom było w Mlekpolu po prostu dobrze, bo dzięki nim 
już ponad 40 lat jesteśmy na rynku liderem mleczarstwa. 
W tym miejscu chciałbym również podziękować Preze-
sowi Edmundowi Borawskiemu za wyjątkowo owocne 
4 dekady pracy na rzecz naszej Spółdzielni oraz za wzoro-
we przywództwo, którego plony będziemy zbierać jeszcze 
przez wiele, wiele lat. Podarował Pan Mlekpolowi całe 
swoje serce, za co szczerze dziękujemy. Wierzę, że nadcho-
dzący nowy rok przyniesie realizację naszych wspólnych 
zamierzeń i celów. Wszystkiego dobrego!

Jan Zawadzki 
Przewodniczący Rady Nadzorczej

dy na pobranie kwoty 10 zł od każdego z nich na pomoc 
Aleksandrze. Prośba została wysłana do Dostawców drogą 
elektroniczną. Deklaracja wpłaty była dobrowolna i jedy-
nie dwóch członków Spółdzielni (instytucje państwowe) 
nie wyraziło zgody na potrącenie powyższej kwoty z wy-
płaty za mleko.

W imieniu chorej Aleksandry i jej dziadka składamy podziękowania wszystkim członkom 
SM Mlekpol za wsparcie i płynącą z serca pomoc.
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Wysokie ceny surowców energetycznych na światowych 
rynkach i inflacja, utrudnienia w wymianie handlowej 
– spowodowane wojną w Ukrainie – oraz duży popyt 
powodują, że ceny przetworów mlecznych od początku 
roku utrzymują się w świecie na wysokim poziomie. 
Październik przyniósł serię spadków cen na światowych 
giełdach mleczarskich i jeżeli trend ten utrzyma się 
w dłuższej perspektywie, mogą nastąpić globalne spadki 
cen nabiału, także w UE i na rynku polskim. Produkcja 
mleka na świecie od początku roku spadła o około 1%. 
We wrześniu można było zaobserwować niewielki 
wzrost produkcji mleka w UE, Stanach Zjednoczonych 
czy Argentynie. Spadki produkcji nadal obserwujemy 
natomiast w Nowej Zelandii i Australii. W Unii 

Celem ustanowienia niepowtarzalnej na-
grody „Kryształowej Krowy” było uhono-
rowanie pracy rolników, którzy szczególnie 
zaangażowali się w rozwój hodowli krów 
i produkcji mleka wysokiej jakości – budując 
tym samym potęgę Mlekpolu. Wyróżnienie 
to jest nie tylko nagrodą za największe ilości 
produkowanego w gospodarstwie mleka, ale 
służy również uhonorowaniu gospodarstw, 
w których stosowane są najnowsze techno-
logie w zakresie hodowli zwierząt, nowocze-
sne systemy obsługi i zarządzania stadem. 
Dlatego też nagrodzeni rolnicy stają się wzo-
rem do naśladowania dla młodego pokolenia 
spółdzielców.

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy!

Aktualna sytuacja
w skupie mleka

Statuetka Kryształowa
Krowa – nagrody dla
najlepszych dostawców 

AKTUALNOŚCI / Wiadomości spółdzielcze

Europejskiej za 9 miesięcy tego roku zanotowano spadek 
skupu mleka o 0,4%. Polska należy za to do krajów UE 
o największych wzrostach produkcji mlecznej.
Za 9 miesięcy tego roku w naszym kraju skupiono 2,2% 
mleka więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Ceny dla polskich producentów pozostają w tendencji 
wzrostowej. W październiku bieżącego roku średnia cena 
mleka w kraju (według GUS) wyniosła 2,60 zł/litr i jest to 
o 59% więcej niż w październiku roku ubiegłego.
Za 10 miesięcy 2022 roku producenci mleka w Polsce 
otrzymali średnio 2,21 zł za litr sprzedanego surowca.

Kazimierz Czernewski 
Dyrektor Wydziału Skupu

Pepłowska-Tymiec Danuta

Nazwisko i imię Zam. Liczba l 2021 Zakład

Grabowski Kazimierz Henryk

Miętkiewski Przemysław

Zygmunt Daniel

Piosik Wojciech

Kossakowski Łukasz

Stankiewicz Stanisław

Szymański Roman

Hajkowski Rafał

Andruszkiewicz Waldemar

Kaliszewski Stanisław

Olejniczak Piotr

Bastek Zbigniew

Karwowski Dariusz

Chmielewski Robert

Łapiński Marek

Michalski Jerzy

Pabierowski Jan

Bogusławski Dariusz

Pankowski Marian

Miłoradz

Majdany Wielkie

Niemczyn

Turowola

Rzadkowo

Kossaki Nadbielne

Rumiejki

Chomętowo

Grodziszczany

Miecze

Pęchratka Polska

Zamysłowo

Machary

Karwowo

Tauroszyszki

Pruska Wielka

Lipina

Kowalewo

HZZ Osowa Sień

PRH Gałopol

2 154 296

1 580 061

1 557 081

1 392 499

1 205 311

1 156 858

1 122 023

1 116 270

1 100 152

1 087 007

1 077 727

1 050 688

1 034 167

1 033 694

1 031 550

1 025 812

1 023 894

1 018 266

Mrągowo

Mrągowo

Mrągowo

Mrągowo

Kolno

Suwałki

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Sokółka

Zambrów

Zambrów

Grajewo

Grajewo

Grajewo

Radom

Wyróżnienia specjalne

Wykaz laureatów statuetki „Kryształowa Krowa” za rok 2021  

2,60 zł/litr
Cena skupu mleka w SM Mlekpol 
w październiku
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Zmiany w Zarządzie SM Mlekpol

— Po ponad 40 latach pracy moja rola w SM Mlekpol 
się kończy. Wiem jednak, że Spółdzielnię przekazuje-
my w dobre ręce – mówi Edmund Borawski, obecny 
Prezes Zarządu SM Mlekpol. Nowi członkowie Zarządu 
to eksperci z branży mleczarskiej, od lat związani za-
wodowo z SM Mlekpol.

Skład nowego Zarządu został poddany głosowaniu 22 li-
stopada 2022 roku, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Decyzja o powołaniu 
nowego Zarządu jest naturalną zmianą pokoleniową, 
do której firma przygotowywała się od kilku miesięcy. 
Nowy Prezes obejmie stanowisko z początkiem stycznia 
2023 roku. Dzisiejsza, niezwykle silna pozycja Mlekpolu 
jako lidera polskiego mleczarstwa z pewnością jest zasłu-
gą ogromnego oddania i zaangażowania w pracę obec-
nego Zarządu pod przewodnictwem Prezesa Edmunda 
Borawskiego.

Obowiązki Prezesa Zarządu przejmuje Tadeusz Mrocz-
kowski, dotychczasowy Dyrektor zakładu SM Mlekpol 
w Grajewie. – Tak ogromna organizacja potrzebuje sil- 
nego lidera, który będzie realizował wizję rozwoju, a jed-
nocześnie będzie otwarty na głos Spółdzielców i pracowni-
ków, bo to oni są największą siłą SM Mlekpol. Mam nadzie-
ję, że uda mi się kontynuować sukcesy, których twórcą był 
obecny Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Edmunda 
Borawskiego. Serdecznie dziękuję mu w imieniu wszyst- 

kich pracowników oraz członków SM Mlekpol za te 
4 owocne dekady – mówi Tadeusz Mroczkowski. W no-
wym Zarządzie Spółdzielni zasiądą również: Małgorzata 
Cebelińska, dotychczasowa Dyrektor Handlu SM Mlekpol 
(od grudnia 2022 roku), Paweł Pasternak, dotychczasowy 
Dyrektor Finansowy SM Mlekpol (od stycznia 2023 roku) 
oraz Zbigniew Groszyk, dotychczasowy Wiceprezes ds. 
Produkcji, pełniący tę funkcję od 2021 roku.

W tym roku minęło 40 lat mojej pracy w SM Mlekpol. To duża 
część mojego życia, nie tylko zawodowego, i jestem dumny, 
że przez tyle lat mogłem przyczyniać się do rozwoju Spółdziel-
ni. W tym czasie zaszły w niej duże zmiany, stworzyliśmy je-
den z największych podmiotów w Polsce. Gdy w 1982 roku 
zaczynałem pracę w Grajewie, roczny skup mleka wynosił 
35 mln litrów, a obecnie to ponad 2 mld litrów. Funkcjono-
wał wówczas tylko jeden zakład przetwórczy, teraz jest ich 13 
i są wysoko wyspecjalizowane – mówi Edmund Borawski,  
Prezes Zarządu SM Mlekpol. – To wspólna praca i dorobek 

producentów mleka, pracowników, kadry kierowniczej, Rady 
Nadzorczej i Zarządu. Kluczowe decyzje zawsze podejmo-
waliśmy wspólnie i w zgodzie – rozwiązywaliśmy problemy 
i cieszyliśmy się z sukcesów. Za te lata wspólnej pracy pragnę 
serdecznie wszystkim podziękować. Udajemy się na zasłużony 
odpoczynek w momencie, gdy Spółdzielnia jest w dobrej kon-
dycji ekonomicznej i cały czas się rozwija, a stery oddajemy 
w ręce osób, które znają ją od lat, mają ogromną wiedzę i wie-
le pomysłów. Wiem, że zostawiamy Mlekpol w dobrych rękach  
– dodaje Edmund Borawski.

Od 01.01.2023 roku SM Mlekpol zarządzana będzie przez czteroosobowy 
Zarząd. Następuje również zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu.

AKTUALNOŚCI / Wiadomości spółdzielcze
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Gdy ustały ograniczenia gospodarcze związane z pan-
demią, w Ukrainie wybuchła wojna, która tylko pogłę-
biła trudności. W jej obliczu – na producentach żywno-
ści, w tym również na SM Mlekpol, jako liderze rynku 

mleczarskiego, spoczęła szczególna odpowiedzialność 
za zapewnienie polskim konsumentom bezpieczeństwa 
żywnościowego.

Pierwsze półrocze 2022 roku było niezwykle wymagające dla całej branży FMCG.

Niezwykle ważnym zadaniem w mijającym roku, ale tak-
że priorytetem na najbliższe lata, jest zapewnienie konsu-
mentom bezpieczeństwa żywnościowego. Aby je zagwa-
rantować, Spółdzielnia zadbała o stworzenie warunków 
opłacalności wytwarzania mleka w gospodarstwach 

i utrzymanie ciągłości produkcji w zakładach przetwór-
czych. Mlekpol, dzięki wysokiej specjalizacji swoich 13 za-
kładów, jest w stanie dynamicznie dostosowywać produk-
cję i ukierunkowywać sprzedaż w zależności od potrzeb 
partnerów handlowych oraz konsumentów.

Wojna w Ukrainie spowodowała zatrzymanie wymiany 
handlowej materiałów i surowców oraz zaburzenia łań-
cuchów dostaw. Rekordowo wysoka inflacja wywołała dy-
namiczny wzrost kosztów przetwórstwa. Dzięki doświad-
czeniu, optymalizacji i zmianie kierunków produkcji 
Mlekpol wyszedł jednak z tej sytuacji obronną ręką. Real-
nym zagrożeniem stało się natomiast możliwe ogranicze-
nie dostaw energii. Racjonowanie zużycia paliw, które są 
niezbędne w procesie przetwórstwa żywności, okazało 
się koniecznością.

SM Mlekpol jest zbudowana na solidnych filarach, które 
to umacnia od ponad 40 lat. Podstawą jest wysoka jakość 
mleka dostarczanego przez rolników-członków Spółdziel-
ni, co pozwala produkować najlepszej jakości, zdrowe 
produkty, które trafiają na rynek. Stosujemy innowacyj-
ne technologie i unikalne receptury, kładąc duży nacisk 
na wyjątkowy smak i prosty skład. Sprawna organizacja 
transportu oraz oferowany serwis umożliwiają codzienną 

obecność znanych konsumentom marek na sklepowych 
półkach. Od początku swego istnienia Mlekpol pracował 
na swoją renomę i zaufanie konsumentów, teraz, w trud-
nej sytuacji przekonaliśmy się, że są oni wobec nas lojal-
ni i z chęcią sięgają po sprawdzone marki, które znają 
od lat – mówi Edmund Borawski, Prezes Zarządu 
SM Mlekpol.

W SM Mlekpol wprowadzono rozwiązania techniczne po-
zwalające na dywersyfikację paliw stosowanych do produk-
cji energii cieplnej. Spółdzielnia z gazu ziemnego produkuje 
własną energię elektryczną i energię cieplną charakteryzu-
jące się bardzo niskimi emisjami. Pozwala to na zminima-
lizowanie negatywnego wpływu na środowisko, jak również 
na dywersyfikację źródeł zasilania firmy energią elektrycz-
ną, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeństwa energe-
tycznego – mówi Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Za-
rządu SM Mlekpol.

Największe wyzwania 2022 roku

Priorytetem od zawsze są dostawcy i konsumenci

AKTUALNOŚCI / Wiadomości spółdzielcze

Rok 2022 przyniósł niespodziewane wyzwania, 
ale i sukcesy – SM Mlekpol podsumowuje kolejny 
rok działalności
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AKTUALNOŚCI / Wiadomości spółdzielcze

W 2022 roku Mlekpol kontynuował inwestycje rozpo-
częte w roku poprzednim. Były to duże przedsięwzięcia, 
związane przede wszystkim z unowocześnieniem parku 
maszynowego oraz automatyzacją procesów produkcyj-
nych, mające na celu ograniczenie uciążliwości pracy oraz 
zwiększenie wydajności i efektywności produkcji, a także 
redukcję kosztów utrzymania. Ponadto niezwykle istotne 
są dla Spółdzielni inwestycje proekologiczne. W zakła-
dzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich 

w Mrągowie i w zakładzie Mlekpolu w Zambrowie uru-
chomione zostały systemy kogeneracji, które dają moż-
liwość wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z ni-
skoemisyjnych źródeł. W ramach gospodarki obiegu 
zamkniętego w zakładzie w Grajewie zakończona została 
z kolei modernizacja oczyszczalni ścieków, obejmująca 
budowę dodatkowego modułu – biogazowni i produkcji 
energii elektrycznej.

Mlekpol, jako spółdzielnia mleczarska dysponująca naj-
większymi w Polsce zasobami własnego surowca, tj. prze-
twarzająca 17% mleka produkowanego w polskich gospo-
darstwach, sprzedaje zagranicę blisko 30% całej produkcji. 
Stąd handel wewnątrz Unii Europejskiej oraz eksport są 
dla Mlekpolu niezwykle istotne. Produkty Spółdzielni tra-
fiają do ponad 100 krajów na całym świecie, a najpopular-
niejsza polska marka mleka Łaciate dociera aż na 6 konty-
nentów. Wysokie kursy walut powodują, że sprzedaż poza 
granice Polski jest opłacalna, dlatego Mlekpol będzie dbał 
o utrzymanie jej na jak najwyższym poziomie. Stabilna 
i własna baza surowca to duża wartość i siła firmy, któ-
ra pozwala realizować zamówienia stałych klientów, jak 
i pozyskiwać nowych. Jest to o tyle istotniejsze, że wiele 
rządów, w ramach zapewnienia bezpieczeństwa żywno-
ściowego swoim obywatelom, otworzyło się na większą 
dywersyfikację kierunków importu. 

Podsumowanie działalności gospodarczej Mlekpolu nie 
obejmuje jeszcze danych z całego roku 2022, jednak pro-
gnozy pokazują, że wyniki nie będą gorsze niż w roku 
ubiegłym. 

Spółdzielnia działa zgodnie z zasadami zrównoważone-
go rozwoju. Podejmuje liczne przedsięwzięcia z myślą 
o lokalnej społeczności i środowisku naturalnym. Sys-
tematycznie rozwija także produkcję. Co roku oferta 
Mlekpolu poszerza się o kolejne, zgodne z aktualnymi 
trendami i potrzebami konsumenckimi, nowości. Wszyst-
ko to sprawia, że ten czołowy producent nabiału w Polsce 
prężnie się rozwija, odnotowując kolejne rekordy w sku-
pie, przetwórstwie i sprzedaży produktów nabiałowych 
w Polsce i za granicą.

Największą siłą Spółdzielni są ludzie, którzy ją tworzą: do-
stawcy mleka, pracownicy i partnerzy. To dzięki ich ciężkiej 
pracy Spółdzielnia zajęła w tym roku między innymi zaszczytne 
2. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdziel- 
ni Mleczarskich, została laureatem w konkursie „Innowacje 
Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie” oraz otrzymała 

laur „Najlepszym z Najlepszych”. Natomiast produkty Mlekpo-
lu zajmowały najwyższe miejsca w najważniejszych branżo-
wych konkursach, takich jak: Złote Innowacje, Lider Forum, 
Złoty Paragon, Dobry Produkt, Good Cheese czy Konsumencki 
Lider Jakości.

Inwestycje to podstawa

Inwestycje to podstawa

Wyniki i najbliższe cele
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Ponad rok temu, w czerwcu 2021 roku w Parzniewie, 
podpisana została karta współpracy pomiędzy Pol-
ską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
a Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol w Grajewie. 

Jej celem jest wspieranie działalności polskich hodowców 
i producentów mleka oraz rozwój sektora mleczarskiego. 
Współpraca ta jest realizowana przede wszystkim poprzez 
publikacje materiałów o charakterze merytorycznym 
oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, mających 
na celu transfer wiedzy do hodowców bydła mlecznego 
i producentów mleka.

11 października bieżącego roku w Zakładzie Produkcji 
Mleczarskiej SM Mlekpol w Mrągowie odbyło się kolej-
ne spotkanie przedstawicieli obydwu organizacji. Z ra- 
mienia PFHBiPM udział w nim wzięli Prezydenci: 
Leszek Hądzlik i Andrzej Steckiewicz, a także Dyrektorzy: 
Stanisław Kautz, Ewa Kłębukoska i Agnieszka Nowosielska. 
SM Mlekpol reprezentowali natomiast Prezes Zarządu 
Edmund Borawski, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Jan Zawadzki, Prezes Zarządu IIPM prof. dr hab. Andrzej 
Babuchowski oraz Marcin Piwowarczyk – Dyrektor ZPM 
w Mrągowie i Dyrektor Finansowy Spółdzielni Paweł 
Pasternak.

Podczas spotkania gospodarze oprowadzili uczestników 
po Zakładzie Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie, który 
pod względem ilości przerabianego mleka jest drugim 
(po ZPM Grajewo) największym zakładem Mlekpolu. 
W Mrągowie znajduje się między innymi największa 
w Polsce linia serowarska, zaś w 2020 roku do użytku 

Współpraca PFHBiPM 
i SM Mlekpol

oddany został drugi zakład – nowoczesna proszkownia, 
w której dziennie przetwarza się 3 mln litrów mleka lub 
serwatki. W trosce o coraz wyższą jakość wyrobów i do-
stosowywanie ich do rosnących oczekiwań konsumentów 
w lutym 2010 roku SM Mlekpol utworzyła Instytut In-
nowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, pierwszą 
tego typu placówkę w przemyśle spożywczym w Polsce, 
z której działalnością uczestnicy spotkania również mogli 
się zapoznać. 

Głównym celem obrad przedstawicieli Federacji i Mlekpo-
lu było stworzenie warunków dla dalszej, efektywnej 
współpracy, która obu stronom przyniesie wymierne 
korzyści. Zarówno Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, 
jak i Prezes SM Mlekpol Edmund Borawski byli zgodni, 
że w sektorze produkcji mlecznej obecnie następują istot-
ne przemiany technologiczne, gospodarcze i społecz-
ne, które skłaniają obie firmy do poszukiwania nowych 
rozwiązań, jakie zaoferować można hodowcom bydła 
czy producentom mleka. Nasze cele są wspólne i może-
my je realizować razem, dlatego podczas obrad udało 
się wypracować ustalenia stanowiące dobry prognostyk 
na przyszłość. 

Spotkanie było okazją do poznania działalności jednego 
z największych w Polsce zakładów przetwórstwa mleka, 
ale przede wszystkim do merytorycznej dyskusji o rynku 
mleka w Polsce i na świecie. Zakończyło się ono powoła-
niem zespołu ds. rozwoju bazy surowcowej i przydatności 
tegoż rozwoju w produkcji żywności wysokiej jakości oraz 
żywności funkcjonalnej.

tekst: Agnieszka Nowosielska PFHBiPM
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Wywiad z Prezesem 
Edmundem Borawskim

Panie Prezesie, 4 dekady na czele Spółdzielni to piękny 
wynik – jak Pan będzie wspominał swoją karierę?

Pracę na stanowisku Prezesa Zarządu w Grajewie roz-
począłem 1 maja 1982 roku. Trwała wówczas budowa 
oczyszczalni, która warunkowała przyszłe uruchomienie 
przetwórstwa mleka. Wokół zakładu czuć było atmos-
ferę niemożności i pesymizmu. Postrzegany był on jako 
inwestycja nietrafiona – ze względu na brak kadry, kiep-
ską jakość surowca oraz wygasłe gwarancje na zamonto-
wane maszyny i urządzenia. Czterdzieści lat funkcjono-
wania Mlekpolu pokazało, że wszystkie te obawy się nie 
potwierdziły. Producenci mleka, jak również pracownicy 
pokonali wszelkie trudności, nie tylko te związane z jako-
ścią mleka, ale także z nowoczesną techniką i technologią. 
Spółdzielnia w tym czterdziestoleciu systematycznie się 
rozwijała. Najlepszym tego potwierdzeniem są dane licz-
bowe dotyczące skupu i przetwórstwa mleka. W 1982 roku 
wynosił on 35 milionów litrów rocznie, a przerób prowa-
dzony był w jednym zakładzie, zaś w roku 2021 skupiono 
ponad 2 miliardy litrów, przerabiając je w 12 zakładach. 
W tym okresie w struktury Mlekpolu zostało włączonych 
10 Spółdzielni mających kłopoty finansowe. Pracownicy 
i producenci mleka, którzy zaufali Mlekpolowi, mogą być 
dumni z rozwoju Spółdzielni w tym czterdziestoleciu, 
ponieważ każdy z nich ma w tym względzie swój wkład, 
a ja, jako Prezes Zarządu, mam satysfakcję z kierowania 
tym zespołem.

Jakie etapy rozwoju SM Mlekpol były według Pana 
najbardziej znaczące?

Uruchomienie przetwórstwa mleka w zakładzie w Gra-
jewie 4 lipca 1982 roku i osiągnięcie zdolności produk-
cyjnych w 1983 roku były potwierdzeniem dużych moż-
liwości technicznych i technologicznych pracowników 
oraz kadry kierowniczej. W tym okresie kupowaliśmy 
duże ilości mleka z sąsiednich spółdzielni z: Wysokiego 
Mazowieckiego, Prostek i innych. Wraz ze zmianami po-
lityczno-gospodarczymi podjęliśmy wyzwanie włączania 
w nasze struktury spółdzielni mających problemy finan-
sowe. Dodając w związku z tym pracy pracownikom oraz 
kadrze kierowniczej, spotkaliśmy się z ich strony z pełną 
akceptacją. Płacąc wysoką cenę za mleko, spowodowali-
śmy wzrost jego produkcji i wpłynęliśmy na specjalizację 
gospodarstw. W poszczególnych zakładach także wpro-
wadziliśmy specjalizację i ograniczyliśmy asortyment 

produkcyjny, co umożliwiało osiągnięcie wysokiego stop-
nia mechanizacji i automatyzacji procesów technologicz-
nych. Produkcja wyrobów UHT i wypromowanie marki 
Łaciate w 1995 roku znacznie umocniły ekonomicznie 
naszą Spółdzielnię, co było niewątpliwie kołem zamacho-
wym rozwoju Mlekpolu.

Z jakimi trudnościami przyszło borykać się Panu i człon-
kom Zarządu podczas Pańskiej wieloletniej kariery? 
Z których rozwiązań jest Pan najbardziej dumny?

Największe problemy były związane ze zmianami organi-
zacyjnymi w produkcji mleka. Polskie mleczarstwo cha-
rakteryzowało się bardzo rozproszoną produkcją, ręcznym 
udojem, brakiem chłodnictwa oraz dużą sezonowością 
w latach 70. i 90. ubiegłego wieku. Odbiór mleka odbywał 
się za pośrednictwem zbiorczych punktów skupu mleka.

Dziś mleko produkują gospodarstwa specjalistyczne, wy-
posażone w linie udojowe, roboty i zbiorniki chłodnicze, 
z odbiorem bezpośrednim z gospodarstw. Jakość mle-
ka spełnia najwyższe światowe standardy. W roku 1982 
największy producent mleka sprzedawał nam 80 tysiecy 
litrów rocznie, a dziś jest to aż 14 milionów litrów. Są to 
pozytywne zmiany epokowe.

Jakie rady zostawi Pan swojemu następcy?

Obowiązki Prezesa Zarządu od 01.01.2023 roku przejmuje 
Pan Tadeusz Mroczkowski, znający problemy mleczarskie, 
posiadający odpowiednie kwalifikacje i wizję dalszego roz- 
woju Mlekpolu.

Spółdzielnia była dla Pana ważną częścią życia. Jakie 
ma Pan plany na przyszłość? Na czym teraz chce Pan się 
skupić?

Doświadczamy w swoim życiu różnych etapów. Jest też 
czas emerytury i chcę go poświęcić rodzinie i sobie.
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Wywiad z Prezesem 
Sławomirem Olszewskim

Panie Wiceprezesie, ostatnie lata pod względem sytuacji 
na świecie były wyzwaniem dla większości sektorów ryn-
ku, również dla mleczarstwa. Mimo to Spółdzielnia  pora-
dziła sobie z wszelkimi trudnościami – co z Pana perspek-
tywy miało duże znaczenie w tym procesie?

Powtarzam to swoim dzieciom i wnukom: trzeba pra-
cować, pracować i jeszcze raz pracować. Nie ma złotej 
recepty na sukces, ale systematyczna praca i związany 
z nią rozwój, szczególnie w okresach dobrej koniunktury 
gospodarczej, powoduje, że o wiele lepiej odnajdujemy 
się w czasach trudnych. I chociaż obecna sytuacja makro-
ekonomiczna nie napawa optymizmem, jestem przeko-
nany, że przed Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol jeszcze 
wiele dobrego.

Czy spółdzielnia jest przygotowana na zagrożenie 
w postaci braków dostaw energii? Czy odchodząc ze 
stanowiska Wiceprezesa ds. Techniki, jest Pan spokojny 
o najbliższą przyszłość SM Mlekpol w tym zakresie?

W wypadku tak dużej firmy jak Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol trudno jest mówić o całkowitym zabezpiecze-
niu dostaw energii. Wszędzie tam, gdzie było to możliwe 
i ekonomicznie zasadne, staraliśmy się pozyskać alterna-
tywne źródła zasilania dla poszczególnych zakładów. Do-
datkowo zabiegaliśmy o to, by w wypadku administracyj-
nych decyzji o ograniczeniu dostaw energii – znaleźć się w 
grupie zakładów objętych ochroną (jako kluczowych dla 
funkcjonowania gospodarki), co w dużej mierze się udało. 
Odnośnie do odejścia ze stanowiska, chcę podkreślić, że 
nowy Zarząd tworzyć będą osoby, które od lat z powodze-
niem pełniły w naszej firmie funkcje kierownicze. Znają 
ją doskonale, a zatem pod wzglęm personalnym jestem 

zupełnie spokojny i przekonany, że Spółdzielnia Mleczar-
ska Mlekpol, podobnie jak w kwestii energii, jest w tym 
obszarze przygotowana do dalszej działalności tak dobrze, 
jak to tylko możliwe.

Panie Wiceprezesie, odejście ze  stanowiska w SM 
Mlekpol zapewne wiąże się z dużymi emocjami – jak 
Pan będzie wspominał swoją wieloletnią karierę 
w Spółdzielni?

Patrząc na rozmiary i kondycję organizacji, jaką współ-
tworzyłem przez ponad 40 lat, czuję wielką dumę i mam 
świadomość pracy, jaka na rzecz Spółdzielni została wyko-
nana wspólnie przez Rolników i Pracowników. Chciałbym 
przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
za zaufanie, bez którego nic nie byłoby możliwe. Jeżeli 
chodzi o wspomnienia, to uważam, że albo mieć je tylko 
dobre, albo nie mieć ich wcale… Ja z pewnością będę miał 
do czego wracać pamięcią.
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Kultowy serek „z krówką” marki Rolmlecz 
z Certyfikatem Dobry Produkt 2022

Grupa PTWP S.A. (wydawca portali dlahandlu.pl, 
horecatrends.pl i portalspozywczy.pl) w corocz-
nym konkursie wyłoniła najlepsze wyroby branży 
FMCG. W tej edycji, w kategorii Produkt Tradycyj-
ny i Regionalny, Certyfikat Dobry Produkt otrzy-
mał serek homogenizowany Rolmlecz waniliowy. 
Jest to wyjątkowy wyrób mleczarski na polskim 
rynku. Marka czerpie z tradycji, podkreśla polskie 
pochodzenie oraz tradycyjną, regionalną recepturę 
produktu.

Co bardzo istotne, pozytywna opinia przedstawi-
cieli branży FMCG dowodzi, że smak i jakość za-
wsze są w cenie.

Przedstawiciele SM Mlekpol na FRSiH

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to naj- 
większa konferencja poświęcona sektoro-
wi spożywczemu, handlowemu i HoReCa 
w Polsce. Co roku wydarzenie odbywa się 
z udziałem najważniejszych producentów, 
dostawców i liderów rynku, a także przed-
stawicieli rządu i organizacji branżowych. 
Na tegorocznej, 15. edycji Forum Rynku Spo-
żywczego i Handlu nie zabrakło przedsta-
wicieli SM Mlekpol. Małgorzata Cebelińska 
– Dyrektor Handlu była panelistką sesji „Eks-
port czasów przełomu: nowe kierunki, nowe 
możliwości”. W trakcie debaty rozmawiano 
m.in. o możliwościach eksportowych w okre-
sie popandemicznym oraz w dobie kryzysu. 
Ważnym tematem były także nowe możli-
wości eksportowe pojawiające się w czasie 
zachodzących na świecie zmian. Natomiast 
Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu 
ds. Produkcji, wziął udział w debacie poświę-
conej systemom GOZ i ROP. Mówiono m.in. 
o tym, jak zbudować skuteczny i elastyczny 
system kaucyjny czy jak mądrze redukować 
ślad opakowaniowy.
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Uznane produkty od SM Mlekpol 
wyróżnione krajowym znakiem 
„Jakość Tradycja”

Wyróżnione certyfikatem zostały kolejne 4, dobrze 
wszystkim znane produkty, które każdego dnia gosz- 
czą na stołach wielu Polaków, a także są chętnie wy-
bierane przez konsumentów z zagranicy. Certyfikat 
„Jakość Tradycja” to znak przyznawany produktom 
żywnościowym wysokiej jakości, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów tradycyjnych. 

Ocenie podlegają wyłącznie wyroby, które m.in. cha-
rakteryzują się prostym składem, wyjątkową jakością 
i reputacją na tle innych podobnych produktów oraz 
pochodzeniem z gospodarstw ekologicznych lub sto-
sujących Dobrą Praktykę Rolniczą i Hodowlaną z wy-
łączeniem GMO.

Wyróżnienie zdobyły: serek homogenizowany wani-
liowy Rolmlecz, masło ekstra wiejskie Rolmlecz oraz 
twarogi półtłusty oraz tłusty Rolmlecz.

SM Mlekpol ponownie doceniona została w krajowym systemie ja-
kości żywności „Jakość Tradycja”.
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Rolmlecz z drugim miejscem w konkursie 
Lider Kampanie

Działania marketingowe, prowadzone w ramach konty-
nuacji platformy komunikacyjnej „Mleczarze” marki Rol-
mlecz, zajęły w nim drugie miejsce. SM Mlekpol każdego 
roku podejmuje działania marketingowe dostosowane do 
najnowszych trendów komunikacyjnych, aby w sposób 
jak najbardziej adekwatny dotrzeć do szerokiego grona 

konsumentów. Realizując kampanie inspiruje konsu-
mentów do podejmowania odpowiednich decyzji zaku-
powych. Strategie działań są oryginalne zarówno w for- 
mie, jak i w treści przekazu, a właściwy dobór kanałów oraz 
mediów pozwala na skierowanie komunikatów do właś- 
ciwej grupy odbiorców.

„Wszyscy lubią masło Łaciate” 
w nowej kampanii SM Mlekpol

Spoty i kreacje reklamowe z apetycznymi ujęciami smakowi-
tych dań inspirują Polaków do kuchennych podbojów z wyko-
rzystaniem ich ulubionego masła. Nieważne, czy ktoś zaczyna 
chleb od „piętki”, czy od środka, czy stawia w kuchni pierwsze 
kroki, czy jest już doświadczonym kucharzem, nie ma też zna-
czenia, czy woli ciasta, czy słone przekąski – masło Łaciate znaj-
dzie zastosowanie w każdym domu, a konsument zawsze będzie 
mógł cieszyć się jego niepowtarzalnym smakiem.

Komunikację w TV wspierają działania digital, w ramach któ-
rych marka stawia na wizerunkowe formaty komunikujące ha-
sło przewodnie kampanii. Działania związane z promocją mas- 
ła nawiązują do komunikacji „Wszyscy lubią Łaciate”, prowa-
dzonej przez ostatnie dwa lata dla mleka Łaciatego.

W połowie listopada ruszyła nowa 
kampania wizerunkowa masła 
marki Łaciate.

Znane medium branży mleczarskiej – magazyn Forum Mleczarskie Handel
– ogłosiło wyniki konkursu Lider Kampanie. 



15

AKTUALNOŚCI / Wydarzenia i nagrody

Jako lider i innowator w branży mleczarskiej co roku 
wprowadzamy na rynek nowości, stale poszerzamy nasze 
portfolio i pracujemy nad udoskonalaniem produktów, 
by nieustannie się rozwijać i móc odpowiadać na potrze-
by konsumentów. Szeroki wybór artykułów mleczarskich 
powoduje, że chętnie sięgają oni po inne wyroby niż tyl- 

ko tradycyjne mleko czy masło. Polacy są ciekawi nowych 
smaków, czego dowodem jest popularność zeszłorocznych 
nowości: pionierskich Deserów z maślanką czy inspiro-
wanych kuchnią francuską Dipów śmietanowych typu 
crème fraiche.

W ofercie produktów bezlaktozowych pojawiły się dwa nowe smaki jogurtów pit-
nych pod marką Łaciate. To doskonała propozycja nie tylko dla osób z nietolerancją 
mlecznego cukru. Ciekawe zestawienie jabłko-gruszka przywodzi na myśl polski sad. 
Smak naturalny to natomiast idealny wybór dla tych, którzy szukają zdrowej prze-
kąski z czystym składem. Łaciate jogurty pitne bezlaktozowe powstają z najlepszego 
polskiego mleka, są źródłem witamin i mikroelementów;

To produkt wytwarzany z najwyższą staran-
nością, wedle najlepszych receptur. Ma ela-
styczny, złocisty środek, otoczony naturalnie 
powstałą, suchą skórką. Pachnie intensywnie, 
w smaku jest natomiast delikatnie orzecho-
wy, a w jego przekroju widoczne są regularne 
oczka. Wybornie prezentuje się na desce se-
rów, jako wyszukana przekąska do wina w cza-
sie przyjęcia czy romantycznej kolacji. Świet-
nie sprawdzi się w postaci dodatku do sałatek 
lub w roli głównej na kanapkach. Starty stano-
wi aromatyczną posypkę do dań. 

W roku 2022 do portfolio SM Mlekpol dołączyły:

Nowości produktowe 2022

Jogurt pitny Łaciaty bez laktozy jabłko-gruszka, 
Jogurt pitny Łaciaty bez laktozy naturalny 
(kwiecień 2022):

Ser Senator Emmentaler w plastrach 150 g, 
Ser Senator Emmentaler – płaska porcja 250 g (czerwiec 2022):
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AKTUALNOŚCI / Wydarzenia i nagrody

Rok 2022 bogaty w wyróżnienia 
i nagrody dla SM Mlekpol 
W mijającym roku produkty SM Mlekpol triumfowały w licznych branżowych konkursach w rozmaitych katego-
riach. Doceniali je zarówno przedstawiciele sektora FMCG, detaliści, jak i konsumenci. Spółdzielnia została rów-
nież wyróżniona w wielu istotnych konkursach i rankingach ogólnopolskich.

Nagroda Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Laur „Najlepszym z Najlep-
szych” (kat. Gospodarka);

Złote Innowacje FMCG & Retail 2022
1. miejsce w grupie Odpowiedź na potrzeby, w kat. Nabiał: jogurt pitny 
Łaciaty bez laktozy jabłko-gruszka 250 ml; 
wyróżnienie: w grupie Chwile z produktem, w kat. Przyjemne gotowa-
nie: śmietanka Łaciata pasteryzowana 30% 200 ml.

Lider Forum 
1. miejsce – kat. Mleko – mleko UHT Łaciate 3,2% 1 l, kat. Kefiry i ma-
ślanki – Maślanka Mrągowska naturalna 1 l; 
2. miejsce – kat. Tradycyjny wizerunek – serek homogenizowany 
Rolmlecz; 
kat. Twarogi i twarożki – twaróg Mazurski Smak półtłusty klinek 250 g; 
kat. Tłuszcze – masło ekstra Łaciate 200 g; 
3. miejsce – kat. Sery topione – serek topiony Norweski
z łososiem i koprem 150 g;

Lider Kampanie 
2. miejsce – kampania: Kontynuacja platformy komunikacyjnej 
„Mleczarze”;

Dobry Produkt 2022 
certyfikat: serek homogenizowany Rolmlecz waniliowy w kat. Produkt 
Tradycyjny i Regionalny;

Podlaska Złota Setka 
2. miejsce w kat. Największy Przychód.

Złoty Paragon 2022 – Nagroda Kupców Polskich
złoto: Mleko Łaciate UHT 3,2%, Maślanka Mrągowska naturalna 1 l; 
wyróżnienie: Mix Łaciaty kubek 200 g, Masło Extra Łaciate 200 g;

Ogólnopolski Ranking Najlepszych Spółdzielni 
Mleczarskich (2. miejsce).

Good Cheese 2022
srebrne medale: twaróg Mazurski Smak tłusty bondka 275 g – w kat. 
Ser twarogowy świeży; serek śmietankowy Łaciaty naturalny 200 g – 
w kat. Serek do smarowania; dwa brązowe: serek homogenizowany 
Rolmlecz czekoladowy – w kat. Serek na deser; ser Gouda plastry 150 g 
– w kategorii Ser „Ready to go”;

Smakuje Dzieciom
złoto: Maślanka Mrągowska truskawkowa – kat. Mleczne orzeźwienie; 
mleczko Łaciate UHT czekoladowe – kat. Do szkolnego plecaka.

Poland`s Best Employer
laureat w kat. Produkcja Dóbr Konsumpcyjnych Nietrwałych.

Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie 
laureat za wdrożenie zmian w zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie.

Kwiecień

Październik

Listopad

Maj

Sierpień

Wrzesień

Odczuwamy ogromną dumę z tego, że nasza Spółdzielnia 
została zauważona i wyróżniona w tak wielu dziedzinach. 
Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich naszych 
dostawców, pracowników i współpracowników, którzy ra-
zem z nami tworzą Spółdzielnię już od ponad 40 lat. Nie 
tylko praca, ale także wspólna pasja sprawiają, że ciągle 
się rozwijamy i że z optymizmem patrzymy w przyszłość.
 
Edmund Borawski 
Prezes Zarządu SM Mlekpol 
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Z ŻYCIA SPÓŁDZIELNI / Wywiad

Rozmowa z Panem Leonem Sierakowskim 
– wieloletnim pracownikiem Działu Skupu, który 
obecnie przebywa na emeryturze

Czy można powiedzieć, że mleczarstwo to była Pana 
prawdziwa pasja (a może jedynie praca)?

Tak, mleczarstwo było i jest moją ogromną pasją. Jestem 
związany z wsią od urodzenia, jestem synem rolnika i od 
najmłodszych lat znałem to życie i bez trudu je polubiłem. 
Tej pasji raczej nie przejąłem bezpośrednio od rodziców, 
choć z pewnością mieli na to ogromny wpływ, jednak 
tak naprawdę to dzięki podjęciu pracy w Mlekpolu zro-
zumiałem, że chcę podążać tą ścieżką. W Spółdzielni bar-
dzo szybko się odnalazłem. Ze względu na to, że cały czas 
miałem kontakt z wsią, byłem w stanie doradzać innym 
w pewnych kwestiach, a przy okazji mogłem też sam po-
szerzać swoją wiedzę, czerpiąc z doświadczenia profesjo-
nalistów. Tak się zaczęła moja aż 45-letnia przygoda, z któ-
rej jestem niezwykle dumny.

Produkcja mleka, zwłaszcza kilkanaście lat temu, 
wymagała niemal nieustannego zaangażowania. 
Czy jako pracownik Działu Skupu dużej spółdzielni, 
mógł Pan sobie pozwolić na dłuższy odpoczynek? 

Bywało różnie. Na nogach byłem już o 4 nad ranem, zresz-
tą to towarzyszyło mi przez większość życia. Lubiłem 
wcześnie wstawać, żeby jeszcze przed szkołą zdążyć trochę 
popracować w gospodarstwie. Zawsze byłem pracowity, 
a w naszej branży pracy nigdy nie brakowało. Było to dla 
mnie bardzo cenne. Ten zawód w niektórych sytuacjach 
wymaga wiele poświęcenia. Pamiętam kilka sytuacji, 
kiedy np. w niedzielę trzeba było pilnie gdzieś jechać, 
żeby zażegnać jakąś trudną sytuację, np. niespodziewany 
problem z jakością mleka u rolnika i tym podobne. Nie 
było to dla mnie problemem, aby w którymś z wolnych 
dni zająć się swoimi zawodowymi obowiązkami, ponie-
waż ja swoją pracę szczerze lubiłem. Czas na odpoczynek, 
budowanie relacji w rodzinie i realizowanie swoich in-
nych zainteresowań również się znalazł, więc mogę po-
wiedzieć, że ten balans w życiu miałem zachowany

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia – jakich potraw 
nie może zabraknąć na Pańskim świątecznym stole? Może 
któreś z nich są charakterystyczne dla Pana regionu?

W mojej pracy najbardziej lubiłem…

Wszystko! Ta praca dała mi bardzo wiele satysfakcji. 
Każdy jej element był dla mnie ciekawy i nie umiem 
wyróżnić tego jednego dla mnie wyjątkowego.

Gdybym nie był pracownikiem Działu Skupu SM 
Mlekpol, zajmowałbym się…

Raczej nie chciałbym wykonywać innego zawodu. 
W gruncie rzeczy nigdy nawet nie zastanawiałem 
się mocniej nad tym, ponieważ mleczarstwo i rol-
nictwo pokochałem od samego początku. 

Moim największym marzeniem jest… 

Jestem już człowiekiem spełnionym, jednak mam 
jedno marzenie i bardzo chciałbym, aby się wkrótce 
spełniło. Jest nim powrót naszej córki do Polski, bo 
razem z żoną bardzo za nią tęsknimy. 

Ankieta

Raczej nie przyrządzamy nic szczególnego, czym mógł-
bym się teraz pochwalić. Stół zastawiamy tradycyjnie – 
oczywiście staramy się, żeby dań było 12. Moją ulubioną 
potrawą, na którą czekam cały rok, jest karp z patelni. Kie-
dy tylko znajdzie się on na wigilijnym stole, to już wiado-
mo, że zaczynamy naszą rodzinną wieczerzę. 

Za co najbardziej lubi Pan święta i czego można Panu ży-
czyć w nadchodzącym roku? 

Tu pewnie nie będę oryginalny, bo święta doceniam naj-
bardziej za rodzinną atmosferę i możliwość spotkania się 
w gronie najbliższych. 

Wciąż doceniam swoją profesję i cieszę się, że byłem czę-
ścią tej ważnej dla społeczeństwa branży. Obecnie przeby-
wam na emeryturze, więc gdy teraz mam już czas na od-
poczynek, to najbardziej potrzebuję zdrowia – dla siebie 
i najbliższych. 
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Z ŻYCIA SPÓŁDZIELNI / Wywiad

Państwo Agnieszka i Łukasz Kossakowscy 

Czy można powiedzieć, że mleczarstwo to w Państwa ro-
dzinie prawdziwa pasja (a może jest to jedynie praca)? 

Nie wiemy, czy określenie „pasja” nie jest określeniem na 
wyrost, ale lubimy to robić. Praca w gospodarstwie i bycie 
producentami mleka przynosi nam satysfakcję.

Produkcja mleka wymaga niemal nieustannego 
zaangażowania: obowiązki spełniać trzeba 7 dni 
w tygodniu przez okrągły rok. Czy mimo to może-
cie Państwo pozwolić sobie na dłuższy odpoczynek, 
a może udaje się znaleźć także czas na pasje, jeśli 
tak, to jakie? 

Nie inaczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego to coś, 
czemu trzeba poświecić się całkowicie. Jednak dbamy też 
o to, by mieć odskocznię od codziennych obowiązków 
i móc udać się nawet na krótki odpoczynek. Zazwyczaj 
jest to jednodniowy wypad, który jednak pozwala nam się 
zrelaksować i nabrać sił do działania.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia – jakich potraw 
nie może zabraknąć na Państwa świątecznym stole? Może 
któreś z nich są charakterystyczne dla Państwa regionu? 

Tak to prawda, święta zbliżają się coraz większymi kroka-
mi. W naszej rodzinie spędzamy je bardzo tradycyjnie. Na 
stole jest zawsze 12 potraw, nie może zabraknąć pierogów 
oraz kapusty z grzybami. Czekamy już na ten magiczny 
czas. 

W mojej pracy najbardziej lubię… 
Elastyczny czas pracy.

Gdybym nie był producentem mleka, zajmował-
bym się… 
Prawdopodobnie pracowałabym zgodnie 
ze swoim wykształceniem, czyli w służbach 
mundurowych. 

Moim największym marzeniem jest… 
Marzę, by nasze gospodarstwo dalej tak prężnie 
się rozwijało.

KRÓTKA ANKIETA
(uzupełnić jednym zdaniem): 

Za co najbardziej lubią Państwo te święta i jakie cele 
związane z gospodarstwem mają Państwo na nadcho-
dzący rok? A może zdradzą nam też Państwo swoje pry-
watne noworoczne postanowienia?  

Święta lubimy najbardziej za ten czas, który poświęca-
my całkowicie dzieciom i rodzinie. Naszym celem, który 
dotyczy gospodarstwa, jest, aby produkcja mleka była na 
najwyższym poziomie, a ciężka praca owocowała w kolej-
nych latach i przekładała się na rozwój gospodarstwa.
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Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt bez własnoręcznie 
przygotowywanych domowych wypieków. W Mlekpolu 
naturalnie dbamy o ludzi, a także o to, aby wspólnie spę-
dzone chwile były wyjątkowo smaczne.

Oferowane przez nas produkty sprawią, że tradycyjne 
potrawy zyskają doskonały smak i staną się ozdobą bo-
żonarodzeniowego stołu. Pragniemy inspirować, zachę-
camy do poszukiwania nowych kulinarnych rozwiązań 
i do korzystania z naszych propozycji dostępnych na stro-
nie www.najlepszewkuchni.pl. W te święta pamiętajmy 
o tym, co najważniejsze – miłości i rodzinie, wzajemnej 
trosce i aby czerpać radość ze wspólnie spędzonego czasu. 

Jabłka myjemy i obieramy, kroimy w grube plasterki i za- 
lewamy sokiem z cytryny. Białka oddzielamy od żółtek 
i ubijamy na sztywną pianę. Dodajemy 50 g cukru i na- 
dal ubijamy, aż cukier się rozpuści. Masło miksujemy 
z pozostałym cukrem na puszysty krem. Cały czas ubijając, 
dodajemy żółtka, a następnie skórkę z cytryny, twaróg oraz 
budyń w proszku. Do powstałej masy dodajemy pianę 
z białek i bardzo delikatnie mieszamy łyżką.

Na spodzie ciasta układamy plasterki obranych jabłek, 
przykrywamy je masą twarogową i wyrównujemy. Pie- 
czemy przez 40–50 minut w 160°C (góra – dół). Jeśli w trak- 
cie pieczenia wierzch zrobi się zbyt rumiany, ciasto przy- 
krywamy papierem do pieczenia. Po wyjęciu studzimy do 
temperatury pokojowej.

Żelatynę rozpuszczamy w 40 ml gorącej wody i studzimy. 
Schłodzoną wcześniej śmietankę ubijamy na sztywno 
z cukrem waniliowym. Następnie łączymy z żelatyną 
i rozprowadzamy na serniku. Gotowe ciasto możemy 
udekorować na przykład plasterkami jabłka, oprószyć 
mielonym cynamonem, pokruszonymi orzechami lub po- 
lać miodem.

Przygotowanie
Biszkopty i ciasteczka amaretti kruszymy, a następnie łą- 
czymy z płynnym masłem. Spód tortownicy wykładamy 
papierem do pieczenia, na którym rozprowadzamy przy- 
gotowane ciasto i dociskamy, aby uformować grubszą pod- 
stawę. Wstawiamy do lodówki.

Więcej kulinarnych inspiracji 
z wykorzystaniem dyni – i nie 
tylko – znajdziecie na stronie: 
najlepszewkuchni.pl

Sernik z jabłkami i bitą 
śmietaną – świąteczny 
przepis od SM Mlekpol 

Składniki

Spód: Masa sernikowa:

Bita śmietana::

100 g podłużnych 
biszkoptów 

100 g ciasteczek 
amaretti 

120 g roztopionego 
masła ekstra marki 
Łaciate

500 g twarogu 
sernikowego 
Mlekpol 18% 

1 cytryna (otarta 
skórka i wyciśnięty 
sok) 

500 g jabłek 

3 jajka

150 g cukru

150 g miękkiego masła 
ekstra marki Łaciate

1 opakowanie 
budyniu waniliowego 
w proszku

250 ml śmietanki 
Łaciatej 30% (UHT lub 
pasteryzowana) 

1 łyżeczka żelatyny

1 opakowanie cukru 
waniliowego

opcjonalnie mielony 
cynamon, płynny 
miód, orzechy 
włoskie

PORADNIK PANI DOMU / PRZEPIS
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DLA NAJMŁODSZYCH / Ciekawostki 

Święta Bożego Narodzenia to jeden z najwspanialszych 
momentów w całym roku. Kojarzą się one z rodzinnymi 
spotkaniami, pysznym jedzeniem, pięknie ozdobioną 
choinką i oczywiście prezentami, ale czy zastanawialiście 

się kiedyś, jak wyglądają świąteczne zwyczaje w innych 
krajach? Istnieje wiele ciekawych obrzędów, o których 
mogliście jeszcze nie słyszeć. Zatem udajmy się w świą-
teczną podróż dookoła świata.

Ciekawe zwyczaje bożonarodzeniowe
z innych krajów

Wigilię Bożego Narodzenia świętujemy w gronie 
najbliższych. 24 grudnia spotykamy się wieczorem 
przy pięknie nakrytym stole, a najstarszy członek 
rodziny rozpoczyna kolację, najczęściej od odmówie-
nia modlitwy, a następnie wszyscy dzielą się opłat-
kiem, składając sobie przy tym świąteczne życzenia. 
Później zajadamy się aromatycznymi daniami, np. 
czerwonym barszczem, zupą grzybową, pierogami 
czy smażoną rybą i oczywiście czekamy na prezenty 
od Świętego Mikołaja.

Święta obchodzone są nieco inaczej. Zaczynają się 
dzień później, czyli 25 grudnia. Anglicy zasiadają 
wówczas przy świątecznym stole i wspólnie jedzą 
obiad lub kolację. Wieczorem dzieci wieszają przy 
łóżkach i przy kominku duże skarpety, aby Miko-
łaj mógł w nocy schować w nich prezenty. Tradycją 
jest również zostawianie na stoliku smakołyków dla 
Mikołaja i jego reniferów – mogą być to np. mar-
chewki bądź mleko i ciasteczka. Rano wszyscy z cie-
kawością sprawdzają, jakie upominki znalazły się 
w skarpetach i odpakowują zostawione przez Miko-
łaja prezenty. Pierwszego dnia świąt Anglicy jedzą 
wspólnie obiad, którego daniem głównym jest indyk 
nadziewany kasztanami i przeróżnymi warzywami 
orazsłodki pudding, który ma za zadanie odpędzać 
od wszystkich domowników nieszczęścia.

W kraju pizzy i makaronu jednym z najważniejszych ele-
mentów Bożego Narodzenia jest uroczyste odsłonięcie 
szopki bożonarodzeniowej. Odbywa się to 24 grudnia na 
placu św. Piotra w Watykanie. Jest to największa szopka 
na świecie. Włosi są z tego powodu bardzo dumni i cze-
kają na nią przez cały rok. Z pewnością zadziwią was da-
nia, które przyrządzane są przez Włochów z okazji świąt. 

W Polsce

W Anglii

A jak święta wyglądają we 
Włoszech?

Podczas wigilijnej wieczerzy spożywają oni swoje ulubio-
ne, tradycyjne potrawy w wersji rybnej, np. lasagne z an-
chois, czyli sardelkami. Pewnie ciekawi was również, kto 
we Włoszech przynosi świąteczne prezenty – jest to cza-
rownica Befana, która lata na miotle, dźwigając ciężki wór 
z upominkami. Nocą odwiedza domy i zostawia w nich 
masę prezentów.
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DLA NAJMŁODSZYCH / Ciekawostki

W tym kraju podczas Bożego Narodzenia panują dość wy-
sokie temperatury, porównywalne z tymi, których my do-
świadczamy w lecie.

To dlatego meksykańskie święta mają całkowicie inny 
charakter od naszych. Meksykanie w Boże Narodzenie 
uwielbiają wystawiać szopki, które udekorowane są gli-
nianymi figurkami, przekazywanymi sobie z pokolenia na 
pokolenie. Co ciekawe, wokół dobrze znanego Wam żłób-
ka rozciągają się pustynie, rzeki, strumyki i rosną kaktusy, 
a pośród nich stoją muzykanci i kobiety robiące tortille – 
aż trudno sobie to wyobrazić!

istnieje wiele różnych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, a te opisane powyżej, 
to tylko niewielka ich część. Która z nich spodobała Wam się najbardziej?

Oczywiście, że tak! W Japonii prezenty rozdawane są 
nie tylko przez Świętego Mikołaja, jako że pomaga 
mu wesoły mnich, któremu na imię Heteiosho. Jest 
on całkiem łysy, ma pękaty brzuch i długie, sięgają-
ce aż do ramion uszy. Podobno zwraca też szczegól-
ną uwagę na to, czy dzieci w ciągu roku są grzeczne, 
a pomaga mu w tym dodatkowa para oczu. Japoń-
czycy słyną również z nietypowych świątecznych 
potraw, spośród których do bardziej znanych należą 
panierowany kurczak i tort truskawkowy.

Na pewno zdziwią Was święta
obchodzone w Meksyku.

Jak widzicie,

No dobrze, a czy święta
w Japonii również wyglądają 
inaczej niż w Polsce?
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MEDIA O NAS

HANDEL EXTRA 

ONET

Przedstawiciele SM Mlekpol wypowiadają się na ważne 
tematy, również te dotyczące konsumentów – Dyrektor 
Handlu Małgorzata Cebelińska gościła w podcaście, będą-
cym częścią projektu Next Day Studio, którego organiza-
torami są magazyny: „Handel”, „Media Marketing Polska” 
oraz „Food Service”. Małgorzata Cebelińska odpowiedzia-
ła m.in. na pytania o to, jak w obliczu obecnej sytuacji 
w Polsce i na świecie zmieniają się zachowania konsu-
mentów oraz działania producentów, a także, jak obie te 
grupy odczuwają niepokoje i w jaki sposób warto na nie 
reagować z perspektywy producenta żywności.

Przepisy z naszymi produktami w roli głównej dostępne 
są w największych serwisach kulinarnych, dzięki czemu 
inspirujemy Polaków do testowania nowych propozycji 
na smakowite śniadania, obiady czy podwieczorki, które 
są proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu. W ostat-
nim czasie podzieliliśmy się kilkoma recepturami rozgrze-
wających jesiennych potraw, takich jak owsianka dyniowa 
bądź dyniowe racuchy.

Najciekawsze publikacje w mediach o SM Mlekpol

Mlekpol o producentach i konsumentach oraz 
zmianach w ich postępowaniu

Mlekpol inspiruje Polaków w ich kulinarnych 
poszukiwaniach

PORTAL SPOŻYWCZY 

Mlekpol o trudnej sytuacji na rynku 

Podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu Dyrektor 
Handlu SM Mlekpol Małgorzata Cebelińska udzieliła wy-
wiadu dla opiniotwórczego portalu, na którym znajdują 
się aktualne informacje i materiały związane z przemy-
słem spożywczym w Polsce i na świecie. Rozmowa doty-
czyła obecnej sytuacji na rynku, która w negatywny sposób 
oddziałuje na sektor spożywczy, w tym także na mle-
czarstwo. Dyrektor Małgorzata Cebelińska opowiedziała 

o planach Spółdzielni oraz o działaniach, które pomogą 
przedsiębiorstwu lepiej poradzić sobie w trudnych warun-
kach związanych m.in. z wysoką inflacją. Zwróciła także 
uwagę na alarmujący fakt braku zagwarantowania dostaw 
energii dla branży mleczarskiej. Mleczarstwo nie zostało 
bowiem wpisane przez rząd na listę krytyczną w kontek-
ście zabezpieczenia energetycznego, w związku z czym ist-
nieją obawy o utrzymanie prawidłowego funkcjonowania 
zakładów przetwórczych, co spowodować może wyjątko-
wo negatywne konsekwencje.

Źródło: Konsument, który żyje w poczuciu zagrożenia: 
jak z nim rozmawiać PODCAST - Podcasty - Portal 
informacyjny Handelextra.

Źródło: Mlekpol: Niektóre mleczne produkty są nierentowne (portalspozywczy.pl).

Źródło: Dyniowa owsianka z orzechami – najlepszy 
pomysł na październikowe śniadanie - Onet Gotowanie.

Źródło: Kocha je każda jesieniara! Przepis na dyniowe 
racuchy - Onet Gotowanie.
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WESOŁYCH ŚWIĄT

Życzymy Państwu pięknych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych szczęśliwych chwil 
w nadchodzącym Nowym Roku 2023

Zarząd i Pracownicy �rmy



Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie
ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo

tel: +48 (86) 273 04 00

Zapraszamy do kontaktu i do wspólnej redakcji naszego magazynu. 

Czekamy na Państwa propozycje tematów, a także na wszelkie uwagi 

i wskazówki. Twórzmy „Echo Mlekpolu” razem! 

Wszystkie komentarze mile widziane, wiadomości prosimy wysyłać na adres: 
biuro.prasowe@mlekpol.com.pl. Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej 

oraz profilu na Facebooku. 

Echo Mlekpolu jest dostępne również w formie elektronicznej na  
www.mlekpol.com.pl/index.php/producenci-mleka/echo-mlekpolu.


