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Uroczyste obchody okrągłej rocznicy 
firmy połączone zostały z oficjalnym za-
kończeniem największej inwestycji w jej 
historii. Wszystko zaczęło się w 1977 r. 
Janusz Borkowski przejmuje po rodzi-
cach gospodarstwo rolne w Redczu Kru-
kowym koło Brześcia Kujawskiego. Był 
to trudny okres. Jedną z niedogodno-
ści ówczesnego ustroju był chronicz-
ny brak maszyn i narzędzi przeznaczo-
nych dla rolników indywidualnych. Ja-
nusz Borkowski, nie mogąc zdobyć pod-
stawowych urządzeń do pracy na roli, 
postanowił je wykonać we własnym za-
kresie. Jednocześnie zajmował się także 
naprawą i modernizacjami sprzętu bę-
dącego własnością okolicznych gospo-
darzy. Popyt na tego typu usługi okazał 
się ogromny.

Cepy do opryskiwacza
Pierwszym dziełem Janusza Borkow-

skiego był zbieracz liści buraków cukro-
wych, pozostawionych na polu po ręcz-
nym ogłowieniu korzeni. Maszyna wyko-
nana została na bazie mobilnego stert-
nika do słomy. Podebrane liście trafiały 
bezpośrednio na podpiętą z tyłu przy-
czepę. Kolejnymi produktami były klat-
ki do przewozu zwierząt inwentarskich 
oraz proste narzędzia uprawowe, takie 
jak brony zębowe i kultywatory.

Już w 1978 r. stworzony został pierw-
szy opryskiwacz polowy. Była to maszy-
na zawieszana ze zbiornikiem żywicz-
nym o pojemności 400 l i z belką o sze-
rokości roboczej 12 m. Do jej budowy 
posłużyły m.in. listwy cepowe z kombaj-
nu zbożowego. Opryskiwacz ten cieszył 

się w okolicy tak dużym zainteresowa-
niem, że początkowo Janusz Borkowski 
wykonywał nim usługi i go pożyczał, aż 
w końcu postanowił produkować tego 
typu maszyny. Konstrukcja okazała się 
niezwykle udana. Od 1983 r. rozpoczę-
ła się produkcja opryskiwaczy na więk-
szą skalę. Wszystkie maszyny wytwarza-
ne były w przysposobionym na warsztat 
budynku na terenie gospodarstwa rolne-
go w Redczu Krukowym.

Pionierskie rozwiązania
Liczba zamówień i skala produkcji 

sprawia, że przyszedł czas na oficjalne 
uruchomienie działalności. W 1987 r. ro-
dzi się marka Krukowiak. Gama wyro-
bów znacząco poszerza się na począt-
ku lat 90. zeszłego stulecia. Do produk-
cji wchodzą wówczas pierwsze: ciąga-
ne opryskiwacze polowe, opryskiwacze 
sadownicze (zawieszane i ciągane) oraz 
maszyny warzywnicze, a ściślej do zbioru 
cebuli. Co warto podkreślić, były to kon-
strukcje szyte na miarę, budowane pod 
potrzeby odbiorców. Dziś w Polsce jest 
to prawie normą, a w ówczesnym czasie 
praktycznie nie istniało. Jak wspomina 
Seweryn Borkowski, Krukowiak był pio-
nierem tego typu filozofii w produkcji 
sprzętu rolniczego. Palma pierwszeństwa 
założycielowi firmy towarzyszyła bardzo 
często. Janusz Borkowski był pierwszym 
prywatnym przedsiębiorcą w Polsce, któ-
ry wyprodukował opryskiwacz polowy. 
Twórca marki Krukowiak może także po-
chwalić się pionierskim wprowadzeniem 
w połowie lat 90. rękawa powietrznego 
oraz komputera pokładowego w krajo-
wych maszynach do chemicznej ochrony 

Pierwszy, zbudowany przez Janusza Bor-
kowskiego już w 1978 r. opryskiwacz prze-
chodzi proste testy na placu sąsiadującym 
ze znajdującym się na zdjęciu warsztatem. 
Do stworzenia belki polowej posłużyły m.in. 
cepy z kombajnu zbożowego.

40 lat40 lat Krukowiaka Krukowiaka
„Na chwilę obecną jesteśmy w piątce najlepszych firm 
europejskich produkujących opryskiwacze”
 – powiedział podczas jubileuszu 40-lecia 
Seweryn Borkowski, prezes zarządu Kujawskiej 
Fabryki Maszyn Rolniczych Krukowiak.
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