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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 11 lutego 2022 r. naszego kolegi

Huberta Kuleszy
Prezesa Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

Rodzinie Zmarłego Huberta
składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zarząd i Członkowie
Lubuskiego Związku Rolników

Ś.    P.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 11 lutego 2022 r. naszego kolegi

Huberta Kuleszy
Członka Zarządu Federacji Związków Pracodawców  

– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Rodzinie Zmarłego Huberta
składamy najszczersze kondolencje.

Zarząd i Rada Federacji Związków Pracodawców  
– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Ś.    P.
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Pogrzeb odbył się 19 lutego na cmen-
tarzu parafialnym w Rakoniewicach k. 
Wolsztyna (woj. wielkopolskie) i był 
świadectwem tego, jak bardzo aktywny 
zawodowo był zmarły. Oprócz wcześniej 
wspomnianej funkcji w FZPDiWR oraz 
macierzystym, wielkopolskim związku, 
56-letni Hubert Kulesza był dyrekto-
rem produkcji roślinnej firmy Agri-Plus, 
zapalonym myśliwym – prezesem koła 
łowieckiego, członkiem krajowego 
zarządu Polskiego Towarzystwa Ry-
backiego, członkiem rady społecznej 
przy OT KOWR w Poznaniu i członkiem 
komisji klasyfikacyjnej odmian kukury-
dzy COBORU w Słupi Wielkiej. – O tym, 
jak wiele Hubert robił na co dzień społecznie mogłem 
przekonać się patrząc na tych wszystkich ludzi obecnych 
na pogrzebie. Rzadko zdarza się, aby zmarłego żegnały 
nieprzebrane tłumy – mówi Mariusz Olejnik, prezes za-
rządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców  
i Właścicieli Rolnych. – Hubert był nie tylko naszym ko-
legą i przyjacielem, ale przede wszystkim wysokiej klasy 
specjalistą, który znał rolnictwo od podszewki. Wszystkim 
nam będzie go bardzo brakowało – podkreśla.

Wspaniały rolnik i przyjaciel
Swojego żalu z powodu śmierci kolegi nie ukrywa również 

Mirosław Dackiewicz, członek prezydium rady Federacji 
Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rol-
nych. – Znałem Huberta od ponad 25 lat i doskonale wiem, 
jak wspaniałym był człowiekiem. Zawsze uśmiechnięty, 
otwarty na rozmowę, chętny pomagać innym – wspomina 

Dackiewicz. – Na zawsze pozostanie  
w mojej pamięci. Żegnaj przyjacielu.

W podobnym tonie zmarłego wspo-
mina Romuald Jankowski, wiceprezes 
Dolnośląskiego Związku Dzierżawców  
i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we 
Wrocławiu oraz wiceprezes FZPDiWR.  
– Bardzo rzadko spotyka się tak odda-
nym sprawom wsi i rolnictwa ludzi jak 
Huber t. Ubolewam nad jego stratą, 
ponieważ był nie tylko wspaniałym przy-
jacielem, ale również świetnym partne-
rem w dyskusji – zaznacza Jankowski. 
– Odejście Huberta to wielka strata dla 
całego środowiska towarowego rolnic-
twa w Polsce – przyznaje Zygmunt Jod-

ko, prezes Lubuskiego Związku Rolników i członek zarządu 
FZPDiWR. – Jego rozległa wiedza i umiejętności były wprost 
bezcenne. Składam najszczersze kondolencie rodzinie  
i bliskim z powodu niepowetowanej straty – mówi Jodko.  

Nieszczęśliwy wypadek w lesie
Hubert Kulesza 11 lutego został śmier telnie postrze-

lony w okolice brzucha w trakcie polowania. Lokalne 
media informują, że do zdarzenia doszło w komplek-
sie leśnym pomiędzy Gościeszynem i Nową Dąbrową  
w Wielkopolsce. Z informacji przekazanych przez po-
licjantów wynika, że Huber t Kulesza został trafiony  
z broni jednego z myśliwych biorących udział w polo-
waniu. Wstępne informacje wskazują, że do wypadku 
doszło podczas rozładowywania sztucera, a samo polo-
wanie było wcześniej prawidłowo zgłoszone. 

Krzysztof Zacharuk

Tragiczne okoliczności zdarzenia pogłębiają smutek

Hubert Kulesza nie żyje
Setki osób towarzyszyły w ostatniej drodze Hubertowi Kuleszy, członkowi zarządu 
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a także prezesowi 
Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu, który zginął tragicznie 11 lutego. 

Huber t Kulesza zginął tragicznie  
11 lutego podczas polowania
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