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Mirosław Grzęda urodził się 24 kwietnia 1941 r. 
w Żyrzynie (woj. lubelskie), w rodzinie chłopskiej, 
zaangażowanej w sprawy społeczne i aktywnej w pra-
cy dla Polski, co przełożyło się bezpośrednio na całe 
Jego życie. W 1967 r. ukończył studia na Wydziale 
Weterynaryjnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Lublinie, uzyskując tytuł lekarza weterynarii.

Całe życie zawodowe związał z przedsiębiorstwem 
„Biowet” w Puławach. W jednym z wywiadów tak 
wspominał: „Tutaj stawiałem pierwsze kroki bezpo-
średnio po studiach, tutaj nabywałem praktyczne umie-
jętności, obejmowałem coraz bardziej odpowiedzialne 
funkcje pracownicze”. Rozpoczynał od stanowiska 
laboranta w wydziale wytwarzającym szczepionki, na-
stępnie przez 11 lat kierował tym wydziałem. W 1980 r. 
został powołany na stanowisko dyrektora ds. produkcji, 
a w 1991 r. został dyrektorem naczelnym ówczesnych 
Puławskich Zakładów Przemysłu Bioweterynaryjnego 
„Biowet”. Od początku cechowała Go umiejętność 
twórczego, innowacyjnego spojrzenia zarówno na 
stosowane metody pracy, jak i potrzeby służby wete-
rynaryjnej oraz hodowców zwierząt, poparta ciągłym 
wysiłkiem nad zdobywaniem nowoczesnej wiedzy 
w tych dziedzinach. Rezultatem takiego podejścia były 
liczne projekty badawcze, w tym patenty, które znala-
zły praktyczne zastosowanie w pracy firmy. Opracował 
16 leków, m.in. surowice odpornościowe przeciwko 
schorzeniom psów i zwierząt futerkowych oraz szcze-
pionki przeciwko niektórym chorobom drobiu i różycy 

świń. Ta ostatnia przyniosła największy rozgłos. Było 
to osiągnięcie wyróżnione wieloma nagrodami.

Talent wynalazczy był jednak tylko dodatkiem do 
innych umiejętności – współpracy, kierowania ludźmi 
i rozumienia istoty prowadzenia przedsiębiorstwa. 
Decydujące dla „Biowetu” były lata 90. Liczne przed-
siębiorstwa upadały, los wielu stawał się niepewny. 

Wówczas Mirosław Grzęda 
stanął na czele inicjatywy pry-
watyzacji przedsiębiorstwa 
poprzez akcjonariat pracow-
niczy po to, by majątek firmy 
pozostał w rękach pracowników 
i był wykorzystywany zgodnie 
z ich wolą. Przedsięwzięcie 
powiodło się i w 1997 r. pra-
cownicy stali się właścicielami 
firmy jako „Biowet – Puławy” 
Spółka z o.o. Mirosław Grzęda 
został prezesem spółki. Przez 
następne lata firma napotykała 
wiele przeszkód: prawnych, 
biznesowych, osobowych. Pre-
zes Grzęda w istotny sposób 
potrafił te przeszkody omijać, 
tak aby firma mogła trwać. Jego 
umiejętności w nawiązywaniu 
kontaktów, ciągle poszerzana 

wiedza były doceniane przez wiele gremiów zawodo-
wych i politycznych. Dzięki temu mógł wielokrotnie 
interweniować w sprawach firmy na różnych szcze-
blach administracji z premierem rządu RP włącznie. 
Z perspektywy lat – prywatyzacja firmy w formie 
akcjonariatu pracowniczego, jako jedna z nielicznych 
w Polsce, była bardzo udana. W 2007 r. Mirosław 
Grzęda przeszedł na emeryturę. Trzy lata później na 
prośbę załogi „Biowet – Puławy” został ponownie 
prezesem przedsiębiorstwa.

Szefem był wymagającym. Zwracał uwagę na ubiór, 
zasady savoir vivre, odpowiednią polszczyznę, wygląd 
miejsca pracy. Równocześnie los innych nie był Mu 
obojętny. Potrzebujący mogli zawsze liczyć na zro-
zumienie, a często i pomoc finansową z Jego strony 
i firmy. Załogę przedsiębiorstwa często porównywał 
do rodziny i życzeniem Jego było, aby traktować siebie 
nawzajem tak, jak powinno to mieć miejsce w rodzinie. 
Niejednokrotnie podkreślał, że wsparcie bliskich jest 
koniecznym elementem dobrej pracy.

Mirosław Grzęda pielęgnował historię, pamięć o lu-
dziach, którzy już odeszli, a którzy dobrze zasłużyli 
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się Polsce, Lubelszczyźnie i kierowanej przez Niego 
firmie. Przeszłość ocalał od zapomnienia i przekazywał 
następcom. W 2015 r. z okazji 95-lecia zakładu mó-
wił: „Piękna historia, dobre tradycje. Sukcesy z prze-
szłości i dnia dzisiejszego, wsparte zaangażowaniem 
załogi, doprowadziły nas do momentu, w którym się 
dziś znajdujemy. Dziękuję za dobrą pracę włożoną 
w budowanie zakładu oraz solidarność w jego obronie 
w trudnych momentach”.

Uznanie dla zasług w rozwoju firmy znalazło wy-
raz w licznych wyróżnieniach jej Prezesa. W 1995 r. 
odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, następnie nagrodą Ministra Rolnic-
twa I st. oraz nagrodą Ministra Postępu Technicznego 
i Wdrożeń. W 2002 r. został laureatem ogólnopolskiego 
plebiscytu „Przeglądu Technicznego”, w którym jako 
pierwszy lekarz weterynarii otrzymał tytuł Agrobiz-
nesmena RP 2002. Kolejne wyróżnienia to nagroda 
Naczelnej Organizacji Technicznej i Krajowej Izby 
Gospodarczej „Dźwignia 2004”, Złoty Agrobiznesmen 
RP 15-lecia 1990-2005, Wybitny Agroprzedsiębiorca 
RP 2016.

Istotne miejsce w życiu Mirosława Grzędy zajmo-
wała działalność społeczna i głębokie zaangażowanie 
w pracy samorządowej związane z problemami wsi, 
rolnictwa, ekologii i rozwojem Lubelszczyzny. W la-
tach 2002-2006 został przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Lubelskiego II kadencji. Za zasługi 

na rzecz Lubelszczyzny został wyróżniony Medalem 
Honorowym „Za zasługi dla Puław” (2006), Odzna-
ką Honorową „Zasłużony dla Powiatu Puławskiego” 
(2018), medalem „Zasłużony dla Województwa 
Lubelskiego” (2019). Dopełnieniem tej aktywności 
była praca w prezydium Okręgowej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej w Lublinie i w Radzie Polskiej Izby 
Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych 
„Polfarmed”, w której pełnił funkcję przewodniczące-
go Komisji Weterynaryjnej. Do końca życia zachował 
również ścisły kontakt z lubelskim Wydziałem Medy-
cyny Weterynaryjnej.

Mirosław Grzęda był człowiekiem głęboko religij-
nym, żarliwym patriotą przywiązanym do tradycji, 
dla którego Polska była najwyższą wartością. Dbałość 
o rodzinę – tę własną i tę pracowniczą, pomyślność 
firmy – to były najważniejsze elementy Jego życia, 
drogowskazy, którym zawsze był wierny.

Odszedł 18 września 2019 r. Pogrzeb w dniu 
24 września zgromadził tłumy na cmentarzu przy 
ulicy Piaskowej w Puławach. Był hołdem oddanym 
człowiekowi prawemu, bezkompromisowemu, dla 
którego Bóg, honor, ojczyzna, rodzina stanowiły fun-
dament życia.

Pracownicy „Biowet – Puławy”


