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Szanowni Czytelnicy,
oddajemy do Państwa rąk okolicznościowe wydawnictwo, które jest odwzorowaniem dwutomowych kronik prowadzonych przez pracowników Pol-

skiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z województwa lubelskiego.
Wszystkie wydarzenia, spisane często odręcznie, utrwalone na starych fotografiach, wycinkach z lokalnych gazet i urzędowych dokumentach tworzą 

wzruszającą opowieść, której bohaterką jest najstarsza polska rasa świń.
Jej historię tworzą również ludzie, stąd wiele osób na kartach tego albumu odnajdzie swoje wizerunki i nazwiska uchwycone podczas wystaw, kon-

ferencji, nieformalnych spotkań i innych wydarzeń. Są one tak liczne i obszerne, że w albumie nie sposób było je wszystkie zamieścić.
Świnie rasy puławskiej można spotkać w różnych częściach Polski. Jednak ich matecznikiem pozostaje Lubelszczyzna. Przypadek świń rasy puław-

skiej przypomina amerykański sen – od chłopskiej zagrody, aż po obecność na prestiżowych targach i półkach supermarketów. Dzięki zainteresowaniu 
stadkiem lokalnych świń przez przedwojennych profesorów, stała się obiektem badań naukowych, a jej cenne cechy przedmiotem troski o zachowanie 
unikalnych zasobów genetycznych. Wpisana na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych, objęta statutową opieką przez hodowców Regionalnego 
Związku Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” w Lublinie oraz biznesowym rozwojem w ramach spółki POLSUS-AGRO 
doskonale wpisuje się we współczesne trendy hodowlano-produkcyjne.

Bogata historia rasy ujęta w prowadzonych przez kilkanaście lat kronikach, dziś zostaje wzbogacona o dedykowany album, który pozwoli ocalić od 
zapomnienia ważny element dziedzictwa kulturowego Regionu.

Życzę Państwu przyjemnej lektury
Anna Hammermeister

Dyrektor Biura
 PZHiPTCh „POLSUS”

Warszawa, 2021 r.





Wręczenie Kroniki dla Regionalnego Związku Hodowców  
i Użytkowników Świń Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK”







Członkowie Związku „PUŁAWIAK”  Członkowie Związku „PUŁAWIAK”  
31.08.2005 r.

Od Lewej:

1. Sławomir Sosnowski

2. Jerzy Bajda 

3. Andrzej Cieślak

4. Zbigniew Bajda 

5. Kazimierz Kucharzyk

6. Roman Borychowski 

7. Radosław Witek

8. Krzysztof Drozd

9. Danuta Król

10. Mirosława Gamoń

11. Grzegorz Serzysko

12. Stanisław Drozd

13. Józef Niedziela

14. Aleksander Sidor

15. Witold Świć

16. Andrzej Król

17. Henryk Misztal

18. Lucjan Kawałek 

19. Zbigniew Niewęgłowski 

20. Tadeusz Dzyr 

21. Dariusz Kargul 

22. Wojciech Król 

23. Stanisław Jędrzejkiewicz

24. Andrzej Ochnio 

25. Adam Więcław 

26. Jan Wiosna 

27. Paweł Kucharzyk 

28. Bolesław Błaszczak 

29. Marek Gamoń 

30. Marek Pitera  

31. Stanisław Łyczak





Loszki rasy puławskiej  Loszki rasy puławskiej  
2005 r.2005 r.





70-LECIE UZNANIA KSIĄG ŚWIŃ  70-LECIE UZNANIA KSIĄG ŚWIŃ  
GOŁĘBSKICH – PUŁAWSKICH GOŁĘBSKICH – PUŁAWSKICH 
Wola Osowińska – 18 września 2005 r. Wola Osowińska – 18 września 2005 r. 

Z inicjatywy Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników Świ-
ni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” w dniu 18.09.2005 r. w Woli Osowińskiej 
k/ Radzynia Podlaskiego zorganizowano uroczystości 70-lecia uznania ksiąg 70-lecia uznania ksiąg 
najstarszej polskiej rasy gołębskiej-puławskiej,najstarszej polskiej rasy gołębskiej-puławskiej, połączone z corocznym 
Świętem Plonów gminy Borki. Po mszy świętej w miejscowym kościele, barw-
ny korowód bryczek i wozów drabiniastych przewiózł zaproszonych gości na 
dziedziniec Zespołu Szkól Rolniczych w Woli Osowińskiej, gdzie odbyły się 
główne uroczystości.

W uroczystości uczestniczyli hodowcy, rolnicy i sympatycy świni rasy pu-
ławskiej. Swoją obecnością zaszczycili także – Poseł na Sejm RP Tadeusz Sła-
wecki, z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Piotr Jakubowski, Dyrektor Wydziału 
Rolnictwa i Środowiska Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Jan Buczma, 
Starosta Radzyński – Jerzy Kulak, v-ce Przewodniczący Rady Powiatu Ra-
dzyń Podlaski – Jerzy Bajda, v-ce Starosta Lubartowski – Eligiusz Kusyk, Wójt 
Gminy Borki – Henryk Mateusiak, z-ca Wójta Gminy Borki – Mirosław Za-
jąc, Wójt Gminy Czemierniki – Kazimierz Sobieszek. Z Instytutu Zootechniki 

Polski Związek Hodowców

i Producentów Trzody Chlewnej

„POLSUS”

ma zaszczyt zaprosić

………………………………………
na obchody 

70-lecia

UZNANIA KSIĄG ŚWIŃ
GOŁĘBSKICH – PUŁAWSKICH 

Honorowy patronat nad świętem objęli:
Wojewoda Lubelski – Andrzej Kurowski , Marszałek Województwa Lubelskiego – Edward Wojtas

Starosta Radzyński – Jerzy Kułak , Starosta Lubartowski – Marian Starownik

Program 

Niedziela, 18 września 2005 r.

9.00 Msza Święta /Kościół w Woli Osowińskiej/ 
10.00-10.30 Przemarsz Korowodu Dożynkowego
10.40-11.00 Uroczyste otwarcie 
11.00-12.00 Złożenie wieńców dożynkowych i wręczenie chleba Gospodarzom Święta 
12.00-12.40 Wystąpienia okolicznościowe – Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa 

Lubelskiego, Starosta Radzyński, Starosta Lubartowski                  
12.40-13.00 Wręczenie  wyróżnień i dyplomów
13.00 Rozpoczęcie festynu i imprez towarzyszących
13.00-14.00 Obiad /stołówka szkolna/
14.15-16.15 Sesja Naukowa: 

– wystąpienia: dr Z. Bajda
– wykłady: prof. M. Różycki, prof. A. Stasiak, prof. E. Grela, dr T. Blicharski

Wola Osowińska, 18 września 2005 roku.



w Balicach k/Krakowa przybyli – prof. Marian Różycki, dr Elżbieta Martyniuk 
i Maria Jaszczyńska, z Akademii Rolniczej w Lublinie prof. Tomasz Gruszecki, 
prof. Eugeniusz Grela, prof. Andrzej Stasiak, prof. Bogusław Sawicki, dr Ma-
rek Babicz i dr Piotr Kamyk. Obecni byli również – opiekun rasy puławskiej 
z ramienia OSHZ w Lublinie dr Andrzej Doroszuk, Prezes Polskiego Związku 
Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” dr Jan Biegniewski, pra-
cownicy biura „POLSUS” w Warszawie – Dyrektor Biura „POLSUS” dr Tadeusz 
Blicharski, z-ca Dyrektora Biura mgr Jarosław Ptak, dr Anna Hammermeister, 
mgr Jadwiga Bolek, pracownicy PZHiPTCh „POLSUS” filia w Lublinie dr Zbi-
gniew Bajda, mgr Mirosława Gamoń, Bolesław Błaszczak, Marek Gamoń, mgr 
Marek Pitera, mgr Bożena Baryluk, właściciel FPHU Marysin – Marian Burek 
oraz przedstawiciele mediów.

Uroczystości obchodów zwieńczyła sesja naukowa prowadzona przez prof. 
Tomasza Gruszeckiego z AR Lublin, na której omówiono:
– historię i aktualny stan hodowli tej rasy – dr Zbigniew Bajda,
– zastosowanie „puławiaków” w programie krzyżowniczym – prof. Andrzej  
Stasiak,
– program ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich  – prof. Ma-
rian Różycki,
– proekologiczny system żywienia świń – prof. Eugeniusz Grela,
– nowe trendy w hodowli świń rasy zachowawczych – dr Tadeusz Blicharski.

Uroczystość była okazją do wyróżnienia najlepszych hodowców trzody 

chlewnej powiatu radzyńskiego. Z rąk Starosty Jerzego Kulaka otrzymali je: An-
drzej Król i Danuta Król z Bełcząca, Roman Borychowski i Andrzej Cieślak 
z Woli Chomejowej, Sławomir Sosnowski i Andrzej Ochnio z Krasewa, Ra-
dosław Witek i Zbigniew Niewęgłowski z Tchórzewa, Sławomir Niewęgłowski 
z Licht i Stanisław Jędrzejkiewicz z Bełcząca. 

Ważnym punktem uroczystości było również wręczenie okolicznościowych 
dyplomów i wyróżnień dla osób związanych z hodowlą i chowem świń pu-
ławskich. Prezes Związku „POLSUS” dr Jan Biegniewski dziękował hodowcom 
za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju hodowli świń tej rasy i uczestnictwo 
w realizacji Krajowego Programu Ochrony Zasobów Genetycznych. Pracownicy 
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” filii 
w Lublinie oraz byli pracownicy Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Lublinie 
– Jerzy Połoszynowicz i dr Andrzej Doroszuk otrzymali dyplomy z rąk Pre-
zesa Jana Biegniewskiego i Dyrektora Biura „POLSUS” w Warszawie dr Tade-
usza Blicharskiego. Specjalne podziękowania od „POLSUS” otrzymali również  
prof. prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski i Aleksander Walkiewicz, którzy od 
początku swojej pracy naukowej realizowali prace badawcze związane z wyko-
rzystaniem świni puławskiej do produkcji tuczników mieszańców. 

Całość uroczystości uświetniła degustacja wyrobów tradycyjnych (również 
ze świń rasy puławskiej) oraz występy zespołów i kapel ludowych (zespól śpie-
waczy z Woli Osowińskiej i zespół „Zorza” z Bełcząca).



Fragment wystawy okolicznościowej w Woli Osowińskiej

HISTORIA RASY PUŁAWSKIEJ HISTORIA RASY PUŁAWSKIEJ 

Historia rasy świń, znanych obecnie jako rasa puławska, sięga początków 
XX wieku. Rasa puławska powstała na bazie prymitywnych świń miejscowych, 
występujących w Polsce południowo-wschodniej, przedstawiających głównie 
typ małej polskiej ostrouchej i wypierających je świń wielkich długouchych. 
Decydujący wpływ na uszlachetnienie tego lokalnego pogłowia miały hodowle 
importowanych świń rasy berkshire, utrzymywanych w majątkach pod Puła-
wami i Lubartowem. Mieszańce lokalnych świń z rasą berkshire dały początek 
populacji łaciatek choć nie jest wykluczone, że przy tworzeniu wyżej wymie-
nionego typu świń brały udział także zwierzęta rasy tamworth. Łaciate mie-
szańce charakteryzowały się odmiennymi właściwościami niż pogłowie świń 
miejscowych, bowiem szybko rosły i wcześnie dojrzewały.

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
27.09.2000 r. uzyskał zezwolenie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na prowadzenie ksiąg świń rasy puławskiej, a zgodnie z Rozporządzeniem 
z dnia 11 czerwca 2002 r. upoważniony został do prowadzenia oceny warto-
ści użytkowej świń tej rasy. Wyżej wymienione zadania realizują filie Związku 
„POLSUS” w Lublinie i w Opaczy.



Loszka rasy puławskiej 1959 r.

Loszki rasy puławskiej 1995 r.

Współczesny typ świń rasy puławskiej Współczesny typ świń rasy puławskiej Współczesny typ świń rasy puławskiej

Dazerka z Rakołup – G 2627 Lb

Sama z Woli Skromowskiej – G 3071 Lb

Wicher z Dębicy

Loszki rasy puławskiej 2005 r.

70-LECIE UZNANIA KSIĄG ŚWIŃ GOŁĘBSKICH – PUŁAWSKICH70-LECIE UZNANIA KSIĄG ŚWIŃ GOŁĘBSKICH – PUŁAWSKICH



Dożynki Gminne 2005 Dożynki Gminne 2005 
70-lecie Uznania Ksiąg Świń  70-lecie Uznania Ksiąg Świń  
Gołębskich – Puławskich Gołębskich – Puławskich 

W dniu 18 września 2005 r. w Woli Osowińskiej (woj. lubelskie) odbyły się 
obchody 70-lecia Uznania Ksiąg Świń Gołębskich – Puławskich. Uroczystości 
zostały połączone z corocznym Świętem Plonów. Po mszy św. w miejscowym 
kościele, zaproszonych gości przewiózł barwny korowód bryczek i wozów 
drabiniastych na dziedziniec Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, 
gdzie odbyły się główne uroczystości. 

Na uroczystości licznie przybyli zaproszeni goście i mieszkańcy gminy. 
Były okolicznościowe wystąpienia, złożenie wieńców dożynkowych oraz tra-
dycyjny poczęstunek chlebem i miodem.

Uczestnicy uroczystości

Występ zespołu ludowego „Zorza” z Bełcząca



Goście uroczystości Goście uroczystości



(Od lewej siedzą): Jerzy Kułak – Starosta Radzyński, Krzysztof Pietrzak – Członek Zarządu Głównego „POLSUS”,  
dr Tadeusz Blicharski – Dyrektor Biura PZHiPTCh „POLSUS”, prof. dr hab. Stanisław Kondracki – Akademia Podlaska w Siedlcach,  

Szczepan Skomra – poseł RP, Piotr Jakubowski – Ministerstwo Rolnictwa, Ryszard Raabe – Urząd Wojewódzki w Lublinie,  
Henryk Mateusiak – Wójt Gminy Borki.



(Od lewej stoją): Jadwiga Bolek PZHiPTCh „POLSUS” Warszawa,  
dr Zbigniew Bajda Prezes RZHiUŚRP „PUŁAWIAK”, Andrzej Cieślak v-ce Prezes 

Związku „PUŁAWIAK”, prof. dr hab. Stanisław Kondracki Akademia Podlaska  
w Siedlcach, Krzysztof Pietrzak Członek Zarządu Głównego „POLSUS”,  

dr Tadeusz Blicharski PZHiPTCh „POLSUS” Warszawa

Właściciel Zakładów Mięsnych Marian Burek (z lewej)  
współpracujący z hodowcami Świni Rasy Puławskiej

Wręczenie Kroniki dla Regionalnego Związku Hodowców  
i Użytkowników świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK”

Starostowie dożynek Państwo Bożena i Roman Borychowscy





(Od lewej stoją): Bogumił Drozd, Aleksander Sidor, Roman Klej, Andrzej Jarecki, Radosław Witek, Stefan Błotniak, Zbigniew Niewęgłowski, Kazimierz Kucharzyk,  
Marian Różycki, NN, Piotr Jakubowski, Jan Biegniewski, Ryszard Burno, Lucjan Kawałek, Roman Borychowski, Andrzej Król, Henryk Misztal, Tadeusz Blicharski, Krzysztof Drozd,  

Jan Owczarczyk, Dariusz Kargul, Halina Zabielska, Wojciech Król, Bolesław Błaszczak, Ludwik Król, Zbigniew Bajda, Mirosława Gamoń, Tadeusz Dzyr, Maria Jaszczyńska,  
Marek Gamoń, Andrzej Stasiak, Ryszard Raabe, Eligiusz Kusyk, Witold Świć, Andrzej Doroszuk, Jerzy Połoszynowicz

Regionalny Związek Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „Regionalny Związek Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAKPUŁAWIAK””







 
                                                  Polski Związek Hodowców i Producentów 
                                                             Trzody Chlewnej „POLSUS” 
                                                                  FILIA w LUBLINIE 
                                                                             oraz 
                                                         Regionalny Związek Hodowców 
                                                   i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej 
                                                                     „PUŁAWIAK”  
                                                                   
                                                                mają zaszczyt zaprosić  
 
 
                  ……………………………………………………………………………………. 
     
                                                             na  seminarium  
 
              „HODOWLA i PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ w WOJEWÓDZTWIE 
                LUBELSKIM z  UWZGLĘDNIENIEM DOBROSTANU ZWIERZĄT i               
                                     WYMOGÓW WETERYNARYJNYCH” 
                                                       
 
                            
 
 
 
 
                                                          Program Seminarium 
 
                      10.00 Otwarcie seminarium. 
                      10.30 Wręczenie odznaczeń i dyplomów dla hodowców i producentów trzody chlewnej. 
                      11.00 Aktualny stan hodowli świń w woj. lubelskim mgr Mirosława Gamoń- POLSUS. 
                      11.15 Rejestracja stada świń zgodnie z wymogami Ustawy o Identyfikacji i Rejestracji   
                                Zwierząt – inż. Jerzy Bajda. 
                      11.25 Przepisy polskie i UE dotyczące dobrostanu świń – prof. dr hab. AR Lublin  
                                Leszek Tymczyna.  
                      12.10 Wymogi weterynaryjne dotyczące ferm zarodowych – lek. wet. Grzegorz Lenard. 
                      12.30 Aktualne trendy w hodowli ras użytkowych i rasy puławskiej –   
                                dr Tadeusz Blicharski „POLSUS” 
                      13.00 Organizacja bazy surowcowej dla: 
                                 ZM Łmeat Łuków – Prezes Zarządu Ryszard Smolarek. 
                                 ZM Końskowola – Dyrektor Wojciech Sadurski. 
                                 „FPHU MARYSIN”– Marian Burek.  
                                 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo BACÓWKA – Prokurent Janusz Szot 
                       13.30 Dyskusja. 
                       14.30 Obiad – Bar Relax ul. Dąbrowskiego 19. 
                       16.00 Zakończenie spotkania 
               Seminarium odbędzie się dn. 18.XI. 2005 r. w RADZYNIU PODLASKIM w Sali 
               Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 /obok targowicy/. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Polski Związek Hodowców i Producentów 

Trzody Chlewnej „POLSUS” 
FILIA w LUBLINIE 

                                                                                 i 
Regionalny Związek Hodowców 

i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej 
„PUŁAWIAK” 

                                                                   
                                                                 mają zaszczyt zaprosić  
 

Dyrektora Tadeusza Blicharskiego 
     
                                                             na  seminarium  
 

„„ŚŚWWIINNIIEE  RRAASSYY  PPUUŁŁAAWWSSKKIIEEJJ  
AA  PPRROODDUUKKCCJJAA  BBEEZZPPIIEECCZZNNEEJJ  ŻŻYYWWNNOOŚŚCCII””  

 
 

Seminarium odbędzie się dn. 20.II. 2006 r. w RADZYNIU PODLASKIM 
w Sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 /obok targowicy/. 

 
 
 
 

  Program Seminarium  
 

           10.00 - 10.20 Otwarcie seminarium – Jerzy Kułak Starosta Powiatu Radzyńskiego. 
           10.20 - 10.40 Aktualny stan wiedzy o wartości genetycznej i użytkowej świń rasy puławskiej.  
                                  Dr Tadeusz Blicharski „POLSUS” 
           10.40 - 11.10 Proekologiczne żywienie świń rasy puławskiej.  
                                  Prof. dr hab. Eugeniusz Grela AR Lublin 
           11.10 - 11.30 Organizacja bazy surowcowej z wykorzystaniem świń rasy puławskiej dla:      
                                  ZM „Ryjek” – Prezes Eugeniusz Woźniak  
                                  ZM „Łmeat Łuków” S.A. – Prezes Zarządu Ryszard Smolarek 
           11.30 - 12.00 Degustacja wyrobów Zakładów Mięsnych.  
           12.00 - 13.00 Warunki certyfikacji produktów ekologicznych i regionalnych oraz dotacji  
                                  w  rolnictwie ekologicznym.  
                                  Mgr Dorota Metera - Bioekspert Sp. z o.o. – Warszawa 
           13.00 - 14.00 Produkty regionalne i lokalne szansą polskiej wsi w zjednoczonej Europie.  
                                 Dr Grzegorz Russak Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego  
                                 –  Warszawa                                                                                                                                    
           14.00 - 14.20 Przerwa (kawa , herbata)  
           14.20 - 15.00 Zasady prowadzenia ekologicznego chowu trzody chlewnej. Dr Tomasz  
                                 Sakowski Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu  
           15.00 - 15.30 Dyskusja. 
           16.00 -           Obiad – Bar Relax ul. Dąbrowskiego 19. 
           18.00 -           Zakończenie spotkania.  



Promocja rodzimej rasy świń puławskich / Promocja rodzimej rasy świń puławskich / 
Szansa dla „Szansa dla „PUŁAWIAKAPUŁAWIAKA”  ”  

Świnie puławskie są rodzimą rasą świń łaciatych, o umaszczeniu czarno-
-białym. Powstały na Lubelszczyźnie i tu głównie prowadzona jest ich hodowla 
i chów. Stanowią formę przejściową między typem tłuszczowo-mięsnym a mię-
snym. Ich tusze zawierają nieco mniej mięsa niż typowych tuczników, ale jest to 
mięso o bardzo dobrej jakości. Lochy charakteryzują się łagodnym charakterem, 
dużą troskliwością macierzyńską i wysoką płodnością. Rasa ta została objęta 
Programem Ochrony Zasobów Genetycznych, w którym zakłada się aktywne 
użytkowanie produkcyjne świń tej rasy, tzn. może być ona wykorzystywana jako 
komponent w produkcji tuczników hybrydów. 

W dniu 20 lutego 2006 r. lubelska filia Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” wraz z Regionalnym Związkiem 
Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” zorganizo-
wała w Radzyniu Podlaskim seminarium nt. „Świnie rasy puławskiej a produkcja 
bezpiecznej żywności”. Celem było podjęcie działań zmierzających do wypro-
mowania wyrobów ze świń rasy puławskiej jako produktu regionalnego lub lo-
kalnego. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa rolników, naukowców i przed-
stawicieli branży mięsnej. 

Wystąpienie Posła Tadeusza Sławeckiego

Głos zabiera Marszałek Województwa Lubelskiego S. Sosnowski



Prof. dr hab. Eugeniusz Grela z AR w Lublinie mówił o proekologicznym 
żywieniu świń rasy puławskiej. Warunki certyfikacji produktów ekologicznych 
i regionalnych przedstawiła mgr Dorota Metera z firmy Bioekspert z Warszawy. 
Dr Grzegorz Russak z Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego przed-
stawił temat „Produkty regionalne i lokalne szansą polskiej wsi w zjednoczonej 
Europie” a dr Tomasz Sakowski z IGiHZ PAN w Jastrzębcu omówił zasady 
prowadzenia ekologicznego chowu trzody chlewnej. W spotkaniu uczestniczy-
li również przedstawiciele lokalnych zakładów mięsnych „Łmeat Łuków” S.A. 
z Łukowa oraz „Ryjek” z Nasutowa. Niektóre zakłady mięsne podjęły już dzia-
łania zmierzające do wypromowania wyrobów ze świń puławskich. Będą one 
wytworzone w oparciu o tradycyjne lokalne receptury. Obecnie w zakładach 
mięsnych i IGiHZ PAN w Jastrzębcu prowadzone są badania jakości mięsa ze 
świń puławskich pod kątem przydatności do wyrobów długo dojrzewających. 

Uczestnicy spotkania mają nadzieję, że wypromowanie wyrobów ze świń 
rasy puławskiej będzie szansą dla niewielkich, rodzinnych gospodarstw utrzy-
mujących świnie puławskie i równocześnie pozwoli na przetrwanie tej rasy świń 
w nowej rzeczywistości.

W dyskusji głos zabrał dr Grzegorz Russak

Sala obrad
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Seminarium Seminarium 
w Radzyniu Podlaskim  w Radzyniu Podlaskim  

Filia Lublin PZHiPTCh „POLSUS” w Warszawie zorganizowała 
19 października 2006 roku w Radzyniu Podlaskim seminarium dotyczące 
organizacji zaplecza surowcowego trzody chlewnej z wykorzystaniem  
rasy puławskiej.
W spotkaniu uczestniczyło 45 hodowców i producentów ww. rasy, Członek 
Zarządu Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Prezes Zakładu 
Mięsnego „Mościbrody” Krzysztof Borkowski, których serdecznie powitał 
Starosta Radzyński Jerzy Kułak.

W seminarium przedstawiono między innymi:
–  Stan hodowli świń w województwie lubelskim –  
 mgr Mirosława Gamoń „POLSUS”.
–  Aktualne trendy w ilościowym i jakościowym zapleczu w surowiec  
 rzeźny zakładu mięsnego – mgr Krzysztof Borkowski ZM Mościbrody.
–  Wykorzystanie świń rasy puławskiej do produkcji 33000 szt. tuczników  
    czystorasowych i mieszańcowych pod potrzeby zakładów mięsnych      
    poszukujących surowca rzeźnego o wysokiej jakości –  
 dr Zbigniew Bajda „POLSUS”.

Prezydium – przemawia Starosta Rzadyński Jerzy Kułak



Hodowcy zadeklarowali wspólną sprzedaż tuczników dla wybranych  
przetwórni mięsnych, którą koordynować będzie Regionalny Związek  
Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK”.

Spotkanie miało uroczysty charakter i zakończyło się degustacją bardzo  
dobrych smakowo wyrobów mięsnych „Dworskie smaki” produkowanych  
bez chemicznych metod uszlachetniających. 





Prezydium

Uczestnicy spotkania



 

Polski Związek Hodowców 

i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” Filia w LUBLINIE 

i 

Regionalny Związek Hodowców 

i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej 

„PUŁAWIAK” 

mają zaszczyt zaprosić 
  

TTAADDEEUUSSZZAA  BBLLIICCHHAARRSSKKIIEEGGOO  
na seminarium 

„„WWYYKKOORRZZYYSSTTAANNIIEE  ŚŚWWIIŃŃ  RRAASSYY  PPUUŁŁAAWWSSKKIIEEJJ 

DDOO  PPRROODDUUKKCCJJII  WWIIEEPPRRZZOOWWIINNYY  

OO  GGWWAARRAANNTTOOWWAANNEEJJ  JJAAKKOOŚŚCCII””  

Seminarium odbędzie się w dniu 05.02.2008 r. 

ww  BBOOGGUUCCIINNIIEE  110000    --    BBIISSTTRROO  „„PPOODDOOLLAANNKKAA” 
 

  
 

PROGRAM SEMINARIUM 
  
11.00 – 11.10 –Otwarcie seminarium – Krzysztof Pietrzak – Członek Prezydium  
                                                                                                         ZG „POLSUS” 
11.10 – 11.40 – Strategia hodowli rasy puławskiej – Prof. dr hab. Marian Różycki 
                                                                                                        IZ PIB Kraków 
11.40 – 12.00 – Parametry jakościowe tusz tuczników rasy puławskiej                                                             
                          o podwyższonej masie ciała – Dr inż. Tadeusz Blicharski 
                                                                                PZHiPTCh „POLSUS” Warszawa 
12.00 – 12.30 – PRZERWA 
12.30 – 13.00 – Żywienie świń rasy puławskiej z uwzględnieniem wyższej masy ciała 
                                                             - Prof. dr hab. Eugeniusz Grela – AR Lublin 
13.00 – 13.30 – Sprawozdanie z realizacji kontraktu zakupu ciężkich tuczników z         
                          udziałem genotypu rasy puławskiej w 2007 r.  
                                                                                        - Dr inż. Katarzyna Skrzymowska 
                                                                                          POLSUS-AGRO Warszawa 
13.30 – 14.00 – DYSKUSJA 
14.20 – 17.00 Spotkanie Towarzyskie 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

            
   

 
 
 
 

      

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
 

 

 



Seminarium w Bogucinie, Lublin, 5-02-2008Seminarium w Bogucinie, Lublin, 5-02-2008

W dniu 5 lutego 2008 r. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody 
Chlewnej „POLSUS” Filia w Lublinie wraz z Regionalnym Związkiem Hodow-
ców i Użytkowników Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” zorganizowały w Boguci-
nie seminarium: „Wykorzystanie świń rasy puławskiej do produkcji wieprzowiny 
o gwarantowanej jakości”. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
1. Prof. dr hab. Marian Różycki – Instytut Zootechniki PIB Kraków
2. Prof. dr hab. Leszek Drozd – Akademia Rolnicza w Lublinie
3. Prof. dr hab. Eugeniusz Grela – Akademia Rolnicza w Lublinie
4. Prof. dr hab. Andrzej Stasiak – Akademia Rolnicza w Lublinie
5. Mgr Kazimierz Firlej – Wójt Gminy Garbów
6. Dr inż. Tadeusz Blicharski – Polski Związek Hodowców i Producentów  

 Trzody Chlewnej „POLSUS” w Warszawie
7. Mgr Jarosław Ptak – Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody  

 Chlewnej „POLSUS”
8.  Dr inż. Katarzyna Skrzymowska – POLSUS-AGRO Warszawa
9. Gregorio Hernandes Silva – ANIMEX Warszawa
10. Przedstawiciele firm paszowych GEMAR z Niedrzwicy Dużej
11.  Pracownicy PZHiPTCh „POLSUS” w Warszawie i Filii w Lublinie  

 oraz liczne grono hodowców świń rasy puławskiej. 

Otwarcia seminarium oraz powitania zebranych dokonał Członek Prezy-
dium Z.G. „POLSUS” Krzysztof Pietrzak. Spotkaniu przewodniczył prof. dr 
hab. Leszek Drozd. W pierwszej części seminarium miała miejsce podniosła 
uroczystość, w której dr Zbigniew Bajda w imieniu pracowników Filii w Lublinie 
PZHiPTCh „POLSUS” oraz Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników 



Świń Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” złożyli serdeczne gratulacje prof. dr hab. 
Marianowi Różyckiemu za 30-letnią pracę na rzecz rozwoju hodowli świń rasy 
puławskiej na Lubelszczyźnie. W dowód uznania wręczono Panu Profesorowi 
statuetkę świni oraz pamiątkowy album. W dalszej części seminarium znalazły 
się wystąpienia na temat:

– „Strategii hodowli rasy puławskiej” – prof. dr hab. Marian Różycki 
– „Parametrów jakościowych tusz tuczników rasy puławskiej  

 o podwyższonej masie ciała” – dr inż. Tadeusz Blicharski
– „Żywienia świń rasy puławskiej z uwzględnieniem wyższej masy ciała” –  

 prof. dr hab. Eugeniusz Grela



Prezydium Dyrekcja „POLSUS” w Warszawie i pracownicy Filii w Lublinie oraz hodowcy 

Gratulacje prof. M. Różyckiemu składają pracownicy filii w Lublinie

Prezes spółki POLSUS-AGRO dr inż. Katarzyna Skrzymowska przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji kontraktu zakupu ciężkich tuczników z udziałem ge-
notypu rasy puławskiej w 2007 r. Na zakończenie głos zabrał z-ca Dyrektora 
Biura „POLSUS” Jarosław Ptak, który zapoznał zebranych ze zmianami jakie będą 
obowiązywały w systemie finansowania ochrony zasobów genetycznych w 2008 r. 

Omawiane zagadnienia na seminarium wzbudziły zainteresowanie uczestni-
ków, czego wyrazem była ożywiona dyskusja. Spotkanie stało się również oka-
zją dla hodowców do wymiany doświadczeń i poglądów związanych z hodowlą 
świń rasy puławskiej.

Mirosława Gamoń, Kierownik Filii „POLSUS” w Lublinie



PZHiPTCh „POLSUS” w Warszawie, Filia w LubliniePZHiPTCh „POLSUS” w Warszawie, Filia w Lublinie
Spotkanie robocze hodowców świń rasy puławskiej Spotkanie robocze hodowców świń rasy puławskiej 

W dniu 07.03.2008 r. w Bogucinie spotkali się ponownie hodowcy i pro-
ducenci świń rasy puławskiej. Głównym celem spotkania stała się konieczność 
omówienia i wypracowania wspólnego stanowiska w związku z wypowiedze-
niem przez ANIMEX S.A. z dniem 31.03.2008 r.:

• umowy zlecenia pośrednictwa w kupnie świń rasy puławskiej pomiędzy  
POLSUS-AGRO sp. z o.o. a ANIMEX S.A. oraz

• umów pośrednictwa kupna – sprzedaży tuczników z udziałem  
genotypu rasy puławskiej pomiędzy POLSUS-AGRO sp. z o.o.,  
a hodowcami i producentami świń z udziałem genotypu rasy puławskiej.

W spotkaniu uczestniczyli również: dr inż. Tadeusz Blicharski – Dyrektor 
Biura Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
w Warszawie, Prezes Spółki POLSUS-AGRO w Warszawie dr inż. Katarzyna 
Skrzymowska, przedstawiciel ANIMEX S.A. – Gregorio Hernandes Silva oraz 
pracownicy Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS” Filia w Lublinie.

Spotkaniu przewodniczył dr inż. Zbigniew Bajda – Prezes Regionalnego 
Związku Hodowców i Użytkowników Świń Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” oraz 
pełnomocnik Dyrektora Biura „POLSUS” ds. rasy puławskiej. 

Na wstępie powitał zebranych hodowców, producentów i zaproszonych go-
ści. Jako pierwszy głos zabrał dr inż. Tadeusz Blicharski, który zapoznał ze-
branych z pismem Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego 
w Balicach k/Krakowa z dnia 18.02.08 r. w sprawie realizacji programu ochrony 
świń rasy puławskiej. Instytut przypomniał, że w ramach programu przewidzia-
ne jest prowadzenie kontroli użytkowości rozpłodowej, oceny przyżyciowej 
i oceny poubojowej. W przypadku oceny przyżyciowej zalecił kontrolowanie 
3 szt. z miotu czystorasowego. Niezbędne jest również – zaznaczył pan Dy-
rektor, monitorowanie masy miotu w dniu urodzenia i w 21 dniu życia dla 10% 
miotów urodzonych w roku. Podkreślił, że aby otrzymać subwencje finansowe 



hodowcy powinni spełniać wszystkie postawione wymogi. Na zakończenie swo-
jego wystąpienia zwrócił uwagę, na konieczność organizacji przez hodowców 
grup producenckich w obronie własnych interesów, biorąc pod uwagę obecną 
sytuację panującą na rynku wieprzowiny.

W następnej części spotkania dr inż. Katarzyna Skrzymowska poinformowa-
ła zebranych o wypowiedzeniu przez ANIMEX w/w umów z dniem 31.03.2008 

r. oraz zabrała głos na temat: „Zmiana warunków umowy zakupu ciężkich 
tuczników z udziałem genotypu rasy puławskiej”. Podała do wiadomości zebra-
nych szczegóły dotyczące zaproponowanej przez ANIMEX nowej trójstronnej 
umowy pomiędzy hodowcą/producentem, ANIMEX S.A., a POLSUS-AGRO, 
na nowych mniej korzystnych warunkach. Może być ona podpisana dopiero 
po zwizytowaniu gospodarstw i akceptacji stada zarodowego (matki do 52% 

Loszka rasy puławskiej z Programu Ochrony Zasobów Genetycznych



mięsności i knury do 54% mięsności) zaznaczyła pani Prezes. Przedstawiła 
również wymogi dotyczące parametrów poubojowych tuczników. Duże nieza-
dowolenie wśród zebranych wzbudziła nowa (niższa), zaproponowana przez 
ANIMEX cena skupu tuczników, wynosząca – za klasę R WBC + 10% premii. 
Po burzliwej dyskusji dr inż. Zbigniew Bajda poprosił o zabranie głosu przed-
stawiciela ANIMEX-u i przedstawienie swojego punktu widzenia. Gregorio Her-
nandes Silva w swoim wystąpieniu podkreślił, że obniżka cen skupu stała się 
konieczna, gdyż nie wszystkie skupione w 2007 r. tuczniki spełniły postawione 
wymagania i oczekiwania odbiorców hiszpańskich. Jest zdania, że tylko 50% 
hodowców zrozumiało ideę projektu. Wystąpienie to wzbudziło gorącą dysku-
sję rozgoryczonych hodowców. Jednomyślnie stwierdzili, że nie zgadzają się na 
zaproponowane warunki. Są zdania, że należy podziękować za dotychczasową 
współpracę i wspólnie poszukać innego korzystniejszego rozwiązania. 

Następnie dr inż. Tadeusz Blicharski poinformował zebranych o działaniach 
jakie zamierza podjąć PZHiPTCh „POLSUS” w związku z zaistniałą sytuacją. 
Podkreślił, że w tej sprawie wystosowane zostanie do ANIMEX-u stanowisko 
„POLSUS-u” wraz z propozycją nowej ceny skupu tuczników satysfakcjonują-
cej hodowców, tj. za klasę R WBC + 30% premii. „POLSUS” jest gotowy do 
negocjacji podkreślił pan Dyrektor. W swoim wystąpieniu ponownie zachęcił 
hodowców do tworzenia grup producenckich, które dają większe możliwości 
współdziałania i dbania o własne interesy. Zapewnił, że ze strony „POLSUS-u” 
hodowcy mogą liczyć na pomoc prawną i organizacyjną. W dalszej części swo-

jego wystąpienia dr inż. Tadeusz Blicharski zabrał głos na temat wchodzącego 
w życie z dniem 12 sierpnia 2008 r. zakazu stosowania w żywieniu zwierząt 
produktów modyfikowanych genetycznie (GMO). Od tego dnia nie będzie moż-
na karmić hodowanych przez siebie zwierząt paszami, które zawierać będą mo-
dyfikowaną genetycznie soję podkreślił. Przepis ten obowiązywać będzie tylko 
polskich hodowców, w związku z tym nie będą w stanie konkurować na polskim 
rynku z hodowcami z krajów Unii Europejskiej. Pan Dyrektor zaapelował do ho-
dowców o włączenie się do działań zmierzających do zmiany ustawy o zakazie 
stosowania GMO w paszach w Polsce. 
Na spotkaniu dr inż. Katarzyna Skrzymowska powiadomiła również hodowców 
i producentów o przesunięciu przez ANIMEX, ostatniego terminu skupu tucz-
ników na dzień 26.03.2008 r. Odbiorca zapewnił, że sztuki zostaną zakupione 
jeszcze na starych warunkach. 
Następnie zebrani wypowiedzieli się na temat spraw poruszonych na spotkaniu. 
Jednogłośnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, upoważnili Dyrektora 
Biura PZHiPTCh „POLSUS” dr inż. T. Blicharskiego do prowadzenia negocjacji 
z ANIMEX-em w sprawie nowych warunków umowy. Hodowcy uznali również 
za zasadne, organizowanie spotkań – 1 x w miesiącu (w okresie zimowym) 
i 1 x na kwartał (w okresie letnim). 
Dziękując wszystkim za przybycie, dr inż. Zbigniew Bajda zakończył spotkanie.

Bożena Baryluk
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 WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH 
 
  

I. Dane wnioskodawcy1) 

1. Nazwa lub imię i nazwisko: 
 
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Filia w 

Lublinie 

 

2. Siedziba i adres lub miejsce zamieszkania i adres: 
 
ul. Zbożowa 46, 20-810 Lublin 
 

3. Adres do korespondencji: 
 
ul.  Zbożowa 46, 20-810 Lublin 
 
 
Telefon:  081 742 69 74 
Faks:  081 742 69 74 
E-mail:  polsuslublin@poczta.onet.pl; polsus@polsus.pl  
 
 
 
II. Opis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
 
1. Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego: 
 
 
Świnie rasy puławskiej i mieszańce z udziałem świń tej rasy, pochodzące z planowych 
kojarzeń. 
 
 
 
2. Rodzaj produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju 
spirytusowego: 
 

 
1 ) Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów 
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) z wnioskiem o 
wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych mogą 
wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy. 
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Należy zaznaczyć krzyżykiem rodzaj, do którego należy produkt rolny, środek spożywczy lub 
napój spirytusowy. 
1. Sery i inne produkty mleczne  
2. Mięso świeże oraz produkty mięsne  
3. Produkty rybołówstwa, w tym ryby  
4. Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie)  
5. Wyroby piekarnicze i cukiernicze  
6. Oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.)  
7. Miody  
8. Gotowe dania i potrawy  
9. Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)  
10. Inne produkty  * 
 
3. Charakterystyka produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju 
spirytusowego: 
 
Wygląd 
(zewnętrzny i na 
przekroju) 
 

Świnie o następującej budowie: 
Głowa nieduża, szeroka w partii czołowej, Ryj prosty, niezbyt długi. 
Uszy nieduże stojące, z wiekiem pochylające się ku przodowi. Tułów 
średniej długości, osadzony na mocnych dobrze spionowanych 
kończynach. Klatka piersiowa szeroka i głęboka, z silnie 
wysklepionym ożebrowaniem (beczkowata). Grzbiet szeroki, średnio 
długi, mocny o linii łukowatej. Zad dość długi, szeroki  i mocno 
związany z lędźwiami, lekko spadzisty, ogon wysoko osadzony. 
Szynki szerokie, uwypuklone, średniej wielkości, bez fałd 
tłuszczowych. Brzuch z wypełnionymi słabiznami, co najmniej 12 
prawidłowo rozwiniętych sutków. Skóra średnio gruba, bez fałdów, o 
barwie od łupkowo szarej do pomarańczowej. Szczecina przybiera 
barwę pigmentu skóry. 

Kształt 
(zewnętrzny i na 
przekroju) 
 

 
Wałeczkowata budowa ciała 

Wielkość 
 
 
 

 
Knury osiągają około 250 – 350 kg masy ciała 
Lochy osiągają około 200 – 280 kg masy ciała 

Barwa 
(zewnętrzna i na 
przekroju) 
 

 
Umaszczenie łaciate czarno – białe z nieregularnym rozmieszczeniem 
czarnych plam na białym tle. Nasilenie czarnych plam nie powinno 
przekraczać 70% powierzchni skóry. Dopuszcza się umaszczenie 
trójbarwne czarno –biało - rude. 
 
 

Konsystencja, 
„wrażenie w 
dotyku” 
 

 
Nie dotyczy 
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Smak i zapach 
 
 

 
Nie dotyczy 

Cechy 
mikrobiologiczne 
i fizyko-
chemiczne 
 

 
Nie dotyczy 

Deklarowane 
poziomy np. : 
zawartość 
alkoholu (w %), 
współczynnik 
pH, aktywność 
wody, inne 
wskaźniki 
 

 
Nie dotyczy 

Inne dodatkowe 
informacje 
dotyczące 
charakterystyki 
produktu rolnego 
lub  środka 
spożywczego 
 

Zwierzęta w typie przejściowym pomiędzy tłuszczowo – mięsnym  a 
mięsnym, charakteryzujące się wczesnym dojrzewaniem 
somatycznym, rozpłodowym oraz szybkim tempem wzrostu. Lochy 
rasy puławskiej cechują się dobrym poziomem cech użytkowości 
rozpłodowej, w tym wysoką mlecznością i troskliwością 
macierzyńską. Tuczniki tej rasy dobrze przyrastają także w mniej 
sprzyjających warunkach żywienia i utrzymania. Cechują się niższą 
zawartością mięsa w porównaniu do innych ras, za to ich mięso 
charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Na jakość tą głównie 
składają się specyficzny układ tłuszczu międzymięśniowego i 
odpowiednia struktura histologiczna włókienek mięśniowych, które 
decydują o marmurkowatości tkanki mięśniowej. Cechy te podnoszą 
walory organoleptyczne mięsa kulinarnego. Mięso to doskonale 
nadaje się do wytwarzania wędlin długo dojrzewających  oraz może 
mieć zastosowanie w tworzeniu markowych produktów regionalnych. 
Zwierzęta rasy puławskiej charakteryzują się także wrodzoną 
odpornością na czynniki chorobotwórcze oraz posiadają doskonałe 
możliwości przystosowawcze do trudniejszych lokalnych warunków 
środowiskowych. Doskonale nadają się do utrzymywania w 
indywidualnych gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych. 
 

Jeżeli to konieczne, należy rozszerzyć pola. 
 
4. Surowce wykorzystywane do produkcji produktu rolnego, środka 
spożywczego lub napoju spirytusowego: 
 
Informacje dotyczące surowców wykorzystywanych do produkcji. 

Świnie rasy puławskiej  z hodowli Aleksandra Sidora z Kamionki
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Mieszańce z udziałem świń rasy puławskiej 

 
1. Schemat produkcji mieszańców z udziałem świń rasy puławskiej i wbp: 

 
      ♀ rasa puławska x ♂ rasa wbp 

 
 
                                    F1 tucz 
 

2. Schemat produkcji mieszańców z udziałem świń rasy puławskiej i duroc: 
 
♀ rasa puławska x ♂ rasa duroc 
 

 
                                    F1 tucz 
 
Etap 5 –  
 
 
 
 
 
 
Etap 6 – 
 
 
 
 
 
Etap …  
 
 
 
 
 
Jeżeli to konieczne, należy rozszerzyć pola lub powiększyć tabelę o kolejne etapy produkcji. 
Czy metoda produkcji produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju alkoholowego 
ulegała zmianom w ciągu ostatnich lat?                             
 
 TAK          NIE * 

 
Należy napisać, czy zmiany miały wpływ na jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości 
produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego wynikające ze stosowania 
tradycyjnej metody produkcji. 
 
Nie dotyczy 
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1. Świnie rasy puławskiej - zwierzęta te wytwarzane są w wyniku kojarzeń 
czystorasowych. 
 

2. Mieszańce z udziałem świń rasy puławskiej, pochodzące z planowych kojarzeń – 
są to mieszańce wytworzone w wyniku kojarzeń świni rasy puławskiej z rasami:   
wielka biała polska (wbp) lub duroc. Produkcja tuczników odbywa się według 
ściśle określonych schematów kojarzenia, pozwalających na wykorzystanie 
walorów komponentu matecznego (rasa puławska ) i ojcowskiego (rasa wbp, 
duroc). 
 

Jeżeli to konieczne, należy powiększyć tabelę. 
5. Metoda produkcji: 
 
Etapy wytworzenia produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego ze 
szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych technik, umiejętności i narzędzi. 
Etap 1 – 
 
Locha puławska kryta jest  nie spokrewnionym knurem rasy puławskiej 
 

♀ rasy puławskiej x ♂ rasy puławskiej 
 
 

świnia czystorasowa puławska 
 
Etap 2 – 
 
Z uzyskanego miotu część prosiąt przeznacza się na tucz a pozostałe charakteryzujące 
się pokrojem i użytkowością zgodnymi ze wzorcem rasy pozostawia do dalszej hodowli. 

 
 Czystorasowe świnie puławskie (prosięta)                selekcja          hodowla 

 
     tucz 
 
Etap 3 –  
 
Tucz zwierząt odbywa się zgodnie z Normami Żywienia, głównie z wykorzystaniem 
pasz gospodarskich. Zwierzęta hodowlane żywione są zgodnie z wymogami 
żywieniowymi dla zwierząt hodowlanych. 
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Jeżeli to konieczne, należy powiększyć ramkę. 
 
6. Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu rolnego, środka 
spożywczego lub napoju spirytusowego: 
Należy przedstawić informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii wytwarzania 
produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego, w tym historyczne, 
spotykane w literaturze lub innych materiałach źródłowych wzmianki dotyczące produktu 
rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego (np. stare przepisy, receptury, 
oznaczenia, w tym etykiety, cytaty z książek i z artykułów prasowych itp.) potwierdzające 
wykorzystywanie metody produkcji co najmniej od 25 lat. 
Historia świń rasy puławskiej sięga początku wieku XX. Rasa ta została wytworzona na 
terenie woj. lubelskiego, w okolicy Puław i Lubartowa. Jest ona pierwszą rodzimą rasą 
świń w Polsce. Materiał wyjściowy do wytworzenia rasy puławskiej stanowiło stado, 
składające się z kilkunastu sztuk mieszańców prymitywnych świń miejscowych (polska 
świnia kłapoucha i mała polska ostroucha) z importowaną rasą Berkshire, tzw. 
„łaciatek” zakupionych z okolic wsi Gołąb; stąd pierwotna nazwa – świnia gołębska. W 
roku 1926, w Stacji Zootechnicznej Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w 
Borowinie prof. Zdzisław Zabielski (1885-1974) zapoczątkował systematyczną pracę 
hodowlaną nad doskonaleniem świń gołębskich (Zabielski  1933, 1937, 1957). Zwierzęta 
te uszlachetniono poprzez dolew krwi świń  rasy wielkiej białej angielskiej oraz 
intensywną selekcję. W 1935 roku  została oficjalnie uznana pod nazwą „rasa gołębska” 
potocznie zwaną „łaciatką” (Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. oraz Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16.03.1935). Wówczas były to świnie w 
cenionym przez producentów typie tłuszczowo-mięsnym. Charakteryzowały się 
wczesnym dojrzewaniem i intensywnym otłuszczaniem już w młodym wieku.  
Szczególnie docenianymi zaletami świni gołębskiej była zdrowotność oraz bardzo dobre 
przystosowanie do tradycyjnych warunków chowu, zwłaszcza żywienia zbożowo-
ziemniaczanego. Loszki wcześnie uzyskiwały dojrzałość płciową, a lochy wykazywały 
dużą sprawność rozpłodową, wysoką mleczność i dobrze odchowywały mioty. Świnie 
gołębskie cieszyły się w tym czasie dużym zainteresowaniem rolników (Kamińska H. 
1959). Największe skupiska łaciatek powstawały miedzy Puławami a Dęblinem oraz w 
okolicach Kocka, Michowa i Kamionki. W okresie lat 1935-1951 świnie gołębskie 
rozprzestrzeniły się także w innych rejonach Polski (Mazowsze i Śląsk), wypierając w 
dużej mierze świnie biało umaszczone. Zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce 
powojennej i związane z tym wymagania rynku, który promował świnie typu 
bekonowego, skłoniły hodowców do podjęcia decyzji o przekształceniu tych świń na typ 
bardziej mięsny. W roku 1951 zastosowano dolew krwi świń rasy wielkiej białej 
angielskiej w typie bekonowym i berkszyrów oraz staranny dobór do kojarzeń i ostrą 
selekcję. W roku tym podjęto również decyzję o zmianie nazwy ekotypu świni 
gołębskiej na puławską (Surdacki 1985). Na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa z dnia 2 sierpnia 1956 roku rozpoczęto prowadzenie ksiąg hodowlanych rasy 
puławskiej (księga powiatowa, wojewódzka i krajowa). Największe zainteresowanie 
hodowlą tej rasy przypada na lata 1950-1960. W tym czasie zwierzęta te utrzymywane 
były w siedmiu województwach: białostockim, katowickim, kieleckim, krakowskim, 
lubelskim, łódzkim i warszawskim (Dekret  z dnia 02.02.1955 oraz Zarządzenie 
Ministra Rolnictwa z dnia 03.09.1955 r.). Jeszcze w roku 1960 lochy puławskie 

Świnie rasy puławskiej  

z hodowli Aleksandra Sidora z Kamionki
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stanowiły 9,8% krajowego stada loch zarodowych. Profesor Edward Sasimowski pisał, 
że „praca hodowlana nad dalszą poprawą świni puławskiej przeprowadzana jest głównie w 
Końskowoli koło Puław. Wysoki poziom hodowli osiągnął ośrodek hodowlany  w rejonie 
Lubartowa, a zwłaszcza wieś Babczyzna” (1980, str. 265).   Niestety, pod koniec lat 80. 
rozpoczął się etap intensywnej redukcji rasy.  Zmniejszenie liczebności pogłowia świń 
puławskich spowodowane było przede wszystkim presją rynku wieprzowiny, na którym 
preferowano tusze wysoko mięsne. Doprowadziło to do ograniczenia wykorzystania 
świń puławskich w programach produkcji żywca rzeźnego i związanej z tym likwidacji 
w roku 1992 jedynej hodowli wielkostadnej w Końskowoli. W roku 1997 populacja 
aktywna świń rasy puławskiej liczyła zaledwie 86 loch i 10 knurów stadnych. Była to 
najniższa notowana liczba zwierząt tej rasy. Liczebność świń rasy puławskiej do lat 90 – 
tych zależna była od jej popularności wśród producentów trzody chlewnej. Popularność 
tą kształtowała w tym czasie przede wszystkim sytuacja społeczno – gospodarcza w 
Polsce i zmieniające się wymagania rynku mięsnego. Przyczyniły się one do 
drastycznego zmniejszenia liczebności rasy puławskiej i zagrożenia jej wyginięcia. W 
latach 1980-1990 podjęto więc działania organizacyjne zmierzające w kierunku ochrony 
zasobów genetycznych ras krajowych i uznania tej rasy za krajową rasę zachowawczą. 
Wydzielono wówczas subsydia rządowe na wspieranie rozwoju stad zachowawczych. W 
wyniku tych działań stan liczbowy populacji został ustabilizowany, wystąpiła nawet 
niewielka tendencja wzrostowa. W okresie tym stada hodowlane świń rasy puławskiej 
utrzymywane były w 4 województwach, tj.: bialskopodlaskim, lubelskim, siedleckim, i 
zamojskim. Jednak utrzymująca się w kolejnych latach presja zakładów mięsnych, 
które premiowały tusze wysoko mięsne, wpłynęła negatywnie na popularność rasy 
puławskiej i opłacalność jej utrzymywania. Obecnie w większości świnie rasy 
puławskiej utrzymywane są na terenie województwa lubelskiego i w niewielkiej liczbie 
na terenie województwa mazowieckiego. 
 
Jeżeli to konieczne, należy powiększyć ramkę. 
7. Informacje dodatkowe: 
W 1996 r. rasa puławska została uznana jako rezerwa genetyczna (Ptak J. 1996). 
Spośród cech użytkowości tucznej rasę puławską, najstarszą polską rasę świń, wyróżnia 
efektywniejsze wykorzystanie składników pokarmowych dawki żywieniowej, przy 
równocześnie wyższej sprawności przetwarzania ich na składniki ciała, w tym głownie 
tłuszczu. W dalszym ciągu charakteryzują się większą niż rasy białe zawartością 
tłuszczu w tuszy i ustępują mięsnością popularnym w Polsce rasom świń (Blicharski i 
wsp. 2007). Pozwala to na wykorzystanie jej jako komponentu do produkcji ciężkich 
tuczników, przeznaczonych na wyroby długo dojrzewające. 
U świń rasy puławskiej, szczególna uwagę zwraca większy niż u ras wysokomięsnych 
poziom tłuszczu śródmięśniowego (IMF), który korzystnie wpływa na kruchość, 
smakowitość i soczystość mięsa (Surdacki i wsp. 1990a, 1990b, Walkiewicz i wsp. 1994). 
Lochy rasy puławskiej wykazują specyficzny rasowo skład chemiczny mleka. Zawiera 
ono ok. 0,5% więcej tłuszczu całkowitego niż mleko loch innych ras (Walkiewicz i wsp. 
1998).  
Występowanie tak wielu cennych z gospodarczego i hodowlanego punktu widzenia cech 
rasa puławska zawdzięcza swoim przodkom oraz odpowiednio prowadzonej pracy 
hodowlanej, skierowanej na utrwalanie pożądanych cech. Istotnym czynnikiem w 
zachowaniu zdrowotności tych świń było utrzymywanie zwierząt przez wiele pokoleń w 
tradycyjnych gospodarstwach rolnych. Walkiewicz i wsp. (1996)  podają, że w 
powszechnej  opinii wytworzenie, jak również przetrwanie i kształtowanie cech 
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rasowych świni puławskiej jest bezpośrednio powiązane z warunkami tradycyjnej 
gospodarki chłopskiej.  
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wniosku (pkt. 6 i 7) 
1. Blicharski T., J. Ptak, A. Hammermeister, M. Snopkiewicz. 2007. Wyniki oceny trzody 

chlewnej. Wydawnictwo własne, 41 
2. Dekret z dnia 02.02.1955 o organizacji hodowli zwierząt zarodowych. Rada Państwa, Dz. U. 

z 1955 r., Nr 6, poz. 34 
3. Kamińska H. 1959. Szkic monograficzny świń rasy puławskiej w pow. Wągrów i Siedlce. 

Rocz. Nauk Rol, 75-B-1, 101-129 
4. Ptak J. 1996. Protokół z dnia 29.08.96 z posiedzenia Rady Hodowlanej ds. Hodowli Trzody 

Chlewnej przy CSHZ w Warszawie. CSHZ Warszawa 
5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16.03.1935 r. w sprawie 

wykonania Ustawy  z dnia 05.03.1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i 
owiec. Wydawnictwa Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, Nr 10, kwiecień 1935 r. 

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 02.08.1956 r. w sprawie prowadzenie ksiąg rasy 
puławskiej (księga powiatowa, wojewódzka i krajowa) 

7. Sasimowski E. 1980. Zarys szczegółowej hodowli zwierząt, PWN, Warszawa, 265 
8. Surdacki Z. 1985. Hodowla świń puławskich w okresie pięćdziesięciu lat od jej uznania za 

rasę. Hodowla i chów świń rasy puławskiej. Materiały z sesji naukowo-technicznej z okazji 
50-lecia uznania świni puławskiej za rasę,  Końskowola,1-12 

9. Surdacki Z., Stasiak A., Wielbo E., Burdzanowski J. 1990a. Zmiany grubości słoniny podczas 
tuczu świń a ich użytkowość tuczna i rzeźna. Rocz. Nauk Rol. B, 106 (1,2), 103-113 

10. Surdacki Z., Wielbo E., Stasiak A., Burdzanowski J., Wójcik S., Grela E. 1990b. Jakość 
mięsa i charakterystyka chemiczna tłuszczu zapasowego świń ras czystych i mieszańców. 
Rocz. Nauk Rol., B, 106 (1-2), 89-102 

11. Ustawa z dnia 05.03.1934 roku o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec  
12. Walkiewicz A., Kamyk P., Stasiak A., Wielbo E. 1996. Stan hodowli świń rasy puławskiej w 

gospodarstwach nadzorowanych przez Okręgową Stację Hodowli Zwierząt  w Lublinie. 
Annales UMCS,  sec. EE, vol. XIV, 13, 75-81 

13. Walkiewicz A., Wielbo E., Kamyk P., Stasiak A., Baranowska M. 1994. A fatty acid profile 
and meat quality in hybrids with pulawska, Duroc and Pietrai breed. IInd International 
Conference Influence of genetic and non genetic traits on carcass and meat quality. 
November 7-8, Siedlce, 194-199 

14. Walkiewicz A., Wielbo E., Stasiak A., Burdzanowski J. 1998. Zmienność składu 
chemicznego mleka świń ras krajowych. Sympozjum naukowe nt. „Nauka w polskiej 
Zootechnice XXI wieku”, Wyd. AR w Lublinie, Lublin 10-11 IX 98 

15. Zabielski Z. 1933. Studia nad świnią gołębską. Cz. I. Pamiętnik PINGW w Puławach. 
t.14, 158-206, Puławy 

16. Zabielski Z. 1939. Studia nad świnią gołębską. Cz. II. Pamiętnik PINGW w Puławach. t.17, 
224-277, Puławy 

17. Zabielski Z .1957. Świnia puławska. Przegl. Hod .9 
18. Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 03.09.1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli trzody 

chlewnej poszczególnych ras i typów. Monitor Polski, 1955 r. Nr 93, poz. 1200 
 
 
 
 
 

Jeżeli to konieczne, należy powiększyć ramkę. 
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8. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku:
Lp. Nazwa dokumentu 

1. 

2. 

3. 

4. 

Zdjęcie  świń rasy puławskiej 

Oświadczenia o udzieleniu MRiRW oraz Urzędowi Marszałkowskiemu 

Województwa Lubelskiego w Lublinie prawa do korzystania z  autorskich praw 

majątkowych związanych ze zdjęciem 

Skany materiałów historycznych 

Spis najważniejszych pozycji literatury naukowej, opracowań i dokumentów 

związanych z rasą puławską 

Jeżeli to konieczne, należy powiększyć tabelkę. 

9. Data: 22.01.2009 r. 10. Podpis:

„Lista produktów tradycyjnych” – wpis świni rasy puławskiej„Lista produktów tradycyjnych” – wpis świni rasy puławskiej

Locha rasy puławskiej z Woli Chomejowej



Knur rasy puławskiej z hodowli Andrzeja Cieślaka z Woli Chomejowej 



Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/swinia-rasy-pulawskiejŹródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/swinia-rasy-pulawskiej

Locha rasy puławskiej z Dawidów

Locha rasy puławskiej z Kamionki



Otwarcia Walnego Zjazdu Związku dokonał Prezes Zarządu dr Zbigniew Bajda. Powitał on przy-
byłych na Zjazd członków Związku, zwyczajnych i wspierających oraz zaproszonych gości w oso-
bach: Burmistrza Miasta Lubartowa Jerzego Zwolińskiego oraz prof. Andrzeja Stasiaka i dr Marka 
Babicza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przekazał również zebranym pozdrowienia od 
Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego i Prezesa KRUS Henryka Smolarza. 
Następnie przedstawił zaproponowany przez Zarząd Związku porządek obrad, dołączony do za-
wiadomień o terminie, czasie i miejscu obrad, doręczonych członkom Związku, który przedstawiał 
się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Związku.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i możliwości podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Związku.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami i dalszymi działaniami Związku.
9. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu  
 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu  
 i Komisji Rewizyjnej.
11. Wybór nowych członków Zarządu oraz wybór Prezesa Zarządu.
12. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej.

13. Zmiana Statutu Związku w zakresie dostosowania nazewnictwa przedmiotu działalności  
 do nowego PKD (§7 ust. 2 Statutu).
14. Dyskusja w ramach wolnych wniosków oraz wystąpienia zaproszonych gości.
15. Zakończenie obrad Zjazdu.

Realizując porządek obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu. Prezes 
Zarządu dr Zbigniew Bajda zaproponował na Przewodniczącego Zjazdu pana Andrzeja Cielaka. 
Zebrani członkowie jednogłośnie dokonali wyboru pana Andrzeja Cielaka na Przewodniczącego 
Zjazdu. Na sekretarza Zjazdu została zgłoszona kandydatura pana Bolesława Błaszczaka. Zebra-
ni członkowie jednogłośnie dokonali wyboru pana Bolesława. Błaszczaka na Sekretarza Zjazdu. 
Przewodniczący i Sekretarz Zjazdu, po zapoznaniu się z dokumentami potwierdzającymi doręcze-
nie zawiadomień o terminie, czasie i miejscu zwołania Zwyczajnego Walnego Zjazdu wszystkim 
członkom Związku oraz sprawdzeniu listy obecności przybyłych na Zjazd członków zwyczajnych, 
stwierdzili, iż Zjazd został zwołany zgodnie z wymogami Statutu Związku i uczestniczy w nim 
19 (dziewiętnastu) członków z 35 (trzydziestu pięciu) będących w Związku, a zatem Zjazd jest 
władny do podejmowania wiążących uchwał. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie 
zaproponowany przez Zarząd porządek obrad. Uczestniczący w Zjeździe członkowie jednogłośnie 
podjęli uchwałę o przyjęciu porządku obrad. Przystąpiono zatem do następnego punktu porządku 
obrad, a mianowicie wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Na członków tej Komisji 
zostały wyłonione następujące kandydatury: Stanisław Łyczak, Karol Kropiwiec i Andrzej Kołtun. 
Po przeprowadzeniu głosowania została wybrana Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w osobach: Sta-
nisław Łyczak, Karol Kropiwiec i Andrzej Kołtun. Członkowie tej Komisji dokonali wyboru Prze-
wodniczącego Komisji, którym został pan Karol Kropiwiec. Po wyborze Komisji, Przewodniczący 
udzielił głosu Prezesowi Zarządu panu dr Zbigniewowi Bajda, celem przedstawienia sprawozdania 
Zarządu. Po wysłuchaniu tego sprawozdania odbyła się dyskusja. Następnie Przewodniczący Zjaz-
du udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności Komisji. Po wysłuchaniu sprawozdania i odbyciu krótkiej dyskusji, Przewodniczący Zjazdu 
zarządził głosowanie w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
absolutorium. Po zakończeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zjazdu stwierdził, 

PROTOKÓŁPROTOKÓŁ    
z obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Regionalnego Związku Hodowców z obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Regionalnego Związku Hodowców 
i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAKPUŁAWIAK” z siedzibą w Lublinie ” z siedzibą w Lublinie 
odbytego w dniu 08 września 2009 roku w Lubartowie. odbytego w dniu 08 września 2009 roku w Lubartowie. 



Zwyczajny Walny Zjazd
Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników

Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” z siedzibą w Lublinie
odbyty w dniu 08 września 2009 r.

w Lubartowie

wybrał: 

Prezes
Zarządu Związku

dr Zbigniew Bajda

Członkowie Zarządu
                              

1/  Andrzej Cieślak – wiceprezes
2/  Roman Borychowski – sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

1/ Bolesław Błaszczak – przewodniczący
2/ Łukasz Niedziela

3/ Roman Klej
Sekretarz Zjazdu

Bolesław Błaszczak

Przewodniczący Zjazdu

Andrzej Cieślak

że Zwyczajny Walny Zjazd Związku udzielił wszystkim członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
absolutorium z wykonania swoich obowiązków. W związku z zakończeniem kadencji członków 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, stosownie do porządku obrad, przystąpiono do wyboru nowych 
członków tych organów. W pierwszej kolejności Przewodniczący Zjazdu zarządził wybory do 
Zarządu. Zostały zgłoszone następujące osoby: Zbigniew Bajda, Roman Borychowski, Andrzej 
Cieślak, Mirosław Michalak i Witold Świć. W wyniku głosowania do 3-osobowego Zarządu 
zostali wybrani: Zbigniew Bajda, Roman Borychowski i Andrzej Cieślak. Następnie Przewod-
niczący Zjazdu ogłosił wybory na Prezesa Zarządu Związku, spośród wyłonionych członków 
Zarządu. W wyniku głosowania na Prezesa Zarządu został wybrany pan dr Zbigniew Bajda. 
Po dokonaniu wyborów członków Zarządu, nowo wybrany Prezes pan dr Zbigniew Bajda po-
dziękował za zaufanie i ponowny wybór i przedstawił kierunki działania Zarządu Związku na 
najbliższy okres. Po tym wystąpieniu Przewodniczący ogłosił wybory do Komisji Rewizyjnej 
Związku. Na członków Komisji zgłoszono następujące kandydatury: Bolesław Błaszczak. Łukasz 
Niedziela, Roman Klej, Marek Figura i Marek Kołodyński. Po przeprowadzonym głosowaniu do 
3-osobowego składu Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby: Bolesław Błaszczak, Łukasz 
Niedziela i Roman Klej. Po zakończeniu wyborów do organów Związku, Przewodniczący za-
rządził dyskusję w ramach wolnych wniosków, która sprowadzała się głównie do przedstawienia 
głównych zadań Związku, jakich realizacji członkowie oczekują od Zarządu. Po zakończeniu 
dyskusji udzielono głosu przybyłym ·gościom. Prof. Andrzej Stasiak przedstawił swoje uwagi 
i spostrzeżenia dotyczące pracy hodowlanej świń rasy puławskiej, a dr Marek Babich przybliżył 
zebranym zagadnienia z zakresu genetyki molekularnej. Burmistrz Miasta Lubartowa podzię-
kował za zaproszenie i życzył owocnej pracy nowo wybranym władzom Związku. Po wystąpie-
niach tych, Przewodniczący Zjazdu stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i ogłosił 
zakończenie Zwyczajnego Walnego Zjazdu Związku, dziękując wszystkim przybyłym członkom 
Związku i zaproszonym gościom za przybycie i uczestnictwo w Zjeździe.



Polski Związek Hodowców  
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Filia w Lublinie
oraz

Regionalny Związek Hodowców
i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK”

mają zaszczyt zaprosić

........................................................................

na seminarium

„KRAJOWY PROGRAM HODOWLANY GENERATOREM 
PRODUKCJI WIEPRZOWINY WYSOKIEJ JAKOŚCI (PQS)”

PROGRAM SEMINARIUM
11,00 - 11,10 Otwarcie seminarium  

mgr Jerzy Kulak – Starosta Radzyński

11,10 - 12,00  Wystąpienia zaproszonych gości

12,00 - 12,30 „Wartość hodowlana zwierząt zarodowych z filii w Lublinie na tle 
wyników krajowych.” 
dr Tadeusz Blicharski – Polski Związek Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej „POLSUS”

12,30 - 13,00 „Aktualne trendy w żywieniu trzody chlewnej” 
prof. dr hab. Eugeniusz Grela – Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie

13,00 - 13,40 „Produkcja żywca wieprzowego w systemie jakości PQS” 
dr Anna Hammermeister, mgr Agnieszka Warda – Polski 
Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

13,40 - 14,00  Dyskusja

14,30 Obiad – Bar „Relax”, ul. Dąbrowskiego 19

Seminarium odbędzie się 25. stycznia 2010 r. w Radzyniu Podlaskim  
w sali Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, ul. Pomiarowa 1.



W dniu 25 stycznia 2010 r. Polski Związek Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej „POLSUS” Filia w Lublinie wraz z Regionalnym Związkiem 
Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” zorganizował 
w Radzyniu Podlaskim seminarium na temat:

„Krajowy Program Hodowlany  „Krajowy Program Hodowlany  
Generatorem Produkcji Wieprzowiny Wysokiej Jakości (PQS)”.Generatorem Produkcji Wieprzowiny Wysokiej Jakości (PQS)”.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, między innymi: 
1/  Artur Ławniczak – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa  
 i Rozwoju Wsi 
2/  Tadeusz Sławecki – Poseł na Sejm RP 
3/  dr Henryk Smolarz – Prezes KRUS w Warszawie 
4/  Sławomir Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego 
5/  Sławomir Struski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska  
 Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 
6/  Jerzy Kułak – Starosta Radzyński 
7/  prof. dr hab. Eugeniusz Grela – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
8/  Witold Choiński – Prezes Związku Polskie Mięso 

Seminarium w Radzyniu PodlaskimSeminarium w Radzyniu Podlaskim

9/  Eugeniusz Bociański – Członek Prezydium Zarządu Głównego  
 „POLSUS” 
10/  Roman Borychowski – Członek Zarządu Głównego „POLSUS” 
11/  dr Tadeusz Blicharski – Dyrektor Biura PZHiPTCh „POLSUS”  
  w Warszawie 
a także przedstawiciele SHiUZ Oddział w Zamościu, hodowcy i produ-
cenci trzody chlewnej z województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz 
pracownicy PZHiPTCh „POLSUS” w Warszawie i filii w Lublinie. 

Otwarcia seminarium i powitania zebranych dokonał Starosta Radzyński 
Jerzy Kułak. Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa Artur Ławniczak. Podziękował PZHiPTCh „POLSUS” za duży wkład, przy 
opracowaniu kompleksowego zintegrowanego systemu produkcji wieprzowiny 
PQS, który zapewni wysoką jakość mięsa. Podkreślił, że Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w dniu 11.XII.2009 r. uznało PQS (Pork Quality System) za kra-
jowy system jakości żywności. 

W dalszej kolejności głos zabrali – Tadeusz Sławecki – Poseł na Sejm RP, 
dr Henryk Smolarz – Prezes KRUS w Warszawie oraz Sławomir Sosnowski – 



KRAJOWY 
SYSTEM 
JAKOŚCI  
ŻYWNOŚCI

Przemawia Podsekretarz Stanu Artur Ławniczak (MRiRW w W-wie)

Poseł Henryk Smolarz



Prezydium

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. W swoich wystąpieniach odnieśli się 
do aktualnej sytuacji w rolnictwie i inicjatyw podejmowanych na rzecz rolnictwa 
obejmujących kraj, rejon i województwo. 

Uczestnicy seminarium wysłuchali również wykładów:
• dr Tadeusza Blicharskiego na temat: „Wartość hodowlana zwierząt Wartość hodowlana zwierząt 

zarodowych z filii w Lublinie na tle wyników krajowychzarodowych z filii w Lublinie na tle wyników krajowych”
• prof. dr hab. Eugeniusza Greli – „Aktualne trendy w żywieniu trzody Aktualne trendy w żywieniu trzody 

chlewnejchlewnej”
• dr Anna Hammermejster i mgr Agnieszka Warda – „Produkcja żywca Produkcja żywca 

wieprzowego w systemie jakości PQSwieprzowego w systemie jakości PQS”.

Omawiane zagadnienia na seminarium wzbudziły duże zainteresowanie zebra-
nych hodowców i producentów, czego wyrazem była ożywiona dyskusja. Pod-
sumowując dr Tadeusz Blicharski podkreślił, że w dobie konkurencji na rynku 
wieprzowiny należy obecnie w sposób ciągły doskonalić system produkcji pod 
względem jakościowym i ilościowym. 
Oprawę medialną seminarium zabezpieczyły: „Wspólnota Radzyńska”, radzyń-
ski magazyn społeczno-kulturalny „GROT”, magazyn „Radzynianka”, portal in-
ternetowy Iledzisiaj.pl.

Pracownicy PZHiPTCh „POLSUS”, Filia w Lublinie

Agnieszka Warda i Anna Hammermeister



Wykład prof. dr hab. Eugeniusza GreliWykład prof. dr hab. Eugeniusza Greli

Wystąpienie Podsekretarza Stanu Artura Ławniczaka Wykład mgr inż. Agnieszki Wardy



Spotkanie towarzyskie



Polski Związek Hodowców i Producentów  
Trzody Chlewnej „POLSUS” FILIA w LUBLINIE 

Oraz
Regionalny Związek Hodowców i Użytkowników Świni  

Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” 
mają zaszczyt zaprosić

………………………………………………………………….

na seminarium
„Współpraca Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 

„POLSUS” z AUCHAN Polska”

Program
 
12.00-12.10  Otwarcie seminarium – mgr Sławomir Cieszko – Wójt Gminy Firlej 
12.10-13.00  Wystąpienia zaproszonych gości 
13.00-13.15  „Podstawy prawne i organizacyjne tworzenia Grup Producentów Rolnych”  
 dr Mieczysław Bojarczyk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
13.15-13.45  „Umiarkowana selekcja materiału hodowlanego rasy puławskiej  
 w kierunku uzyskania surowca rzeźnego o pożądanej jakości” 
 dr Marek Babicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
13.45-14.10  „Nowoczesne żywienie świń rasy puławskiej uwzględniające zmieniające się  
 wymagania konsumenta i konieczność ochrony środowiska”  
 prof. dr hab. Eugeniusz Grela – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
14.10-14.40  Przerwa 
14.40-15.00  „Warunki sprzedaży tuczników rasy puławskiej dla AUCHAN Polska”  
 dr Katarzyna Skrzymowska POLSUS-AGRO Warszawa 
15.00-15.30  „Rozwój sprzedaży wieprzowiny rasy puławskiej w sieci AUCHAN Polska” 
 mgr Andrzej Dzięciołowski AUCHAN Polska 
15.30-16.00  Dyskusja 
16.00  Zakończenie seminarium 

 Seminarium odbędzie się 25 czerwca 2010 r. w Firleju, 
 ul. Kościelna 4 (Biblioteka).



Wystąpienie Andrzeja Dzięciołowskiego z AUCHAN Polska

Przemawia Prezes KRUS – Henryk Smolarz



Sala obrad w Firleju

Sala obrad w Firleju



Czempionka loszka rasy puławskiej  
hodowli Józefa Kokoszkiewicza z Kożuszek

85 lat pracy hodowlanej  85 lat pracy hodowlanej  
populacji świń gołębskich-puławskichpopulacji świń gołębskich-puławskich

Przemawia prof. dr hab. E. Grela

Rasa Puławska od 1.07.1997 r. objęta jest Krajowym Programem Ochrony 
Zasobów Genetycznych, natomiast 27.05.2009 r. została wpisana na Listę 
Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Przemawia prof. dr hab. Edward Pałys

Wystawa okolicznościowa



Od lewej: prof. M. Różycki, prof. A. Stasiak,  

dr M. Szyndler-Nędza, dr Z. Bajda, dr hab. M. Babicz



Od lewej S. Sosnowski, M. Gamoń, M. Pitera,  

M. Różycki, M. Gamoń, S. Łyczak, B. Błaszczak, Z. Bajda



KOMUNIKAT 2 
dotyczący  

Konferencji Naukowej organizowanej w ramach  
„V Szkoły Zimowej 2012”, 

która odbędzie się w Wiśle w dniach od 14 do 17 lutego 2012 roku. 
Temat przewodni konferencji: 

„Postęp badań w hodowli świń i jego wykorzystanie w praktyce” 
Program  
14 luty 2012 - wtorek 
Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników konferencji. Kolacja. 
 
15 luty 2012 - środa 
Podczas sesji plenarnych pół godzinne referaty wygłoszą: 
Dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska, prof. nadzw. - „GMO w praktycznym żywieniu świń. 

Różne punkty widzenia”; 
Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg - „Biotechnologiczne, prawne i etyczne aspekty 

ksenotransplantacji”; 
Dr hab. Justyna Więcek – „Wykorzystanie cech anatomicznych i behawioralnych w chowie 

świń”; 
Prof. dr hab. Władysław Migdał – „Mięso - od cech funkcjonalnych do chronicznych chorób 

środowiskowych”; 
Dyrektor Dariusz Kowalewski – „Wczoraj i dziś łowickiej inseminacji trzody chlewnej i jej 

wpływ na kształtowanie hodowli trzody chlewnej w Polsce”; 
Dr inż. Tadeusz Blicharski – „Propozycje nowej struktury organizacji krajowego programu 

hodowlanego”, 
Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadło – „Determinanty jakości mięsa wieprzowego na poziomie 

metabolicznym”. 
 
Na zakończenie sesji referatowej przewiduje się wystąpienie hodowców zrzeszonych w Polskim 
Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS. Ponadto, przewiduje się 
prezentację firm sponsorujących konferencję. 
W godzinach wieczornych planowana jest uroczysta kolacja.  
 
16 luty 2012 – czwartek 
Planuje się: 
- sesję naukową dla doktorantów i młodych naukowców wytypowanych do głoszenia na podstawie 
nadesłanych doniesień, 
- wyjazd do Żywca i zwiedzanie muzeum oraz browaru, 
- wieczorny kulig oraz ognisko. 
 
17 luty 2012 - piątek 
- śniadanie, 
- podsumowanie V Szkoły Zimowej,  
- wyjazd uczestników konferencji. 
 
Kolejne szczegóły dotyczące programu przesłane zostaną w następnym komunikacie. 

 
 



Niech rząd, parlament trud hodowli ceni
i swój stosunek choć trochę zmieni.
W budżecie zwiększy na postęp kasę
a to się zwróci w hodowli naszej.
Jak rolnik będzie miał trochę kasy,
to powie, że są mu lepsze czasy.
Wysiłku trochę dołoży
i stan hodowli świnek pomnoży.
Będą puławskie w każdej zagrodzie,
co daj każdemu nasz dobry Boże.

Hoduj Polaku puławskie świnie,
a wtedy rasa ta nie zaginie.
Będzie się Polska w Unii szczyciła,
że trudu hodowli nie zaprzepaściła.
Proszę zobaczyć, czy źle, czy dobrze
ujęto w słowie.
Jak będzie przyszłość tej rasy
czas nam to powie.

Autor: Krzysztof Kropiwiec z Dawid
Dawidy – luty 2012 r.

Na ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„Postęp Badań w hodowli świń  
i jego wykorzystania w praktyce”, która od-
była się w Wiśle w lutym 2012 r., Pan Karol 
Kropiwiec – hodowca z Dawidów zapre-
zentował referat na temat stanu lubelskiej ho-
dowli. Na zakończenie swojego wystąpienia 
zacytował wiersz na temat świni puławskiej, 
napisany specjalnie na tę okazję przez  
swojego ojca Krzysztofa – długoletniego 
hodowcę trzody chlewnej.

Wystąpienie Karola Kropiwca

Lubelskie w kraju i Unii słynie,
tam się hoduje puławskie świnie.
Puławska świnia rodzima rasa
z niej bardzo smaczna swojska kiełbasa.
Szynki z puławskich także smakują,
bo w nich się włókna tłuszczu znajdują.

W XX wieku rasa powstała,
i różne nazwy ta świnia miała.
Najpierw łaciata, gołębską była,
aż na puławską nazwę zmieniła.
Wielu uczonych nad nią pracowało
i ciągle świnię ulepszało.

W „POLSUSIE” dr Bajda nad nią pracuje,
i dalsze prace koordynuje.
Wybiera sztuki do kojarzenia,
aby spełnić Programu założenia.
Hiszpan wymagał grubszej słoninki,
a teraz Auchan chce chudej szynki.
wymogom takim hodowca sprosta
i aby więcej pieniędzy dostał.



05.12.13 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się Uroczysta Gala dla Producentów i Hodowców Trzody Chlewnej w Polsce, którzy zajęli  05.12.13 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się Uroczysta Gala dla Producentów i Hodowców Trzody Chlewnej w Polsce, którzy zajęli  
od 1. do 6. miejsca w IX edycji Konkursu na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej w 2013 r. Wśród laureatów Państwo Anna i Łukasz Niedzielowie zajęli 6. miejsce.od 1. do 6. miejsca w IX edycji Konkursu na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej w 2013 r. Wśród laureatów Państwo Anna i Łukasz Niedzielowie zajęli 6. miejsce.



05.02.2014 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbył się 
Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy Związku „PUŁAWIAK”. Uczestni-
czyło w nim 15 członków zwyczajnych i 4 członków wspierających. 
Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili: prof. dr hab. 
Eugeniusz Grela, dr hab. Marek Babicz. 
Owocnych obrad życzyli Poseł na Sejm Henryk Smolarz i Marszałek 
Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. 

Wybrano Zarząd Związku:Wybrano Zarząd Związku:
prezes – dr inż. Zbigniew Bajda
wiceprezes – Andrzej Cieślak
sekretarz – Roman Borychowski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
przewodniczący – Bolesław Błaszczak
członek – Łukasz Niedziela 
członek – Roman Klej.
Związek jest zarejestrowany w KRS o numerze 0000242297.

Członkowie zwyczajni:Członkowie zwyczajni: 
1. Stanisław Makaruk
2. Andrzej Kołtun
3. Bolesław Błaszczak
4. Marek Kołodyński
5. Stanisław Łyczak
6. Andrzej Cieślak
7. Zbigniew Bajda
8. Witold Świć

(Siedzą od lewej): Stanisław Makaruk, Teresa Kokoszkiewicz, Mirosława Gamoń,  Bożena Baryluk, Roman Borychowski, Adam Boryczka(Stoją od lewej): Marek Pitera, Andrzej Kołtun, Bolesław Błaszczak, Stanisław Łyczak,  
Marek Kołodyński, Zbigniew Bajda, Andrzej Cieślak, Witold Świć, Mirosław Michalak,  

Roman Klej, Karol Kropiwiec, Marek Babicz, Andrzej Jarecki, Łukasz Niedziela

9. Mirosław Michalak
10. Roman Klej
11. Karol Kropiwiec
12. Łukasz Niedziela
13. Adam Boryczka
14. Roman Borychowski
15. Teresa Kokoszkiewicz



ponad 407 różnych firm, w większości związanych z branżą rolniczą. Nadmienia 
się, że Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywa się nieprzerwanie od 20 lat na 
terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego Ośrodka Szkoleniowo-Wy-
stawienniczego w Sitnie. Tradycyjnie prezentowane i oceniane jest bydło, trzoda 
chlewną, owce, konie, króliki, drób ozdobny i gołębie.

W bieżącym roku trzodę chlewną wystawiło 15 hodowców – wystawców 
z województwa lubelskiego, którzy zaprezentowali 25 stawek zwierząt. Przed 
rozpoczęciem wyceny hodowcom wręczono upominki z Lubelskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i z PZHiPTCh „POLSUS” sfinansowane 
ze Środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. 

Sitno – XXVIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Sitno – XXVIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 
Maszyn i Urządzeń RolniczychMaszyn i Urządzeń Rolniczych
    

W dniach 5-7 lipca 2014 roku w Sitnie koło Zamościa, w województwie 
lubelskim, odbyła się Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Patronat honorowy ob-
jęli: Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Wilk Wojewoda 
Lubelski, Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego.

Wystawa trzody chlewnej dofinansowana była ze środków Funduszu Promo-
cji Mięsa Wieprzowego. Jest to niewątpliwie największa impreza rolnicza w woje-
wództwie lubelskim i jedna z największych w Polsce. Swój dorobek prezentowało 

Na Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sitnie (lipiec 2014 r.) championat w loszkach puławskich zdobył Karol Kropiwiec

Powitanie pierwszego hodowcy przybyłego na Wystawę –  

Sitno dn.05.07.2014 r. godz. 6.03



Hodowcy trzody chlewnej i komisja przed wyceną zwierząt

 Doprowadzenie zwierząt na ring 

Komisja oceny trzody chlewnej w składzie:  
• prof. dr hab. Marek Babicz – przewodniczący– Uniwersytet Przyrodni-

czy w Lublinie
• dr Jarosław Ptak – członek – Polski Związek Hodowców i Producentów 

Trzody Chlewnej „POLSUS” w Warszawie
• dr Zbigniew Bajda – członek– Regionalny Związek Hodowców i Użyt-

kowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” w Lublinie
• mgr inż. Mirosława Gamoń – organizator wyceny – Polski Związek Ho-

dowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” Filia w Lublinie

dokonała oceny, zgodnie z obowiązującym regulaminem, 11 knurów i 41 lo-
szek hodowlanych objętych Krajowym Programem Hodowlanym i Programem 
Ochrony Zasobów Genetycznych Świń Rasy Puławskiej.

Wszystkie zwierzęta uzyskały I. lokaty, z który wyłoniono 8 czempionów, 
w tym 3 dla knurów i 5 dla loszek.

Tytuł czempiona wśród knurów uzyskały:
• knur rasy wbp – 18804-0034/14 hodowli Marcina Bociańskiego zam. 

Chrząchów



• knur rasy pbz – 18353-0071/14 hodowli Karola Kropiwca zam. Dawidy
• knur mieszaniec (pi x du) – 18791-0011/14 hodowli Krzysztofa Pietrza-

ka zam. Niedrzwica Kościelna

Wśród loszek tytuły czempiona uzyskały:
• loszka rasy wbp – 18680-0024/14 hodowli Stanisława Jędrzejkiewicza 

zam. Bełcząc
• loszka rasy pbz – 18183-0046/14 hodowli Zbigniewa Żura zam. 

Gruszka Zaporska
• loszka mieszańcowa (wbp x pbz) – 18863-0028/14 hodowli Stanisława 

Ostrowskiego zam. Wierzchowiny
• loszka mieszańcowa (pbz x wbp) – 18834-0002/14 hodowli Elżbiety 

Masicz zam. Kol. Żuków

Zgromadzona publiczność w czasie wyceny knurów dokonała wyboru 
„Czempiona Publiczności”. Otrzymał go knur rasy pbz nr 18352-0071/14 
z hodowli Karola Kropiwca z Dawidów. Należy przy tym wzmiankować, że 
wybór ten był zgodny z wyborem komisji wyceny i jednocześnie zwierzę to 
uzyskało najwyższy indeks BLUP ZWH (12,50) wśród zwierząt prezentowa-
nych na wystawie.

Stawka knurów mieszańców pietrain x duroc

Prezentacja loszek pbz na ringu



Z kolei wśród loszek najwyższy indeks BLUP ZWH (12,18) uzyskała loszka 
rasy wbp nr 18804-0043/14 hodowli Marcina Bociańskiego z Chrząchowa.

Prezentację zwierząt poprzedziła długotrwała praca hodowców i specja-
listów PZHiPTCh „POLSUS”, dzięki której zaprezentowano najdorodniejsze 
zwierzęta o wzorcowych fenotypach i wysokiej wartości hodowlanej.

Należy nadmienić, że Filia w Lublinie opracowała broszurę związaną z 25 
-leciem hodowli świń rasy duroc na Lubelszczyźnie („Analiza retrospektywnie 
wybranych zagadnień z hodowli i chowu świń rasy duroc, hampshire i pietrain 
na Lubelszczyźnie”) i zorganizowała seminarium nt. “Produkcja wieprzowiny 
wysokiej jakości”, które zostało ujęte w wykładach pracowników Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie:

• prof. dr hab. Marka Babicza – „Genetyczne i środowiskowe uwarunko-
wania produkcji wieprzowiny wysokiej jakości”

• mgr Marcina Pastwy – “Hodowla świń rasy duroc, pietrain i hampshire 
na Lubelszczyźnie”

Koniec pierwszego dnia Wystawy zwieńczyła uroczysta gala zorganizo-
wana przed pałacem ODR Sitno, podczas której wręczone zostały dyplomy 
i puchary dla hodowców za uczestnictwo w wystawie i za uzyskane tytuły 
wiceczempionów.

 Wycena punktowa przez komisję 

Wręczanie upominków



Okolicznościowe muffinki i ciasteczka

Nagrodzeni hodowcy za uzyskanie tytułu wiceczempiona

W drugim dniu, na ringu głównym odbyła się prezentacja wyróżnionych 
zwierząt oraz ceremonia nagradzania hodowców dyplomami i pucharami za 
zwierzęta, które uzyskały tytuły czempiona, tytuły zwierząt o najwyższej warto-
ści hodowlanej i „Czempiona Publiczności”.

Wystawa w Sitnie jest najstarszą taką imprezą w Polsce i wrosła w pejzaż 
rolniczych imprez wystawowych. Tegoroczna wystawa była ze wszech miar bar-
dzo udana.

Opracowanie: dr Zbigniew Bajda  
oraz pracownicy Biura PZHiPTCh „POLSUS” Filia w Lublinie
Fot.: Marek Gamoń – PZHiPTCh „POLSUS” Filia w Lublinie

Nagrodzeni hodowcy za uzyskanie tytułu czempiona



Komisja wyceny trzody chlewnej Sitno 2016



Prezentacja czempionów

Prezentacja zwierząt o najwyższej wartości hodowlanej



W dniu 2 września 2014 r. zmarł prof. dr hab. dr h.c. Marian Różycki z Instytutu 
Zootechniki w Balicach. Pan Profesor przez wiele lat współpracował z Regio-
nalnym Związkiem „PUŁAWIAK”. Przyczynił się do tego, że hodowla świń rasy 
puławskiej pozostała w PZHiPTCh „POLSUS” w Warszawie. Związek „PUŁA-
WIAK” jest 1. z 16 związków zrzeszonych w „POLSUS”.

Prof. dr hab. dr h.c. Marian RóżyckiProf. dr hab. dr h.c. Marian Różycki

Prof. dr hab. dr h.c. Marian Różycki z pracownikami „POLSUS” Prof. dr hab. dr h.c. Marian Różycki



Gratulacje prof. M. Różyckiemu z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa 
składają M. Gamoń, M. Babicz i Z. Bajda 

Gratulacje prof. M. Różyckiemu z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa 
składają M. Gamoń, M. Babicz i Z. Bajda 



skrzyżowały się ponad dwadzieścia lat temu, kiedy zaczynałem pracę w instytucji nadzorującej hodowlę zwierząt gospodarskich w naszym kraju 

i od tamtego czasu nieprzerwanie wiodły w tym samym kierunku - doskonalenia krajowego pogłowia świń i poprawy sytuacji ekonomicznej 

polskich producentów wieprzowiny. Od początku Pan Profesor wydał mi się człowiekiem sympatycznym, niezwykle inteligentnym i chętnym do 

dzielenia się swoją wiedzą, z czego skwapliwie korzystałem. W ciągu wielu lat współpracy Związku z Instytutem nad wspólnymi projektami 

i tematami badawczymi, nasza znajomość zacieśniała się i umacniała. W końcu kontakty te zaowocowały podjęciem przeze mnie decyzji 

o napisaniu rozprawy doktorskiej, której promotorem został Profesor Różycki. Byłem 18. i ostatnim doktorantem Profesora, który zdążył napisać 

pracę i się obronić. I muszę przyznać, że udało mi się tego dokonać dzięki Panu Profesorowi. Pewne zdarzenia osobiste w trakcie realizacji 

przewodu doktorskiego spowodowały, że przestałem interesować się dokończeniem doktoratu - nie miało to dla mnie wówczas większego 

znaczenia. I gdyby nie konsekwentne namowy Profesora, pewnie nigdy bym tej pracy nie skończył. To Jego determinacji i uporowi zawdzięczam 

uzyskanie tytułu doktora nauk rolniczych. 

Dziękuję Ci Profesorze.

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Jarosław Ptak

3infoPOLSUS

W S P O M N I E N I E

Drugiego września br. zmarł prof. dr hab. Marian Różycki, wieloletni pracownik 

Instytutu Zootechniki w Krakowie, dwukrotny laureat tytułu doktora honoris causa - 

najwyższej godności akademickiej.

Osoby Pana Profesora nikomu nie trzeba przedstawiać, ponieważ był znany wszystkim, 

którzy mieli styczność z hodowlą i produkcją trzody chlewnej. Cieszył się uznaniem 

i szacunkiem nie tylko świata nauki, ale również środowiska hodowców świń oraz 

pracowników organizacji i instytucji związanych z tym sektorem. Był człowiekiem niezwykle 

otwartym i przyjaznym dla ludzi, z dużym poczuciem humoru, bardzo dowcipnym, co 

sprawiało, że miał wielu  przyjaciół w każdym środowisku.

Jego wiedza, doświadczenie, wszechstronność i niesamowita intuicja naukowa 

stawiają go w czołówce naukowców - genetyków zwierząt gospodarskich. Był 

niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie hodowli świń. To on tworzył syntetyczną linię 

świń 990, pierwszy polski komponent męski do produkcji tuczników. To on nadzorował pracę 

Wspomnienie o Profesorze 
Marianie Różyckim

stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej oraz opracowywał i udoskonalał metodykę oceny stacyjnej. To zespół pod kierownictwem 

Profesora opracował metodykę oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń przeprowadzanej przyżyciowo, która jest do tej pory podstawą 

doskonalenia genetycznego krajowego pogłowia. Wreszcie, to Profesor Różycki był inicjatorem wprowadzenia do pracy nad doskonaleniem 

genetycznym świń wartości hodowlanej szacowanej metodą BLUP - model zwierzęcia.

Związek „POLSUS” również ściśle współpracował z Profesorem Różyckim zarówno 

na polu naukowym (Profesor był przewodniczącym Rady Hodowlanej Związku) 

i dydaktycznym, jak również w praktyce hodowlanej. Tu należy wspomnieć, że Pan Profesor 

był jednym z nielicznych naukowców, którzy znają się na świniach, i na tej zwykłej, 

codziennej robocie zootechnicznej. Dlatego też często był zapraszany jako ekspert do udziału 

w komisjach sędziowskich oceny świń na krajowych i regionalnych wystawach zwierząt 

hodowlanych. Pracę tę wykonywał niezwykle rzetelnie, oceniając zwierzęta z najwyższą 

starannością i obiektywizmem, za co był szczególnie ceniony i lubiany przez hodowców.

Miałem to szczęście, że znałem Profesora Różyckiego od bardzo dawna. Nasze drogi 

FFoott..  PPrrooffeessoorr  MM..  RRóóżżyycckkii  zzee  sswwooiimmii  ddookkttoorraannttaammii



We wrześniu 2014 r. Związek „PUŁAWIAK” i filia „POLSUS” Lublin  
nominowała do 10. edycji Konkursu: Producent i Hodowca Trzody Chlewnej 

2014 r. Państwo Małgorzatę i Karola Kropiwców.
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R E G U L A M I N 
oceny świń oraz nagradzania hodowców  

na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych 
 
 
 

§ 1 
 

1. Na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, zwanej dalej Wystawą, są 
prezentowane i oceniane zwierzęta, wpisane do ksiąg lub rejestrów w przypadku knurów 
i pochodzące po rodzicach wpisanych do ksiąg w przypadku loszek:  

a) młode knury ras czystych wbp, pbz, duroc, hampshire, pietrain oraz linii 990, 
b) młode knury pochodzące z krzyżowania ras hampshire, duroc, pietrain 

i linii 990, 
c) loszki ras czystych wbp, pbz, 
d) loszki pochodzące z krzyżowania ras wbp i pbz. 

2. Ocenie podlega tylko taka liczba zwierząt, jaka została wcześniej zgłoszona przez Filie 
Regionalne PZHiPTCh „POLSUS” i zaakceptowana przez biuro „POLSUS”. 

 
§ 2 

 
1. Wymagania hodowlane dla wystawianych zwierząt są następujące: 

a) wiek: 
- knury nie starsze niż urodzone 1.09.2014 r., 
- loszki nie starsze niż urodzone 15.09.2014 r., 

b) co najmniej 14 prawidłowo wykształconych i symetrycznie rozmieszczonych 
sutków dla ras wbp, pbz i ich mieszańców, 

c) co najmniej dobra ocena pokroju, 
d) użytkowość rozpłodowa matki oceniana na podstawie średnich z wszystkich 

miotów powinna odpowiadać liczbie co najmniej: 
- 9 sztuk prosiąt dla ras wbp, pbz i 7 sztuk dla ras duroc, hampshire, 

pietrain i linii 990 w wieku 3 tygodni w pierwszym miocie, 
- 10 sztuk prosiąt dla ras wbp, pbz i 8 sztuk dla ras duroc, hampshire, 

pietrain i linii 990 w wieku 3 tygodni z dwóch lub więcej miotów, 
e) indeks oceny przyżyciowej na poziomie minimum: 

- dla knurów ras wbp i pbz  – 115 pkt. 
- dla knurów rasy pietrain  – 120 pkt. 
- dla knurów pozostałych ras i linii 990– 110 pkt. 
- dla knurów mieszańców  – 110 pkt. 
- dla loszek    – 110 pkt. 

          f)     indeks BLUP ZWH na poziomie minimum 10,00 pkt (dotyczy zwierząt  
                             czystorasowych), 

               g)    zwierzęta są wolne od genu wrażliwości na stres – dotyczy ras wbp i pbz  
                      oraz ich mieszańców. 

2. Na Wystawę zwierzęta dostarczane są z zaświadczeniem hodowlanym. 
 

§ 3 
 

1. Eksponowane na Wystawie zwierzęta oceniane są na podstawie aktualnych wyników 
oceny użytkowej, hodowlanej oraz oceny pokroju. 

2. Przed rozpoczęciem wyceny sprawdzane jest oznakowanie zwierząt i jego zgodność z 
dokumentami hodowlanymi. 

3. Indywidualna ocena świni stanowi sumę punktów uzyskanych za: pokrój, użytkowość 
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rozpłodową matki, indeks oceny przyżyciowej, indeks ojca w Stacjach Kontroli 
Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej, zwany dalej „indeks SKURTCh”, indeks BLUP 
Zbiorczej Wartości Hodowlanej, zwany dalej „indeks BLUP”. 

4. Ocenę pokroju wystawianych świń przeprowadza się w skali od 1 do 6 pkt. 
w wartościach co 0,2 pkt. 

5. Wynik oceny pokroju stanowi średnia z punktacji przyznanej przez każdego 
z członków zespołu sędziowskiego do spraw oceny świń, wyliczona z dokładnością 
do drugiego miejsca po przecinku. 

6. Maksymalna liczba punktów za wyniki wartości użytkowej i hodowlanej dla knurów 
ras wbp i pbz jest następująca: 

- użytkowość rozpłodowa   1,8 pkt. 
- użytkowość tuczna i rzeźna   1,0 pkt. 
- indeks SKURTCH    0,2 pkt. 
- indeks BLUP     3,0 pkt. 

7. Maksymalna liczba punktów za wyniki wartości użytkowej i hodowlanej dla knurów 
czystorasowych linii ojcowskich (hampshire, duroc, pietrain) i linii 990 jest 
następująca: 

- użytkowość rozpłodowa   0,8 pkt. 
- użytkowość tuczna i rzeźna   2,0 pkt. 
- indeks SKURTCH    0,2 pkt. 
- indeks BLUP     3,0 pkt. 

8. Maksymalna liczba punktów za wyniki wartości użytkowej dla knurów mieszańców 
jest następująca: 

- użytkowość tuczna i rzeźna   6,0 pkt. 
  9. Maksymalna liczba punktów za wyniki wartości użytkowej i hodowlanej dla loszek 

ras wbp i pbz jest następująca: 
- użytkowość rozpłodowa   1,8 pkt. 
- użytkowość tuczna i rzeźna   1,0 pkt. 
- indeks SKURTCh    0,2 pkt. 
- indeks BLUP     3,0 pkt. 

10. Maksymalna liczba punktów za wyniki wartości użytkowej dla loszek mieszańców 
jest następująca: 

- użytkowość rozpłodowa   3,6 pkt. 
- użytkowość tuczna i rzeźna   2,4 pkt. 

11. Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej i hodowlanej 
wystawianych zwierząt zamieszczone są w załącznikach: 

a) dla knurów rasy wbp i pbz    – załącznik 1, 
b) dla  knurów rasy duroc, hampshire i linii 990 –  załącznik 2, 
c) dla knurów rasy pietrain    – załącznik 3, 
d) dla knurów mieszańców ras ojcowskich i linii 990 – załącznik 4, 
e) dla loszek czystorasowych ras wbp i pbz  – załącznik 5, 
f) dla loszek mieszańców ras wbp i pbz  – załącznik 6. 

 
§ 4 

 
1. Wszystkie zwierzęta prezentowane na Wystawie muszą być ujęte w Katalogu. 
2. Za wiarygodność informacji zawartych w Katalogu odpowiada Polski Związek 

Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”. 
3. Katalog wystawianych świń powinien zawierać: 

a) wykaz wystawianych zwierząt z podziałem na eksponowane rasy, 
b) wykaz wystawców. 

 
 

Regulamin Oceny Trzody ChlewnejRegulamin Oceny Trzody Chlewnej

W grudniu 2014. został opracowany i zgłoszony do akceptacji Regulamin Oceny Trzody Chlewnej, który ma obowiązywać na Krajowej Wystawie Zwierząt Ho-
dowlanych. Regulamin został opracowany przez prezesa Związku „PUŁAWIAK” i filię „POLSUS” w Lublinie. Dział Hodowlany „POLSUS” Warszawa zatwierdził 
Regulamin do realizacji.

 Wstępna propozycja regulaminu oceny świń  
na Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych



Regulamin Oceny Trzody ChlewnejRegulamin Oceny Trzody Chlewnej
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§ 5 
 

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Polskiego Związku Hodowców  
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” powołuje trzyosobowy zespół sędziowski 
do spraw oceny świń, zwany dalej sędziami, wyznaczając im zakres dokonywanej 
oceny. 

2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołuje komisarza do spraw oceny świń. 
3. Tryb przeprowadzania oceny: 

a) przed rozpoczęciem oceny zwierząt sędziom przekazywane są zaświadczenia 
hodowlane zwierząt, 

b) ocena zwierząt przeprowadzana jest na ringu w obecności hodowcy; 
sędziowie oceniają pokrój zwierząt indywidualnie poprzez pokazanie tabliczki 
z liczbą przyznanych punktów. 

4. Sędziowie mają prawo odstąpić od oceny w przypadku stwierdzenia:  
a) nieczytelnego oznakowania zwierzęcia, 
b) niewłaściwego pod względem pielęgnacyjnym przygotowania do Wystawy. 

5. Po zakończeniu indywidualnej oceny świń, sędziowie podają do publicznej wiadomości 
ustalony dla każdej rasy i płci, a w przypadku mieszańców dla płci, ranking zwierząt wg 
wartości uzyskanych łącznie punktów.  

6. Suma punktów uzyskanych za indywidualną ocenę świni stanowi podstawę 
do przyznania zwierzęciu złotego lub srebrnego medalu. 

7. Złoty medal przyznaje się zwierzętom, które za indywidualną ocenę uzyskały od 10,00 
do 12,00 pkt. 

8. Srebrny medal przyznaje się zwierzętom, które za indywidualną ocenę uzyskały od 8,00 
do 9,99 pkt. 

9. Czempiony wybiera się dla każdej rasy i płci, a w przypadku mieszańców dla płci,  jeżeli 
liczba zwierząt ocenionych w obrębie grupy wynosi co najmniej 3 szt. Czempiona 
przyznaje się  zwierzęciu, które za indywidualną ocenę uzyskało najwięcej punktów. 

10. Wiceczempiony wybiera się dla każdej rasy i płci, a w przypadku mieszańców dla płci, 
w następujący sposób:  

a)  jednego wiceczempiona wybiera się jeżeli liczba zwierząt ocenionych w obrębie 
grupy wynosi od 5 szt. do 12 szt., 

b) dwa wiceczempiony wybiera się jeżeli liczba zwierząt ocenionych w obrębie 
grupy wynosi co najmniej 13 szt. 

Wiceczempiony  przyznaje się  zwierzętom, które w kolejności po czempionie uzyskały,  
za indywidualną ocenę, najwięcej punktów.  

11. Przy uzyskaniu przez zwierzęta w danej rasie i płci, a w przypadku mieszańców w danej 
płci, identycznej liczby punktów za indywidualną ocenę, o wyborze czempiona 
 i wiceczempiona decydują w głosowaniu sędziowie. Każdy sędzia ma do dyspozycji 
jeden głos. 

 12.   Wyniki oceny prezentowanych zwierząt dokonanej i zaprotokołowanej zgodnie 
z niniejszym regulaminem są ostateczne i nie podlegają uchyleniu bądź zmianie. 

 
§ 6 

 
1. Po zakończeniu oceny zwierząt sędziowie sporządzają protokół, w którym omawiają 

wyniki oceny oraz podają lokaty wszystkich ocenionych knurów oraz loszek a także, 
ewentualnie, liczbę zwierząt zdyskwalifikowanych lub nie ocenianych z przyczyn 
losowych. 

2. W ogólnych wynikach oceny podaje się: skład osobowy sędziów, liczbę ocenionych 
zwierząt z uwzględnieniem płci i ras (linii), liczbę wystawców, liczby knurów i loszek, 
którym przyznano tytuły czempionów i wiceczempionów  oraz złote i srebrne medale. 

3. Protokół oceny świń powinien być sporządzony i podpisany przez wszystkich sędziów. 
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§ 7 
 

1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie zaprotokołowanych wyników oceny 
świń przeprowadzonej przez sędziów, przyznaje nagrody indywidualne za zwierzęta, 
które uzyskały tytuł czempiona, wiceczempiona (nagroda honorowa), złoty lub srebrny 
medal. 

2. Za świnie, które uzyskały srebrny  medal hodowca otrzymuje dyplom.  
3. Za świnie, które uzyskały złoty medal hodowca otrzymuje dyplom i nagrodę 

pieniężną. 
4. Za świnie, które zostały uznane za wiceczempiona (nagroda honorowa) hodowca 

otrzymuje dyplom.  
5. Za świnie, które zostały uznane za czempiona hodowca otrzymuje dyplom, trofeum 

honorowe i nagrodę pieniężną. W takim przypadku nie przysługuje nagroda pieniężna 
za złoty medal, o której mowa w ust. 3. 

6. Dyplom za udział w Wystawie otrzymuje hodowca, którego zwierzę nie otrzymało 
złotego lub srebrnego medalu. 

7. Osoby prawne i fizyczne mogą fundować i wręczać wystawcom świń nagrody 
we własnym imieniu, po uzgodnieniu z organizatorem Wystawy. 

 
§ 8 

 
1. Ocena wystawianych na Wystawie zwierząt dokonana niezgodnie z niniejszym 

regulaminem jest nieważna i nie może stanowić podstawy do przyznania nagrody. 
2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują na Wystawie w 2015 r. 

 
 

  

Akceptuję: 

 
DYREKTOR 

Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
 

 
 
 
Warszawa, 2014- 
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Załącznik Nr 1 
 
Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej i hodowlanej 

dla knurów rasy wbp i pbz. 
 
       1. Użytkowość rozpłodowa matki 

W pierwszym miocie Średnio z dwóch i więcej 
miotów 

Liczba punktów 

9 10,0 – 10,99 1,4 
10 11,0 – 11,99 1,6 

11 i więcej 12,0 i więcej 1,8 
 

 
2. Użytkowość tuczna i rzeźna 

Punkty indeksu oceny przyżyciowej Liczba punktów 
115 – 120 0,6 
121 – 130 0,8 
131 i więcej 1,0 

 
3. Indeks ojca w SKURTCh 

Punkty indeksu (do 31.12.2010) Punkty indeksu (od 1.01.2011) Liczba punktów 
0,01 – 10,00 25,00 – 26,00 0,1 

10,01 i więcej 26,01 i więcej 0,2 
 
4. Indeks BLUP ZWH 

Punkty indeksu BLUP – ZWH Liczba punktów 
10,00 – 10,30 2,0 
10,31 – 10,60 2,4 
10,61 – 10,80 2,7 
10,81 – 11,00 2,9 
11,01 i więcej 3,0 

Dotyczy indywidualnego indeksu BLUP osobnika. 
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Załącznik Nr 2 
 
Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej i hodowlanej 

dla knurów rasy duroc, hampshire i linii 990. 
 

1. Użytkowość rozpłodowa matki 
W pierwszym miocie Średnio z dwóch i więcej 

miotów 
Liczba punktów 

7  8,0 – 8,99 0,6 
8 i więcej 9,0 i więcej 0,8 

 
2. Użytkowość tuczna i rzeźna 

Punkty indeksu oceny przyżyciowej Liczba punktów 
110 – 120 1,5 
121 – 130 1,8 

131 i więcej 2,0 
 

       3.   Indeks ojca w SKURTCh 
Punkty indeksu (do 31.12.2010) Punkty indeksu (od 1.01.2011) Liczba punktów 

0,01 – 10,00 25,00 – 26,00 0,1 
10,01 i więcej 26,01 i więcej 0,2 

 
      4.  Indeks BLUP ZWH 

Punkty indeksu BLUP – ZWH Liczba punktów 
10,00 – 10,20 2,0 
10,21 – 10,40 2,4 
10,41 – 10,60 2,7 
10,61 – 10,80 2,9 
10,81 i więcej 3,0 

Dotyczy indywidualnego indeksu BLUP osobnika. 
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Załącznik Nr 3 
 
Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej i hodowlanej 

dla knurów rasy pietrain. 
 

1. Użytkowość rozpłodowa matki 
W pierwszym miocie Średnio z dwóch i więcej 

miotów 
Liczba punktów 

7  8,0 – 8,99 0,6 
8 i więcej 9,0 i więcej 0,8 

 
2. Użytkowość tuczna i rzeźna 

Punkty indeksu oceny przyżyciowej Liczba punktów 
120 – 125 1,5 
126 – 135 1,8 
136 i więcej 2,0 

 
       3. Indeks ojca w SKURTCh 

Punkty indeksu (do 31.12.2010) Punkty indeksu (od 1.01.2011) Liczba punktów 
0,01 – 10,00 25,00 – 26,00 0,1 

10,01 i więcej 26,01 i więcej 0,2 
 

      4. Indeks BLUP ZWH 
Punkty indeksu BLUP – ZWH Liczba punktów 

10,00 – 10,20 2,0 
10,21 – 10,40 2,4 
10,41 – 10,60 2,7 
10,61 – 10,80 2,9 
10,81 i więcej 3,0 

Dotyczy indywidualnego indeksu BLUP osobnika. 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 4 
 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej dla knurów 
mieszańców ras ojcowskich i linii 990. 

 
Użytkowość tuczna i rzeźna 

Punkty indeksu oceny przyżyciowej Liczba punktów 
110 – 115 4,5 
116 – 120 5,0 
121 – 125 5,5 
126 – 130 5,8 
131 i więcej 6,0 
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Załącznik Nr 5 
 
Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej i hodowlanej 

dla loszek rasy wbp i pbz. 
 

1. Użytkowość rozpłodowa matki 
W pierwszym miocie Średnio z dwóch i więcej 

miotów 
Liczba punktów 

          9 10,0 – 10,99 1,4 
        10 11,0 – 11,99 1,6 
11 i więcej 12,0 i więcej 1,8 

 
2. Użytkowość tuczna i rzeźna 

Punkty indeksu oceny przyżyciowej Liczba punktów 
110 – 117 0,6 
118 – 125 0,8 
126 i więcej 1,0 

 
        3.  Indeks ojca w SKURTCh 

Punkty indeksu (do 31.12.2010) Punkty indeksu (od 1.01.2011) Liczba punktów 
0,01 – 10,00 25,00 – 26,00 0,1 

10,01 i więcej  26,01 i więcej 0,2 
 

       4.  Indeks BLUP ZWH 
Punkty indeksu BLUP – ZWH Liczba punktów 

10,00 – 10,30 2,0 
10,31 - 10,60 2,4 
10,61 – 10,80 2,7 
10,81 – 11,00 2,9 
11,01 i więcej 3,0 

Dotyczy indywidualnego indeksu BLUP osobnika. 
 

 
Załącznik Nr 6 

 
Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej dla loszek 

mieszańców ras wbp i pbz. 
 
1. Użytkowość rozpłodowa matki 

W pierwszym miocie Średnio z dwóch i więcej 
miotów 

Liczba punktów 

9  10,0 – 10,99 3,2 
10  11,0 – 11,99 3,4 

                 11 i więcej 12,0 i więcej 3,6 
 
2. Użytkowość tuczna i rzeźna 

Punkty indeksu oceny przyżyciowej Liczba punktów 
110 – 117 2,0 
118 – 125 2,2 
126 i więcej 2,4 

 



20152015
PROTOKÓŁPROTOKÓŁ

W dniu 02.02.2015 r. w Biurze „POLSUS” filii w Lublinie przy ul. Zbożowej 46 
odbyło się szkolenie z zakresu żywienia świń rasy puławskiej w okresie tuczu powy-
żej 70 kg. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zwyczajni i wspomagający Związku 
„PUŁAWIAK”. W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. Eugeniusz Grela z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie. Zaproponował, aby w żywieniu ogólnie przyjętym 
dla innych ras wprowadzić do dawki pokarmowej żyto, groch, siemię lniane, premixy 
stosowane w gospodarstwach ekologicznych (Etos, Dolfos).

Wydaje się, że żywienie takie spowoduje lepszą akceptowalność przez konsu-
menta wieprzowiny ze świń puławskich.

W załączeniu przykładowe dawki.
Protokołowała: Bożena Baryluk

Załącznik do protokołu.Załącznik do protokołu.

Skład mieszanki dla tuczu świń rasy puławskiej  
z udziałem m.in. żyta, grochu, siemienia lnianego.

(Masa tuczników od 71-115 kg)

Lp. Wyszczególnienie I - dawka 
(%)

II - dawka 
(%)

III - dawka 
(%)

1. Żyto 30 20 22

2. Jęczmień 30 20 22

3. Pszenica 20 0 0

4. Groch 10 18 10

5. Śruta rzepakowa 4 5 7

6. Śruta sojowa 2 4 6

7. Siemię lniane 2 2 2

8. Premix Dolfos, Etos 
(dla gosp. ekolog.) 2 2 2

9. Pszenżyto 0 28 28

10. Kreda pastewna 0 1 1

Lublin, dnia 02.02.2015 r.
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15-17 maj 2015 r.15-17 maj 2015 r.

oraz Bolesław Błaszczak...

Na stoisku „POLSUS” w Poznaniu: Mirosława Gamoń i Katarzyna Skrzymowska



XXVII KRAJOWA WYSTAWA ZWIERZĄT  XXVII KRAJOWA WYSTAWA ZWIERZĄT  
HODOWLANYCHHODOWLANYCH

Ekspozycja trzody chlewnej podczas tegorocznej edycji Krajowej Wystawy Zwie-
rząt Hodowlanych zgromadziła łącznie 103 szt. zarodowej trzody chlewnej, w tym 53 
knurki oraz 50 loszek, prezentowanej przez 36 hodowców. Jako ekspozycja dodat-
kowa zostały wystawione warchlaki rasy puławskiej oraz locha rasy pietrain z prosię-
tami. Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego stoisko 
PZHiPTCh „POLSUS” zostało wzbogacone o część przeznaczoną dla najmłodszych 
zwiedzających oraz o stoisko dietetyka, gdzie były prezentowane najnowsze wyniki 
dotyczące wartości odżywczych wieprzowiny. Już tradycyjnie zostało zorganizowane 
stoisko degustacyjne cieszące się dużym powodzeniem wśród zwiedzających.

Wystawa stała się okazją do organizacji konferencji, podczas której zgromadzeni 
goście mieli możliwość zapoznania się z tematem PROW 2014-2020 w odniesie-
niu do produkcji świń. Ponadto zorganizowano prezentację wybranych gospodarstw. 
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. w specjalnie na tę okazję nagranym 
filmie zaprezentował wyspecjalizowaną produkcję materiału hodowlanego o najwyż-
szym statusie zdrowotnym SPF. Prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootech-
niki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. Mirosław Koska przedstawił zgromadzonym doro-
bek Ośrodka związany z ksenotransplantacją, jak również zaprezentował rozwiązania 
technologiczne działającej w Ośrodku biogazowni. Karol Kropiwiec, młody hodowca 
z województwa lubelskiego, zdobywca tegorocznego tytułu czempiona w katego-

Hodowca Karol Kropiwiec wraz z Prezesem Związku 
„POLSUS” – Ryszardem Mołdrzykiem

Nagrodzony hodowca Karol Kropiwiec



Nagrodzeni hodowcy

riach: knurek pbz i loszka pbz miał również okazję do przybliżenia zgromadzonym 
zagadnień związanych z chowem i hodowlą świń rasy puławskiej i pbz.

Podczas uroczystego wieczoru hodowców zostały rozdane odznaczenia pań-
stwowe i resortowe. Jako jedynym ze zgromadzonych naszym pracownikom Pani dr 
inż. Annie Hammermeister oraz Pani dr inż. Katarzynie Skrzymowskiej zostały wrę-
czone Brązowe Krzyże Zasługi za wkład i trud poniesiony na rzecz polskiej hodowli 
trzody chlewnej. Odznaczenia odebrały z rąk Pani Zofii Szalczyk Podsekretarz Stanu 
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuł Superczempiona XXVII KWZH i Puchar prezesa PZHiPTCh „POLSUS” 
zdobył Karol Kropiwiec za knurka rasy pbz.

Tegorocznymi zdobywcami czempionów zostali:
• • Ewa i Janusz LinkaEwa i Janusz Linka – za knurka wbp
• • Karol Kropiwiec Karol Kropiwiec – za knurka pbz
• • Marek GręźlikowskiMarek Gręźlikowski – za knurka duroc
• • Kazimierz Tokarski Kazimierz Tokarski – za knurka pietrain
• • ZD IZ PIB PawłowiceZD IZ PIB Pawłowice – za knurka linii 990
• • Leszek Prałat Leszek Prałat – za knurka mieszańca
• • Kazimierz Zelma Kazimierz Zelma – za loszkę wbp
• • Karol Kropiwiec Karol Kropiwiec – za loszkę pbz
• • Anna i Tomasz SołtyszewscyAnna i Tomasz Sołtyszewscy – za loszkę mieszańca



Szanowni Goście!
Branża trzody chlewnej ostatnio jest poważnie targana kryzysami. Mamy poważne ograniczenia eksportu wynikające z wystąpienia Afrykań-

skiego Pomoru Świń oraz embargo rosyjskie. Dodatkowo następuje spadek konsumpcji na rynku wewnętrznym. Jednakże rynek wewnętrzny 

jest destabilizowany obecnością wirusa ASF na terenie wschodniej Polski.Jednak pojawiło się kilka czynników dających nadzieje na poprawę sytuacji. Uruchomiono możliwość dopłat do prywatnego przechowalnic-

twa wieprzowiny na terenie krajów UE, powinno to choć w pewnym stopniu ustabilizować ceny trzody. Na rynku krajowym trwa oczekiwanie 

na uruchomienie pierwszego poważnego programu wsparcia dla sektora trzody ze środków PROW 2014-2020. Jest nadzieja na modernizację 

wielu chlewni i powstanie nowych produkujących prosięta.

15:00 Wprowadzenie – Prezes  PZHiPTCh „POLSUS” Ryszard Mołdrzyk15:15 „Co oferuje producentom trzody chlewnej PROW na lata 2014-2020?” – przedstawiciel MRiRW
15:45 „Innowacyjne rozwiązania w chowie i hodowli trzody chlewnej” – dr inż. Tadeusz Blicharski, Dyrektor Biura PZHiPTCh „POLSUS”

16:15  Prezentacja wybranych gospodarstw:  OHZ Garzyn Spółka z o.o. – Wyspecjalizowana produkcja materiału hodowlanego o najwyższym statusie zdrowotnym SPF  

  (wolne od specyficznych patogenów) – prezentacja filmu.  ZD IZ PIB Żerniki Wielkie Spółka z o.o. – Działalność hodowlana oraz innowacje biotechnologiczne.
  Karol Kropiwiec – Gospodarstwo hodowlano-produkcyjne rasy puławskiej i pbz. 
17:00 Dyskusja – moderator – dr Piotr Kołodziejczyk Po zakończeniu konferencji wszystkich gości serdecznie zapraszamy na poczęstunek. 

Program konferencji

Miejsce konferencji:
Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon nr 10 (Centrum Prasowe),  Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 16 maja 2015 r., godzina 15:00.Wstęp wolny.

Jubileuszowa edycja konkursu na najlepszego  Jubileuszowa edycja konkursu na najlepszego  
hodowcę i producenta trzody chlewnej rozstrzygniętahodowcę i producenta trzody chlewnej rozstrzygnięta

W czwartek, 21 maja 2015 r. rozstrzygnięta została X edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej Roku. Uroczyste ogłoszenie 
wyników i wręczenie wyróżnień miało miejsce w Kolegium Rungego na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu.

Konkurs organizowany jest przez Redakcję „Trzody Chlewnej” przy współudziale 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Polskiego Związku Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej „POLSUS”. Patronatem honorowym objęli go Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a także Prezesi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz Agencji Rynku Rolnego.

Sylwetki kilkudziesięciu producentów i hodowców świń z całego kraju nominowa-
nych w konkursie zaprezentowane zostały w 2014 roku na łamach czasopisma „Trzoda 
Chlewna”. Laureatów X edycji (6 hodowców i 6 producentów świń) wyłoniła Kapituła 
Konkursu pracująca pod przewodnictwem prof. dra hab. Janusza Buczyńskiego – kie-
rownika Katedry Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. W skład Kapituły weszli wybitni naukowcy ściśle związani z branżą oraz 
praktycy na co dzień zajmujący się zagadnieniami produkcji i hodowli świń.

W X edycji konkursu laureatami w kategorii „Hodowca”, zajmując kolejno miejsca 
od pierwszego do szóstego, zostali:

1. Małgorzata i Karol Kropiwcowie, Dawidy, woj. lubelskie
2. Kazimierz Czacharowski, Tuszewo, woj. warmińsko-mazurskie

3. Paweł Kosytorz, Zborowskie, woj. śląskie
4. Andrzej Wojciechowski, Odolanów, woj. wielkopolskie
5. Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w Chodeczku,  

 kujawsko-pomorskie
6. Jarosław Łoza, Rabacino, woj. pomorskie
Laureatami w kategorii „Producent” zostali odpowiednio:
1. Jolanta i Krzysztof Cieszkowscy, Księte, woj. kujawsko-pomorskie
2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie, woj. wielkopolskie
3. Anna i Dariusz Wróblowie, Różyce, woj. łódzkie
4. Teresa i Grzegorz Pająkowie, Wisła Wielka, woj. śląskie
5. Dariusz Niedzielak, Pietrusy, woj. mazowieckie
6. Wioletta i Robert Łój, Głupczów, woj. małopolskie
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Państwo Małgorzata i Karol Kropiwcowie z Dawidów,  Państwo Małgorzata i Karol Kropiwcowie z Dawidów,  
gm. Jabłoń, woj. Lubelskie zdobywcami I miejsca  gm. Jabłoń, woj. Lubelskie zdobywcami I miejsca  
w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Producenta  w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Producenta  
i Hodowcę Trzody Chlewnej 2014 r.i Hodowcę Trzody Chlewnej 2014 r.

W tworzeniu ponad 50. letniej historii hodowli świń rasy polskiej białej zwisło-
uchej na Lubelszczyźnie brało udział wiele osób związanych z instytucjami naukowy-
mi i branżowymi oraz hodowców. 

Analiza stad i rejonów hodowlanych na Lubelszczyźnie na przestrzeni lat 1975-
2015 wykazała, że najlepsze hodowle rasy pbz znajdują się w sektorze prywatnym 
w gminie Jabłoń. Wzmiankuje się przy tym, że Koło Hodowców Trzody Chlewnej 
w Dawidach rozpoczęło działalność w 1956 r. Hodowano wówczas świnie rasy pu-
ławskiej, a od 1967 r. świnie rasy pbz. Wśród wyróżniających się hodowców był m.in. 
Krzysztof Kropiwiec, który przekazał gospodarstwo synowi Karolowi w 2008 r. 

Pan Karol razem z żoną Małgorzatą prowadzą 30. ha gospodarstwo hodow-
lano-produkcyjne specjalizujące się w hodowli zarodowej trzody chlewnej ras 
polskiej białej zwisłouchej i puławskiej. Realizują Krajowy Program Hodowlany 
dla rasy pbz i Program Ochrony Zasobów Genetycznych Świń Rasy Puławskiej. 
Utrzymują stado podstawowe 45. loch i 3 knury stadne. Sprzedają rocznie oko-
ło 450 szt. loszek i knurków, które charakteryzują się wysoką wartością hodow-
laną. Kierowane są one do stad zarodowych i stacji unasieniania loch. W 2014 
r średnia plenność loch pbz wynosiła 26,50 szt. prosiąt. Materiał hodowlany 

charakteryzował się wysokim tempem wzrostu i % zawartością mięsa w tuszy. 
Dla knurków i loszek wynosił odpowiednio:

• przyrost dzienny standaryzowany – 820 g, 748 g
• % mięsa w tuszy – 58,4, 56,8
Hodowca regularnie, w Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej 

w Chorzelowie wycenia knury na podstawie potomstwa. Rocznie badaniom pod-
daje ok. 50 szt. warchlaków (jeden z ostatnio wycenionych knurów uzyskał 27,93 
pkt. – I klasa).

Za pośrednictwem POLSUS-AGRO tuczniki rasy puławskiej skupuje Zakład 
Mięsny w Łukowie, a mięso z nich kierowane jest do sieci AUCHAN. Zwierzęta 
pochodzące z hodowli Pana Karola zajmują wysokie lokaty na wystawach zwierząt 
hodowlanych. Na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w 2010, 
2011 i 2013 knur i loszki zdobywały czempionaty, a w 2015 r. knur rasy pbz został 
superczempionem wystawy. 

Na Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie 
w woj. lubelskim w 2011, 2012, 2013 i 2014 r. wyróżniono knury i loszki o najwyższej 
wartości hodowlanej oszacowanej na podstawie indeksu BLUP ZWH, a w 2014 r. 
wyróżniony knur uzyskał także tytuł „czempiona publiczności”.

Wzorowe prowadzenie hodowli ułatwia Państwu Kropiwcom zdobyta wiedza na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (ukończyli Wydział Biologii i Hodowli Zwie-
rząt) i wykorzystywanie funduszy UE wynikających z PROW 2007-2013. 

W ciągu ostatnich lat zmodernizowano park maszynowy, jak i budynki inwentar-
skie. Państwo Kropiwcowie planują prowadzić hodowlę i chów świń na bazie 168. 
loch stada podstawowego w cyklu 3 tygodniowym.



W X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Producenta i Hodowcę Trzody 
Chlewnej w 2014 roku, organizowanego przez ogólnopolskie czasopismo specja-
listyczne „Trzoda Chlewna” pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Prezesów ARiMR i ARR Państwo Małgorzata i Karol Kropiwco-
wie zdobyli I miejsce w kategorii „Hodowca”.

(od lewej) Prezes Ryszard Mołdrzyk, hodowca Karol Kropiwiec,  
kierownik Mirosława Gamoń

Marszałek Województwa Lubelskiego uhonorował Pana Karola Kropiwca za 
pracę i osiągnięcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny statuetką 
rolniczego ambasadora województwa lubelskiego.



XXIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych Maszyn  XXIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych Maszyn  
i Urządzeń Rolniczych SITNO – 2015 r.i Urządzeń Rolniczych SITNO – 2015 r.

W dniach 4-5 lipca 2015 roku w Sitnie koło Zamościa odbyła się XXIX Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych, pod honorowym patronatem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa 
Lubelskiego. Zorganizowana została przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli, Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie.

Trzodę chlewną wystawiało 17 hodowców z województwa lubelskiego, którzy za-
prezentowali 25 stawek zwierząt. Zaprezentowano 15 knurów i 36 loszek hodow-
lanych. Zwierzęta charakteryzowały się wzorcowymi fenotypami i wysoką wartością 
hodowlaną.

Przed rozpoczęciem wyceny hodowcom wręczono upominki sfinansowane ze 
Środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i od LODR w Końskowoli.

Komisja oceny trzody chlewnej w składzie:Komisja oceny trzody chlewnej w składzie:
– dr hab. Marek Babicz prof. UP w Lublinie – przewodniczący
– dr inż. Jarosław Ptak PZHiPTCh „POLSUS” Warszawa – członek
– Bolesław Błaszczak PZHIPTCh „POLSUS” filia w Lublinie – członek 
– mgr inż. Mirosława Gamoń – PZHiPTCh „POLSUS” filia w Lublinie –  

 organizator wyceny.
Zgodnie z obowiązującym regulaminem oceny trzody chlewnej komisja oceniła 

51 zwierząt. Wśród prezentowanych knurów i loszek wyróżniono zwierzęta o najwyż-
szej wartości hodowlanej oszacowanej na podstawie indeksu BLUP ZWH. Uzyskał ją 

knur rasy pbz nr kat. 6 (13,10) z hodowli Karola Kropiwca z Dawidów i loszka nr kat. 
33 (12,09) z hodowli Zbigniewa Żura z Gruszki Zaporskiej.

Tytuły czempiona uzyskały knury w rasach:Tytuły czempiona uzyskały knury w rasach:
– wbp – nr kat. 2, hodowli Marcina Bociańskiego zam. Chrząchów
– pbz – nr kat. 6, hodowli Karola Kropiwca zam. Dawidy
– duroc – nr kat. 11, hodowli Krzysztofa Pietrzaka zam. Niedrzwica Kościelna 
– pietrain x duroc – nr kat. 15, hodowli Krzysztofa Pietrzaka  

 zam. Niedrzwica Kościelna
Tytuły czempiona uzyskały loszki w rasach:Tytuły czempiona uzyskały loszki w rasach:
– wbp – nr kat. 27, hodowli Józefa Stefanka zam. Niedrzwica Kościelna
– pbz – nr kat. 32, hodowli Zbigniewa Żura zam. Gruszka Zaporska
– puławskiej – nr kat. 42, hodowli Jan Gozdeckiego zam. Kol. Gorajec
– wbp x pbz – nr kat. 57, hodowli Mieczysława Wierzchowskiego  

 zam. Wierzchowiny
– pbz x wbp – nr kat. 59, hodowli Mariusza Poniewozika zam. Giełczew Druga
Wiceczempionami wyróżniono loszki w rasach:Wiceczempionami wyróżniono loszki w rasach:
– wbp – nr kat. 20 i 21, hodowli Stanisława Jędrzejkiewicza zam. Bełcząc
– pbz – nr kat. 28, hodowli Karola Kropiwca zam. Dawidy i nr kat. 33,  

 hodowli Zbigniewa Żura zam. Gruszka Zaporska
– puławska – nr kat. 38, hodowli Andrzeja Cieślaka zam. Wola Chomejowa  

 i nr kat. 45, hodowli Mirosława Michalaka zam. Kozłówka
– wbp x pbz – nr kat. 52, hodowli Józefa Stefanka zam. Niedrzwica Kościelna  

 i nr kat. 56, hodowli Mieczysława Wierzchowskiego zam. Wierzchowiny
– pbz x wbp – nr kat. 60, hodowli Augusta Wierzchowskiego zam. Wierzchowiny



Koniec pierwszego dnia zwieńczyła uroczysta gala zorganizowana przed pałacem 
ODR Sitno, podczas której zostały wręczone dyplomy dla hodowców za uczestnictwo 
w wystawie i za uzyskanie tytułów wiceczempionów w kategorii: loszki hodowlane.

W drugim dniu wystawy na ringu głównym odbyła się prezentacja wyróżnionych 
zwierząt oraz ceremonia nagradzania hodowców pucharami za zwierzęta, które 
uzyskały tytuł czempiona oraz za knura i loszkę w rasie pbz o najwyższym indeksie 
BLUP ZWH.

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Poseł na Sejm RP 
Henryk Smolarz uhonorowali dyplomami i nagrodami rzeczowymi hodowców: Karola 
Kropiwca, Andrzeja Kołtuna, Mirosława Michalaka, Krzysztofa Pietrzaka, Mieczysła-
wa Wierzchowskiego – uczestników XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 
w Poznaniu, których zwierzęta uzyskały tytuły czempionów i wiceczempionów. Pod-
kreślić należy, że superczempionem KWZH został knur rasy pbz z hodowli Karola 
Kropiwca z Dawidów.

Miłym akcentem było wręczenie przez dyrektora „POLSUS” Jarosława Ptaka 
medali „Za Zasługi Dla Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej” pracownikom fi-
lii w Lublinie (uchwała Prezydium Zarządu Głównego Związku „POLSUS” z dnia 
26.05.2015 r.)

W imieniu spółki POLSUS-AGRO Sp. z o.o. dr Katarzyna Skrzymowska hodow-
com świń rasy puławskiej złożyła podziękowania za udaną współpracę handlową 
i popularyzację świń rasy puławskiej na polskim rynku oraz wręczyła dyplomy i upo-
minki rzeczowe.

PZHiPTCh „POLSUS” filia w Lublinie, Fot. Marek Gamoń

Fragment ekspozycji dotyczącej świń rasy puławskiej

Fragment ekspozycji dotyczącej ras białych



Informacja
W bieżącym roku przypada jubileusz „80-lecia uznania  

ksiąg hodowlanych świń gołębskich-puławskich.”
Jest to najstarsza hodowlana rasa świń w Polsce dla której  

księgi prowadzone są od 1935 r. 
Jest ona nierozerwalnie związana z Lubelszczyzną. Nazwa pochodzi  

od miejscowości Gołąb koło Puław. Prace hodowlane rozpoczęto od zakupu  
przez prof. Zdzisława Ludwika Zabielskiego (z gospodarstw włościańskich)  
30 szt. warchlaków tzw. „łaciatek” do gospodarstwa Borowina, należącego  

do Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. 
Dla podkreślenia zasług PING W zmieniono nazwę z „gołębskich” na „puławską”. 
Nadmienić należy, że świnia puławska w latach okresu międzywojennego i powo-

jennego była chętnie hodowana, gdyż odkładała duże ilości słoniny i sadła,  
co w ówczesnym czasie było bardzo cenione. 

Wzmiankować należy, że początek prac hodowlanych w populacji tych świń  
rozpoczęto w 1926 r. a prowadzenie ksiąg rozpoczęto na podstawie Rozporzą-

dzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 16.03.1935 r. 
Regionalny Związek Hodowców 

i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK”
Prezes

Dr Zbigniew Bajda

Prezentacja loszek rasy puławskiej z hodowli Mirosława Michalaka z Kozłówki 



Hodowca Jan Gozdecki prezentuje czempiona – loszkę rasy puławskiejHodowcy i pracownicy Filii „POLSUS” w Lublinie

Hodowcy uczestniczący w wystawie zwierząt hodowlanych
Komisja oceny trzody chlewnej: (od lewej) Bolesław Błaszczak (członek),  

dr inż. Jarosław Ptak (członek), prof. Marek Babicz (przewodniczący)



Pracownicy „POLSUS” Filii w Lublinie nagrodzeni medalem „Za zasługi dla Hodowli i Produkcji Trzody chlewnej.  
(od lewej) marek Gamoń, Marek Pitera, Bolesław Błaszczak, Bożena Baryluk, Zbigniew Bajda,  

Mirosława Gamoń oraz dyrektor „POLSUS” w Warszawie Jarosław Ptak i prezes POLSUS-AGRO Katarzyna Skrzymowska.



Hodowcy nagrodzeni przez Marszałka Województwa Lubelskiego wraz z europosłem Arkadiuszem Bratkowskim,  
Marszałkiem Województwa Lubelskiego Sławomirem Sosnowskim i dyrektorem ODR w Końskowoli Antonim Skrabuchą 



Pożegnanie odchodzące na emeryturę długoletniego  Pożegnanie odchodzące na emeryturę długoletniego  
pracownika i kolegi Bolesława Błaszczaka.pracownika i kolegi Bolesława Błaszczaka.
Lublin – Grudzień 2015 r.Lublin – Grudzień 2015 r.

„Czasami coś musi się zakończyć,  

aby coś innego, lepszego mogło się zacząć.”

Drogi Bolesławie!

Wszyscy w pracy Cię dziś żegnają, 

i najserdeczniejsze gratulacje składają. 

Błyszczy im nutka zazdrości w oku, 

bo Ty od pracy masz od tej chwili spokój. 

Odpoczynku czas i nowe życie, 

spędzaj teraz swój każdy dzień znakomicie. 

Porzuć wszelkie troski i zmartwienia, 

bo tak wiele masz jeszcze do zrobienia! 

Nie w Twoim życiu teraz nastanie czas 

spokoju, radości, beztroski i spełnienia marzeń. 

Baw się do rana, nie stresuj się niczym, 

dbaj o siebie i pamiętaj o swoich byłych 

kolegach z pracy! 

Dziękujemy Ci za wiele lat wspólnej pracy, 

za Twój uśmiech i pogodę ducha 

oraz za wspólne piątkowe śniadanka. 

BĘDZIE NAM CIEBIE BRAKOWAŁO!

Od lewej: Marek Pitera, Marek Gamoń, Mirosława Gamoń,  
Bolesław Błaszczak i Zbigniew Bajda

Pracownicy Fili „POLSUS” w Lublinie z hodowcami



Hodowcy i pracownicy na uroczystym pożegnaniu Bolesława Błaszczaka

Marek Pitera, Bożena Baryluk, Mirosława Gamoń,  

Zbigniew Bajda, Bolesław Błaszczak

Andrzej Kołtun, Agata Kołtun, Bolesław Błaszczak, Zbigniew Bajda

Bolesław Błaszczak, Zbigniew Bajda, Roman Borychowski,  Halina Cieślak, Bożena Borychowska



Z inicjatywy Regionalnego Związku „Z inicjatywy Regionalnego Związku „PUŁAWIAKPUŁAWIAK” ” POLSUS-AGROPOLSUS-AGRO zorganizował spotkanie w Bogucinie zorganizował spotkanie w Bogucinie
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WspółpracaWspółpraca
Listopad 2009  pierwsze rozmowy z AUCHAN Polska

25.26.03.2010 wizyta studyjna w gospodarstwach hodowców świń rasy puławskiej

25.03.2010    podpisanie umowy o współpracy pomiędzy AUCHAN Polska – POLSUS-AGRO Sp. z o.o. – PZHiPTCh „POLSUS”

8.04.2010    pierwsze zakupy tuczników rasy puławskiej dla AUCHAN Polska

25-26.03.2010 wizyta studyjna u hodowców: Józef Kokoszkiewicz, Lucjan Kawałek, Wojciech Król,  
   Roman Borychowski, Andrzej Cieślak, Andrzej Kołtun, Adam Więcław, Tymoteusz Zygan

Pierwsza sprzedaż świń rasy puławskiej dla sieci AUCHAN miała miejsce w dniu 8 kwietnia 2010 r. Sprzedano wówczas 5 sztuk.

Sprzedaż świń puławskich 2010-2015Sprzedaż świń puławskich 2010-2015



IX Szkoła Zimowa IX Szkoła Zimowa 
Ustronie 17-19 luty 2016 r.Ustronie 17-19 luty 2016 r.

Prezentacja gospodarstwa i osiągnięć w hodowli  
przez Romana Borychowskiego

Gospodarstwo rolne Państwa Bożeny i Romana Borychowskich 
Ustronie, 17-19 luty 2016 r.Bożena i Roman Borychowscy



Liczne nagrody i wyróżnienia na Wystawach Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu 
i w Sitnie, w tym:

nagroda za krzyżówkową loszkę (z M puł.) Czempionkę uzyskaną na XXV Jubi-
leuszowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie 
w 2011 r., gdzie obchodzono uroczystości „85-lecia prac hodowlanych w populacji 
świń gołębskich”.

W gospodarstwie prowadzi się hodowlę trzody chlewnej rasy puławskiej,  
gdzie realizowany jest Krajowy Program Ochrony Zasobów Genetycznych  
Świń Rasy Puławskiej.

Świnie rasy puławskiej z hodowli R. Borychowskiego

Roman Borychowski



W 1926 roku w Stacji Zootechnicznej Państwowego Instytutu  
Gospodarstwa Wiejskiego w Borowinie pod Dęblinem rozpoczęto  
prace hodowlane nad doskonaleniem świń gołębskich, pod kierunkiem  
prof. Zdzisława Ludwika Zabielskiego.

1926

OD ŚWIŃ GOŁĘBSKICH DO PUŁAWSKICH
90 LAT PRAC HODOWLANYCH

1926 – 2016

2016 Świnie rasy puławskiej objęte są Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich.

Księgi hodowlane świń puławskich prowadzi Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”.



XXX Jubileuszowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych XXX Jubileuszowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych, SITNO 2016 r.Maszyn i Urządzeń Rolniczych, SITNO 2016 r.

W dniach 8-10 lipca 2016 roku w Sitnie koło Zamościa odbyła się XXX Jubile-
uszowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych pod hono-
rowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Lubelskiego i Mar-
szałka Województwa Lubelskiego. Zorganizowana została przez Lubelski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu 
z siedzibą w Sitnie. Na Wystawie uroczyście obchodzono również Jubileusz 90-lecia 
prac hodowlanych w populacji świń gołębskich-puławskich. Zdaniem prof. Wiesława 
Krautforsta uroczyste obchodzenie jubileuszy są „…wyrazem szacunku dla osiągnięć 
i niepowodzeń poprzedzających nas pokoleń, a także dla naszej własnej działalności 
z dnia wczorajszego.

Z tej okazji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pod redakcją naukową 
dr hab. Marka Babicza prof. UP w Lublinie wydano monografię „Świnie gołębskie- 
puławskie 90-lat hodowli (1926-2016)”.

Na Jubileuszowej Wystawie, trzodę chlewną prezentowało 19 hodowców – wy-
stawców z województwa lubelskiego, którzy zaprezentowali 25 stawek zwierząt, tj. 
13 knurów czystorasowych i krzyżówkowych i 38 loszek czystorasowych i krzyżów-
kowych. Ponadto wystawiono 6 warchlaków krzyżówkowych na bazie M. puł. Zwie-
rzęta pochodziły z Krajowego Programu Hodowlanego i Programu Ochrony Zaso-
bów Genetycznych Świń Rasy Puławskiej Okręgu Wschodniego.

Spośród zwierząt ocenianych Komisja Oceny w składzie:
 dr hab. Marek Babiczdr hab. Marek Babicz,,  prof. UP w Lublinie,  
 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – przewodniczący
 prof. dr hab. Stanisław Kondrackiprof. dr hab. Stanisław Kondracki,  
 Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach – członek
 dr Magdalena Szyndler-Nędzadr Magdalena Szyndler-Nędza,  
 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Kraków – członek
 mgr inż. Mirosława Gamońmgr inż. Mirosława Gamoń,  
 PZHiPTCh „POLSUS” Okręg Wschodni Biuro w Lublinie – organizator wyceny
Zgodnie z obowiązującym regulaminem oceny trzody chlewnej oceniła 51 szt. zwierząt.

Hodowcy (od lewej) Marcin Bociański i Andrzej Kołtun  prezentują nagrodzone zwierzęta



 TYTUŁY CZEMPIONA UZYSKAŁY KNURY W RASACH:TYTUŁY CZEMPIONA UZYSKAŁY KNURY W RASACH:
 wbpwbp – hodowli Marcina BociańskiegoMarcina Bociańskiego, zam. Chrząchów
 pbz pbz – hodowli Karola KropiwcaKarola Kropiwca, zam. Dawidy
 duroc duroc – hodowli Krzysztofa PietrzakaKrzysztofa Pietrzaka, zam. Niedrzwica Kościelna
 mieszańcowy pi x dumieszańcowy pi x du – hodowli Antoniego BrodzkiegoAntoniego Brodzkiego, zam. Wisznice

 TYTUŁY CZEMPIONA UZYSKAŁY LOSZKI W RASACH:TYTUŁY CZEMPIONA UZYSKAŁY LOSZKI W RASACH:
 wbpwbp – hodowli Rafała JędrzejkiewiczaRafała Jędrzejkiewicza, zam. Bełcząc
 pbzpbz – hodowli Zbigniewa ŻuraZbigniewa Żura, zam. Gruszka Zaporska
 puławskiej puławskiej – hodowli Andrzeja KołtunaAndrzeja Kołtuna zam. Leśce
 krzyżówkowe z M. wbpkrzyżówkowe z M. wbp hodowli Mieczysława WierzchowskiegoMieczysława Wierzchowskiego, zam. Wierzchowiny
 krzyżówkowe z M. pbz krzyżówkowe z M. pbz – hodowli Mariusza PoniewozikaMariusza Poniewozika, zam. Giełczew Druga
 krzyżówkowe z M. puł. krzyżówkowe z M. puł. – hodowli Andrzeja CieślakaAndrzeja Cieślaka, zam. Wola Chomejowa

Komisja przyznała również tytuł wiceczempiona dla knura mieszańcowego i dla 
9 loszek czystorasowych i krzyżówkowych.

Ponadto, komisja przyznała wyróżnienie w kategorii loszek rasy puławskiej i wielkiej 
białej polskiej.

Wśród prezentowanych knurów i loszek wyróżniono zwierzęta o najwyższej warto-
ści hodowlanej oszacowanej na podstawie indeksu BLUP ZWH. Uzyskał ją knur i loszka 
rasy pbz z hodowli Karola Kropiwca zam. Dawidy.

Na Wystawie publiczność dokonała wyboru najpiękniejszej loszki rasy puławskiej. 
Tytuł „CZEMPIONA PUBLICZNOŚCI” uzyskała loszka z hodowli Daniela Kokoszkie-
wicza zam. Kożuszki.

Jubileusz 90-lecia prac hodowlanych w populacji świń gołębskich-puławskich

Wręczanie jubileuszowych grawertonów z podziękowaniem za długoletni 
udział i współpracę przy organizacji wystaw



Przed rozpoczęciem wyceny hodowcom wręczono upominki sfinansowane ze 
Środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i od LODR w Końskowoli, a Kie-
rownictwu „POLSUS” Okręg Wschodni od „Top Agrar”. Miłym akcentem obchodów 
Jubileuszu była degustacja wyrobów wędliniarskich ze świni puławskiej, która cieszyła 
się dużym popytem ze względu na walory smakowe.

Koniec pierwszego dnia zwieńczyła uroczysta gala zorganizowana przed pa-
łacem ODR Sitno, podczas której zostały wręczone dyplomy dla hodowców za 
uczestnictwo w Wystawie i za uzyskanie tytułów wiceczempionów spośród prezen-
towanych zwierząt.

Drugi dzień uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą dla organizatorów, wystawców 
i zwiedzających. Następnie Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnow-
ski i Dyrektor LODR w Końskowoli Antoni Skrabucha wręczyli hodowcom i pracow-
nikom jubileuszowe grawertony z podziękowaniem za długoletni udział i współpracę 
przy organizacji wystaw.

Na ringu głównym odbyła się prezentacja zwierząt oraz ceremonia nagradza-
nia hodowców pucharami za zwierzęta, które uzyskały tytuł czempiona, za knura 
i loszkę o najwyższym indeksie BLUP ZWH. Nagrody książkowe „Hodowla i chów 
świń” za loszkę puławską, która uzyskała tytuł „czempiona publiczności” wręczył 
Prezes Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej 
„PUŁAWIAK”, a za czempionkę rasy puławskiej wręczył Członek Prezydium Za-
rządu Głównego „POLSUS”.

W dowód wdzięczności za owocną współpracę w promowaniu lubelskiej hodowli 
świń „POLSUS” przyznał Pani Teresie Jawor (były pracownik ODR Sitno) statuetkę 
i dyplom, którą wręczyli Kierownik Okręgu Wschodniego i Członek Z.G. „POLSUS”.

Dr Zbigniew Bajda otrzymuje grawerton 
z rąk rektora UP w Lublinie, prof. Zygmunta Litwinczuka

Mirosław Gamoń otrzymuje grawerton z rąk Dyrektora LODR  
w Końskowoli, Antoniego Skrabuchy



Z uwagi na to, że na Wystawie obchodzono Jubileusz 90-lecia prac hodowla-
nych w populacji świń gołębskich – puławskich prezentację zwierząt rozpoczęto od 
świni tej rasy. Prowadzący dr Zbigniew Bajda przypomniał o historii prac hodow-
lanych w populacji świń rasy puławskiej. Podkreślił, że jest ona uznawana za naj-
starszą polską rasę o nieprzerwanej tradycji hodowlanej. W 1926 r. prof. Zdzisław 
Ludwik Zabielski rozpoczął pracę hodowlaną w Zakładzie Doświadczalnym w Bo-
rowinie należącym do Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskie-
go w Puławach na stadzie około 30 warchlaków tzw. „łaciatek” zakupionych od 
włościan we wsi Gołąb koło Puław (pierwotna nazwa gołębska). Stwierdził także, 
że w 1872 r. na Lubelszczyźnie rozpoczęto hodowlę świń w Polsce. Zapoczątko-

wał ją Antoni Bobrowski ze Snopkowa k/Lublina w rasach: wielka biała angielska, 
tamworth i bershire. 

Na zakończenie prowadzący podkreślił, że prezentowane na Wystawie zwierzę-
ta oprócz wzorcowego fenotypu charakteryzowały się wysoką wartością hodowlaną, 
dlatego też odniosłyby sukces w kraju i za granicą.

Pomimo kapryśnej pogody Wystawa w Sitnie, tradycyjnie cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem zwiedzających.

Organizatorom, wystawcom oraz sponsorom składamy serdeczne podziękowa-
nie, mając nadzieję, że następna Wystawa będzie również bardzo udana.

Okręg Wschodni Biuro w Lublinie, Fot. Marek Gamoń

Nagrodzeni hodowcy za uczestnictwo w Wystawie i za uzyskanie tytułów  

wiceczempionów spośród prezentowanych zwierząt wraz ze „świnką-maskotką”

Nagrodzeni hodowcy za uczestnictwo w Wystawie i za uzyskanie tytułów  
wiceczempionów spośród prezentowanych zwierząt
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Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS” 

   Spółka POLSUS-AGRO Sp. z o.o. 

Regionalny Związek Hodowców i Użytkowników Świni Rasy 
Puławskiej „PUŁAWIAK” 

 

          zapraszają: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

na seminarium dotyczące  produkcji tuczników świń rasy 
puławskiej dla sieci handlowej  AUCHAN Polska sp. z o.o.  

które odbędzie się w dniu 2 lutego 2017 r. ( czwartek),  

w Bogucinie:   

BISTRO PODOLANKA, Bogucin 100, 21-080 Garbów 

 

 

                                                 Program seminarium 

10:00 – 10:15 Otwarcie seminarium 
 
10:15 – 10:25                

 
 

 
10:25-10:35 
 
 
 
10:35-10:50   
 
 
 
10:50-11:20 
         

Stan hodowli świń w Okręgu Wschodnim 
mgr inż. Mirosława Gamoń – kierownik „POLSUS” 
Okręg Wschodni 
 
Stan hodowli świń w Okręgu Centralnym 
mgr inż. Tomasz Bieliński – kierownik „POLSUS”  
Okręg Centralny  
 
Możliwość wsparcia finansowego hodowli świń  ras  
rodzimych w ramach PROW 1014-2020 
dr inż. Magdalena Szyndler – IŻ PIB Kraków 
 

             Podsumowanie współpracy handlowej z    
             AUCHAN   Polska sp. z o.o                             

                                                  dr inż. Katarzyna Skrzymowska - Prezes Zarządu   
                                                  POLSUS-AGRO Sp. z o.o.,  
                                                  główny specjalista ds. hodowli PZHiPTCh „POLSUS” 
 
11:20– 11:50 Plany rozwoju współpracy handlowej z hodowcami świń 

puławskich 
                                                  Przedstawiciel  AUCHAN Polska sp. z o.o. 
 
11:50 – 12:20 Dyskusja na temat dalszej współpracy 
                                                  Hodowcy świń puławskich, przedstawiciele AUCHAN, 
                                                   pracownicy PZHiPTCh „POLSUS”, zaproszeni goście 
 
12:20 – 12:50  Przerwa kawowa 
                     
12:50 – 13:10               Racjonalne żywienie świń  rasy puławskiej 
                                                   prof. dr hab. Eugeniusz Grela, UP w Lublinie 
                       
13:10 – 13:25              Wykorzystanie polimorfizmu genów w hodowli świń rasy     

             puławskiej 
                                                  dr inż. Marcin Pastwa UP w Lublinie 
 
13:25 – 13:45 
 
13:45 

Dyskusja  
 
Obiad 
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CZĘŚĆ KONKURSOWA 

  9.15 –  9.30   Wiktoria Firla, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz, Jacek Nowicki, Artur Turek 
- Efektywność zastosowania doustnego preparatu zawierającego 
immunoglobuliny w okresie odsadzenia prosiąt – UR Kraków 

  9.30 –  9.45   Anna Bartosik, Anna Jankowska-Mąkosa, Kamil Duziński, Damian Knecht 
- Wpływ wybranych wariantów genetycznych knurów na parametry 
odchowu prosiąt – UP Wrocław 

  9.45 – 10.00   Maciej Janus, Justyna Więcek, Martyna Batorska, Anna Rekiel - Jakość 
technologiczna słoniny tuczników żywionych systemem na sucho lub 
mokro – SGGW Warszawa 

10.00 – 10.15 Dyskusja 
10.15 – 10.30 Patrycja Reszka, Wojciech Kapelański - Efekty odchowu i tuczu świń 

mieszańców ras hodowli krajowej  w przykładowej chlewni woj. Kujawsko-
pomorskiego – UTP Bydgoszcz 

10.30 – 10.45 Krystian Tarczyński, Halina Sieczkowska, Andrzej Zybert, Maria Koćwin-
Podsiadła, Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, Katarzyna Antosik - Częstość 
występowania mięsa cieknącego w dwóch grupach tuczników mieszańców 
(L×Y)×D zróżnicowanych pochodzeniem komponentu ojcowskiego – UPH 
Siedlce 

10.45 – 11.00 Paulina Szczurek, Jarosław Woliński, Maria Boryczka, Marian Kamyczek, 
Mariusz Pietras, Marek Pieszka - Wpływ suplementacji diety różnego 
rodzajami tłuszczu na strukturę przewodu pokarmowego u odsadzonych 
prosiąt – IZ Kraków 

11.00 – 11.15 Agnieszka Korpal, Katarzyna Woźniak, Katarzyna Ropka-Molik, Arkadiusz 
Terman - Analiza strukturalna eksonu 5 genu selenoproteiny P (SEPP1) 
świni – ZUT Szczecin 

11.15 – 11.30 Dyskusja 
11.30 – 12.00 Głosowanie – wybór najlepszej prezentacji w „Sesji młodych naukowców” 
 Przerwa kawowa 
IV sesja plenarna 
12.00 – 13.30 Wystąpienie przedstawicieli firm wspierających X Szkołę Zimową 
13.30 – 14.30 Obiad 
V sesja plenarna - „Praktyka hodowlana - Prezentacje krajowych hodowli świń” 
14.30 – 14.50  mgr Ignacy Zaremba, hodowca PZHiPTCh POLSUS – Okręg Wschodni 
14.50 – 15.10 lek. wet. Piotr Mańka, OHZ Garzyn Sp. z o.o. – Okręg Zachodni  
15.10 – 15.30 Mariusz Kiełpikowski, hodowca PZHiPTCh POLSUS – Okręg Północny 
15.30 – 15.50 Bożena Jelska-Jaroś, hodowca PZHiPTCh POLSUS – Okręg Centralny 
15.50 – 16.15 Dyskusja 
16.15 – 16.30 Podsumowanie X Szkoły Zimowej 
18.30  Kolacja - impreza plenerowa 

PIĄTEK 17.02. 
7.00 – 9.00  Śniadanie 
Wyjazd Uczestników Konferencji 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie 
 

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności 
Katedra Genetyki i Hodowli Zwierząt 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
 

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia: http://www.orw-muflon.com.pl  

WOREK 14.02. 
Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie Uczestników Konferencji 
ORW Muflon, Ustroń, ul. Sanatoryjna 32 
Od godz. 16.00       Rejestracja uczestników konferencji 
         Od  18.30       Kolacja (bufet) 

ŚRODA 15.02. 
  7.00 – 9.00 Śniadanie 
             8.00 c.d. rejestracji Uczestników 
 9.00  -  9.15 Powitanie uczestników i oficjalne otwarcie X Szkoły Zimowej  
I sesja plenarna 
 9.15  - 10.00 prof. dr hab. Robert Eckert, Instytut Zootechniki PIB, Kraków – Jubileusz 

10-lecia Szkoły Zimowej 
10.00 – 10.30 ks. dr hab. Damian Wąsek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków –  

Czy biolog może wierzyć w Boga? 
10.30 – 11.00 dr Jerzy Śliwiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 

– Czy wystarczy wody by wykarmić ludzkość? 
11.00 – 11.30 Dyskusja 
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa 
II sesja plenarna 
12.00 – 12.30 dr hab. Grzegorz Żak – Instytut Zootechniki PIB, Kraków – Świnia –  

nasza codzienność  
12.30 – 13.00 dr hab. Jacek Jura – Instytut Zootechniki PIB, Kraków – Wykorzystanie 

świń w celach biomedycznych 
13.00 – 13.30 dr hab. Karol Fijałkowski  – Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny, Szczecin –  Probiotechnologia - wykorzystanie 
mikroorganizmów w żywieniu świń 

13.30 – 14.00 dr hab. Dariusz Lisiak – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno 
Spożywczego, Warszawa – Spożycie mięsa wieprzowego  
a choroby cywilizacyjne – fakty i mity 

14.00 – 14.30 Dyskusja 
14.30  Obiad 
19.30 Uroczysta kolacja 

CZWARTEK 16.02. 
  7.00 – 9.00 Śniadanie 
III sesja plenarna – „Młodzi naukowcy – doktorzy i doktoranci” 
  9.00 –  9.15   Komunikat wprowadzający: dr Radosław Drozd, Artur Rybarczyk, Agata 

Wasak, Arleta Drozd – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 
Szczecin –  Wpływ suplementacji ziołowo-probiotycznej połączonej z 
witaminą C i allicyną na status antyoksydacyjny wątroby świń  

 



 
CZĘŚĆ KONKURSOWA 

  9.15 –  9.30   Wiktoria Firla, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz, Jacek Nowicki, Artur Turek 
- Efektywność zastosowania doustnego preparatu zawierającego 
immunoglobuliny w okresie odsadzenia prosiąt – UR Kraków 

  9.30 –  9.45   Anna Bartosik, Anna Jankowska-Mąkosa, Kamil Duziński, Damian Knecht 
- Wpływ wybranych wariantów genetycznych knurów na parametry 
odchowu prosiąt – UP Wrocław 

  9.45 – 10.00   Maciej Janus, Justyna Więcek, Martyna Batorska, Anna Rekiel - Jakość 
technologiczna słoniny tuczników żywionych systemem na sucho lub 
mokro – SGGW Warszawa 

10.00 – 10.15 Dyskusja 
10.15 – 10.30 Patrycja Reszka, Wojciech Kapelański - Efekty odchowu i tuczu świń 

mieszańców ras hodowli krajowej  w przykładowej chlewni woj. Kujawsko-
pomorskiego – UTP Bydgoszcz 

10.30 – 10.45 Krystian Tarczyński, Halina Sieczkowska, Andrzej Zybert, Maria Koćwin-
Podsiadła, Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, Katarzyna Antosik - Częstość 
występowania mięsa cieknącego w dwóch grupach tuczników mieszańców 
(L×Y)×D zróżnicowanych pochodzeniem komponentu ojcowskiego – UPH 
Siedlce 

10.45 – 11.00 Paulina Szczurek, Jarosław Woliński, Maria Boryczka, Marian Kamyczek, 
Mariusz Pietras, Marek Pieszka - Wpływ suplementacji diety różnego 
rodzajami tłuszczu na strukturę przewodu pokarmowego u odsadzonych 
prosiąt – IZ Kraków 

11.00 – 11.15 Agnieszka Korpal, Katarzyna Woźniak, Katarzyna Ropka-Molik, Arkadiusz 
Terman - Analiza strukturalna eksonu 5 genu selenoproteiny P (SEPP1) 
świni – ZUT Szczecin 

11.15 – 11.30 Dyskusja 
11.30 – 12.00 Głosowanie – wybór najlepszej prezentacji w „Sesji młodych naukowców” 
 Przerwa kawowa 
IV sesja plenarna 
12.00 – 13.30 Wystąpienie przedstawicieli firm wspierających X Szkołę Zimową 
13.30 – 14.30 Obiad 
V sesja plenarna - „Praktyka hodowlana - Prezentacje krajowych hodowli świń” 
14.30 – 14.50  mgr Ignacy Zaremba, hodowca PZHiPTCh POLSUS – Okręg Wschodni 
14.50 – 15.10 lek. wet. Piotr Mańka, OHZ Garzyn Sp. z o.o. – Okręg Zachodni  
15.10 – 15.30 Mariusz Kiełpikowski, hodowca PZHiPTCh POLSUS – Okręg Północny 
15.30 – 15.50 Bożena Jelska-Jaroś, hodowca PZHiPTCh POLSUS – Okręg Centralny 
15.50 – 16.15 Dyskusja 
16.15 – 16.30 Podsumowanie X Szkoły Zimowej 
18.30  Kolacja - impreza plenerowa 

PIĄTEK 17.02. 
7.00 – 9.00  Śniadanie 
Wyjazd Uczestników Konferencji 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie 
 

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności 
Katedra Genetyki i Hodowli Zwierząt 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
 

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia: http://www.orw-muflon.com.pl  

WOREK 14.02. 
Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie Uczestników Konferencji 
ORW Muflon, Ustroń, ul. Sanatoryjna 32 
Od godz. 16.00       Rejestracja uczestników konferencji 
         Od  18.30       Kolacja (bufet) 

ŚRODA 15.02. 
  7.00 – 9.00 Śniadanie 
             8.00 c.d. rejestracji Uczestników 
 9.00  -  9.15 Powitanie uczestników i oficjalne otwarcie X Szkoły Zimowej  
I sesja plenarna 
 9.15  - 10.00 prof. dr hab. Robert Eckert, Instytut Zootechniki PIB, Kraków – Jubileusz 

10-lecia Szkoły Zimowej 
10.00 – 10.30 ks. dr hab. Damian Wąsek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków –  

Czy biolog może wierzyć w Boga? 
10.30 – 11.00 dr Jerzy Śliwiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 

– Czy wystarczy wody by wykarmić ludzkość? 
11.00 – 11.30 Dyskusja 
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa 
II sesja plenarna 
12.00 – 12.30 dr hab. Grzegorz Żak – Instytut Zootechniki PIB, Kraków – Świnia –  

nasza codzienność  
12.30 – 13.00 dr hab. Jacek Jura – Instytut Zootechniki PIB, Kraków – Wykorzystanie 

świń w celach biomedycznych 
13.00 – 13.30 dr hab. Karol Fijałkowski  – Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny, Szczecin –  Probiotechnologia - wykorzystanie 
mikroorganizmów w żywieniu świń 

13.30 – 14.00 dr hab. Dariusz Lisiak – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno 
Spożywczego, Warszawa – Spożycie mięsa wieprzowego  
a choroby cywilizacyjne – fakty i mity 

14.00 – 14.30 Dyskusja 
14.30  Obiad 
19.30 Uroczysta kolacja 

CZWARTEK 16.02. 
  7.00 – 9.00 Śniadanie 
III sesja plenarna – „Młodzi naukowcy – doktorzy i doktoranci” 
  9.00 –  9.15   Komunikat wprowadzający: dr Radosław Drozd, Artur Rybarczyk, Agata 

Wasak, Arleta Drozd – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 
Szczecin –  Wpływ suplementacji ziołowo-probiotycznej połączonej z 
witaminą C i allicyną na status antyoksydacyjny wątroby świń  

 



Halina i Andrzej CieślakowieHalina i Andrzej Cieślakowie

Hodowcy świń rasy puławskiejHodowcy świń rasy puławskiej
Wola Chomejowa 
Gmina Borki  
Powiat Radzyń Podlaski 
Woj. lubelskie

Andrzej i Halina Cieślakowie z synami – Michałem i Jakubem
Andrzej Cieślak – współzałożyciel Regionalnego Związku Hodowców  

Andrzej Cieślak – współzałożyciel Regionalnego Związku Hodowców  

i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” w 2005 r.

i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” w 2005 r.

Andrzej Cieślak, Sławomir Sosnowski, Jerzy Bajda



Uczestnik Wystaw Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu  

Uczestnik Wystaw Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu  

i Sitnie, Czempionat loszek, 2005 r. Poznań, 2007 r. Sitno

i Sitnie, Czempionat loszek, 2005 r. Poznań, 2007 r. Sitno

Andrzej Cieślak (drugi od lewej) oraz hodowcy świń rasy puławskiej; u dołu od lewej:  

Mirosława Gamoń – kierownik „POLSUS” w Lublinie, dr Zbigniew Bajda – Prezes Regionalnego 

Związku Hodowców i Użytkowników Świń Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” w Lublinie.  

Jubileusz 90-lecia hodowli świń gołębskich-puławskich Sitno 2016

Plebiscyt na Producenta i Hodowcę roku 2007 I miejsce 

Halina i Andrzej CieślakowieHalina i Andrzej Cieślakowie



XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych,  XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych,  
Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie  Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie  
w dniach 1-2 lipca 2017 r.w dniach 1-2 lipca 2017 r.

W dniach 1-2 lipca 2017 r. w Sitnie k/Zamościa odbyła się XXXI Wystawa Zwie-
rząt hodowlanych Maszyn i Urządzeń Rolniczych pod honorowym patronatem Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR i Wojewody Lubelskiego. Zorganizowana 
została przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Zespół Do-
radztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie. 

W tym roku hodowcy zaprezentowali bydło mleczne i mięsne, konie, owce i kozy, 
zwierzęta futerkowe oraz drób użytkowy i ozdobny.

Ze względu na zagrożenie przeniesienia choroby afrykańskiego pomoru świń 
(ASF) do hodowli trzody chlewnej, nie zaprezentowano tego gatunku zwierząt. Mimo 
braku zwierząt hodowcy trzody chlewnej licznie uczestniczyli w Wystawie. Z rąk 
Prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
Ignacego Zaremby odebrali nagrody i dyplomy za wyniki oceny wartości użytkowej 
i hodowlanej w swoich stadach w 2016 roku, które sfinansowano ze Środków Fundu-
szu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Zgodnie z zapisami „Regulaminu przyznawania nagród w konkursie dla hodow-
ców trzody chlewnej za wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej na regional-
nych wystawach zwierząt hodowlanych w 2017 r. komisja w składzie: 

• Mirosława Gamoń – przewodnicząca – „POLSUS” Biuro w Lublinie
• Martyna Snopkiewicz – członek – „POLSUS” Warszawa

• Bożena Baryluk – sekretarz – „POLSUS” Biuro w Lublinie 
wyróżniła n/w hodowców: 

1. Bociański Marcin – Chrząchów
2. Borychowski Roman – Wola Chomejowa
3. Cieślak Andrzej – Wola Chomejowa
4. Dzyr Tadeusz – Dawidy
5. Gozdecki Jan – Gorajec Kol.
6. Gustyn Stanisław – Pawlin
7. Kołtun Andrzej – Leśce
8. Kokoszkiewicz Daniel – Kożuszki

Prezes Ignacy Zaremba wraz z hodowcami i ich rodzinami



9. Kropiwiec Karol – Dawidy
10. Niedziela Łukasz – Dębica
11. Ostrowski Stanisław – Wierzchowiny
12. Pietrzak Krzysztof – Niedrzwica Kościelna
13. Poniewozik Mariusz – Giełczew Druga
14. Stefanek Józef – Niedrzwica Kościelna
15. Trześniewski Jerzy – Ewunin
16. Wierzchowski August – Wierzchowiny
17. Wierzchowski Mieczysław – Wierzchowiny
18. Zaborski Grzegorz – Niedrzwica Kościelna

Stoisko „POLSUS”



Miłym akcentem było wręczenie pracownikom „POLSUS” Biuro w Lublinie dy-
plomów za długoletnią pracę na rzecz hodowli świń na Lubelszczyźnie przez prezesa 
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” Ignacego 
Zarembę i dyrektora Biura „POLSUS” Tadeusza Blicharskiego w obecności posła na 
Sejm – Teresy Hałas i senatora RP Jerzego Chróścikowskiego.

Wystawa zbiegła się z trzema jubileuszami, tj. 145-lat (1872 – 2017) hodowli 
świń na Lubelszczyźnie, 55-lat (1962 – 2017) prowadzenia ksiąg dla świń rasy wielkiej 
białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej i 20-lat (1997 – 2017) realizacji hodowli 
zachowawczej świń rasy puławskiej. Jubileusze wg prof. Wiesława Krautforstwa należy 
obchodzić uroczyście, gdyż „Są one wyrazem szacunku dla wzlotów i upadków, dla 
osiągnięć i niepowodzeń poprzedzających nas pokoleń, a także dla naszej własnej 
działalności z dnia wczorajszego.”

Z w/w okazji wydano dwie publikacje autorstwa dr hab. Marka Babicza prof. z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz dr Zbigniewa Bajdy i dr Tadeusza Blichar-
skiego z „POLSUS” w Warszawie. Wydano także informator dla hodowców i produ-
centów świń opracowany przez „POLSUS” Okręg Wschodni Biuro w Lublinie. Sytuację 
w hodowli i chowie świń na Lubelszczyźnie przedstawił Prezes Regionalnego Związku 
Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” Zbigniew Bajda.

Hodowla świń ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej trwa nie-
przerwanie, a tradycje hodowlane przekazywane są często z pokolenia na pokolenie. 
Rasy te stanowią zarówno ważny element produkcji rolniczej, jak też cenną część 
historii Polski i regionu. Obecnie prowadzona hodowla i chów świń rasy puławskiej 
ma na celu nie tylko zachowanie rasy dla przyszłych pokoleń, ale również jej trwa-
łe umieszczenie w krajowej produkcji wieprzowiny wysokiej jakości. Zwieńczeniem 

działań hodowlanych i marketingowych było umieszczenie w 2009 roku „Świń rasy 
puławskiej” na prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Liście Produk-
tów Tradycyjnych. 

Organizatorom, hodowcom i sponsorom składamy serdeczne podziękowanie, 
mając nadzieję, że następna Wystawa będzie również udana, jednak z ekspozycją  
trzody chlewnej.

Dyrektor Tadeusz Blicharski wraz z Mirosławą Gamoń i Zbigniewem Bajdą  

przy stoisku „POLSUS” Biuro w Lublinie 



Propozycja przyznania nagród w konkursie dla hodowców trzody chlewnej  
za wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej na regionalnej wystawie  
zwierząt hodowlanych w Sitnie w 2017 roku: 
1/ za stado o najwyższej zbiorczej wartości hodowlanej BLUP knurów  
(dopuszcza się podział na rasy), 
•  Kropiwiec Karol rasa 20, stado 352 – 11,26

2/ za stado o najwyższej zbiorczej wartości hodowlanej BLUP loszek  
(dopuszcza się podział na rasy), 
•  Wierzchowski Mieczysław rasa 10, stado 867 – 11,38

3/ za stado o najwyższym indeksie oceny tucznej i rzeźnej knurów  
(dopuszcza się podział na rasy i komponenty krzyżowania), 
•  ------------------------------------

4/ za stado o najwyższym indeksie oceny tucznej i rzeźnej loszek  
(dopuszcza się podział na rasy i komponenty krzyżowania), 
•  Gustyn Stanisław, rasa 10, stado 561, 129 pkt.

5/ za stado o najwyższym tempie wzrostu knurów  
(dopuszcza się podział na rasy i komponenty krzyżowania), 
•  Kropiwiec Karol, rasa 70, stado 963 – 803 g

6/ za stado o najwyższej mięsności knurów  
(dopuszcza się podział na rasy i komponenty krzyżowania),
•  Bociański Marcin, rasa 10, stado 804 – 59,5
•  Pietrzak Krzysztof, rasa 80, stado 791 – 62,1

7/ za stado o największej liczbie urodzonych żywo prosiąt od lochy w miocie 
(dopuszcza się podział na rasy i profile produkcyjne stad),
•  Ostrowski Stanisław, rasa 10, stado 863 – 13,00
•  Kokoszkiewicz Daniel, rasa 40, stado 903 – 12,69

8/ za stado o największej liczbie odchowanych do 21 dnia życia prosiąt  
od lochy w miocie (dopuszcza się podział na rasy i profile produkcyjne stad),
•  I nagroda w rasie 40, Kołtun Andrzej, rasa 40, stado 891 – 10,28
•  I nagroda w rasie 10, Wierzchowski Mieczysław, rasa 10, stado 867 – 12,61
•  II nagroda w rasie 10, Zaborski Grzegorz, rasa 10, stado 058 – 11,09
•  I nagroda w rasie 20, Poniewozik Mariusz, rasa 20, stado 927 – 12,13

Ze względu na zagrożenie przeniesienia afrykańskiego pomoru świń (ASF)  

na wystawie w Sitnie, hodowcy nie wystawili zwierząt. Klatki pozostały puste.



9/ za stado o największej liczbie wyprodukowanych prosiąt od lochy w roku 
(dopuszcza się podział na rasy i profile produkcyjne stad),
•  I nagroda w rasie 10, Trześniewski Jerzy, rasa 10, stado 647 – 21,34 
•  II nagroda w rasie 10, Stefanek Józef, rasa 10, – 19,31 
•  I nagroda w rasie 20, Dzyr Tadeusz, rasa 20, – 22,92 
•  I nagroda w rasie 40, Cieślak Andrzej, rasa 40, – 21,57

10/ za stado o największej liczbie sutków loch w stadzie  
(dopuszcza się podział na rasy i profile produkcyjne stad),
•  Wierzchowski August, rasa 20, stado 935, – 15,77
•  Gozdecki Jan, rasa 40, stado 917, – 14,69

11/ za stado o największe} liczbie ocenionych miotów od lochy w roku  
(dopuszcza się podział na rasy i profile produkcyjne stad),
•  Borychowski Roman, rasa 40, stado 850, – 2,20

12/ za stado o największej liczbie potomstwa ocenionego w stacjach Kontroli 
Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (dopuszcza się podział na rasy),
•  Niedziela Łukasz stado 889, rasa 40 – 24

13/ za stado o największej liczbie potomstwa ocenionego pod względem cech 
tucznych t rzeźnych na fermie od lochy w roku (dopuszcza się podział na rasy,  
płeć i profile produkcyjne stad).

Wręczanie pracownikom „POLSUS” w Lublinie dyplomów za długoletnią pracę  na rzecz hodowli świń na Lubelszczyźnie przez prezesa PZHiPTCh „POLSUS” Ignacego Zarembę i Dyrektora Biura „POLSUS” w Warszawie Tadeusza Blicharskiego w obecności posła na Sejm Teresy Halas i senatora RP Jerzego Chróścikowskiego. 

Prezes Ignacy Zaremba i Dyrektor Tadeusz Blicharski  

przy stoisku „POLSUS” Biuro w Lublinie



Prezes Ignacy Zaremba i Dyrektor Tadeusz Blicharski wraz z hodowcami i ich rodzinami



Nagrodzeni hodowcy za wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej

Publikacje opracowane i wydane z okazji jubileuszy:145 lat hodowli świń  
na Lubelszczyźnie, 55 lat prowadzenia ksiąg dla świń rasy wbp i pbz oraz 20 lat  

realizacji hodowli zachowawczej świń rasy puławskiej



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bogucin – 26 października 2017 r. 

 

Zaproszenie 
na seminarium  

dotyczące  produkcji tuczników świń rasy          
puławskiej dla sieci handlowej 

AUCHAN  Polska sp. z o.o. 

 
 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bogucin – 26 października 2017 r. 

 

Zaproszenie 
na seminarium  

dotyczące  produkcji tuczników świń rasy          
puławskiej dla sieci handlowej 

AUCHAN  Polska sp. z o.o. 

 
 

       

 

 

 

 

na spotkanie dotyczące produkcji tuczników świń rasy 
puławskiej dla sieci handlowej  AUCHAN Polska sp. z o.o. 

które odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. (czwartek), 

w Bogucinie: 

BISTRO PODOLANKA, Bogucin 100, 21-080 Garbów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Program spotkania 

10:00 – 10:15 Otwarcie spotkania 
dr inż. Zbigniew Bajda koordynator ds. hodowli świń  
rasy puławskiej 

 
10:15 – 10:45                

 
 

 
 
 
10:10-11:10 
 
 
11:15-11:35   
 
 
11:40-12:00 
 

Podsumowanie współpracy handlowej z    
AUCHAN   Polska sp. z o.o                             
dr inż. Katarzyna Skrzymowska - Prezes Zarządu   
POLSUS-AGRO Sp. z o.o.,  
główny specjalista ds. hodowli PZHiPTCh „POLSUS” 
 
Produkcja wieprzowiny wysokiej jakości 
Prof. Dr hab. Marek Babicz, prof. UP w Lublinie 
 
Żywienie tuczników a jakość mięsa i tłuszczu 
Piotr Zaremba, Schaumann Polska  
 
Przerwa kawowa 

12:00– 12:30 Plany rozwoju współpracy handlowej z hodowcami  
świń puławskich 

                                                  Przedstawiciel  AUCHAN Polska sp. z o.o. 
 
12:30 – 13:00 Dyskusja na temat dalszej współpracy 
                                                  Hodowcy świń puławskich, przedstawiciele AUCHAN, 
                                                   pracownicy PZHiPTCh „POLSUS”, zaproszeni goście 
 
13:15 
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Walny Zjazd Regionalnego Związku Hodowców  Walny Zjazd Regionalnego Związku Hodowców  
i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” 

W dniu 1 lutego 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbył się 
Walny Zjazd Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puław-
skiej „PUŁAWIAK” z siedzibą w Lublinie. Wśród zaproszonych gości swoją obec-
nością zaszczycił prof. dr hab. Eugeniusz Grela. Uczestniczyło w nim 15 członków 
zwyczajnych i 5 członków wspierających. 

Wybrano Zarząd Związku:Wybrano Zarząd Związku:
Prezes dr inż. Zbigniew Bajda
Wiceprezes Andrzej Kołtun
Sekretarz Łukasz Niedziela 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący Andrzej Cieślak
Członek Roman Borychowski
Członek Jerzy Bajda



Obrady Walnego Zjazdu – wystąpienie prof. dr hab. E. Greli



Zarząd Związku:  

(od lewej) sekretarz Łukasz Niedziela, Prezes Zbigniew Bajda, Wiceprezes Andrzej Kołtun

Komisja Rewizyjna: 
(od lewej) Członek Roman Borychowski, 

Przewodniczący Andrzej Cieślak, Członek Jerzy Bajda



Prof. Eugeniusz Grela na obradach Walnego Zjazdu

Członkowie zwyczajni i wspierający Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników  

Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK”



Bogucin 28.03.2019 r.

Pracownicy PZHiPTCh „POLSUS” Okręg Wschodni Biuro w Lublinie – członkowie Związku





(od lewej) wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi  
dr Agnieszka Warda, dr Zbigniew Bajda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, prezes Związku „POLSUS” Ignacy Zaremba

Odznaczony złotym Krzyżem Zasługi Prezes Związku „PUŁAWIAK” dr Zbigniew 

Bajda w otoczeniu (od lewej) Lucjan Mileszczyk V-ce Starosta lubartowski,  

Ewa Zybała Starosta lubartowski, Wiesław Głuchowski Poseł PIS



Wykład prof. Eugeniusza Greli z UP w Lublinie

(od lewej)  kierownik „POLSUS” Biuro w Lublinie Mirosława Gamoń, wojewoda Lubelski Przemy-

sław Czarnek, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi dr Agnieszka Warda, dr Zbigniew Bajda, 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski i prezes „POLSUS” Ignacy Zaremba 



                                                                                                                                                                                                      

Z A P R A S Z A J Ą 

                              Pana/Panią       ………………………………………………… 

na seminarium , które odbędzie się w dniu 09 marca 2018r.  

w BISTRO PODOLANKA/sala konferencyjna/ 

Bogucin 100   21 – 080 Garbów 

 

 9.30  -    Otwarcie seminarium     -    Zbigniew Bajda  POLSUS Lublin 

 9.40   -   Wystąpienie zaproszonych gości 

 10.00 -  Alternatywne do genetycznie modyfikowanej soi źródła białka w żywieniu świń                                                                         
- Robert Krusiński  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 

 10.30 -  Produkty tradycyjne z mięsa świń rasy puławskiej, historia i perspektywy                                                
- Marcin Hałabis  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 

 10.55  -  Program rolno – środowiskowo – klimatyczny PROW (2014-2020)                                                                       
– Michał Bętkowski ARiMR-  Lubelski Oddział Regionalny. 

 11.30  -  Pytania do prelegentów. 

 11.50  -  Przerwa kawowa. 

 12.20  -  Podsumowanie współpracy handlowej z Auchan 2010 – 2017r.                                                                                                    
- Katarzyna Skrzymowska POLSUS Agro. 

 12.45  -  Plany zakupów i promocji świń rasy puławskiej w 2018r.Auchan-Polska                                                       
- Mariusz Świderski Auchan Polska 

 13.20  -  Skup czystorasowych tuczników rasy puławskiej o oszacowanej mięsności poniżej 50%                   --    
- Andrzej Dzięciołowski. 

 13.45  -  Internetowa giełda trzody – system Dograne – Sebastian Balcerak. 

 14.20  - Bioasekuracja – Piotr Kołodziejczyk – POLSUS Warszawa. 

 15.00 -  Podsumowanie i zakończenie seminarium. 

 15.15  - Obiad. 

                                                                           Organizatorzy 

                              PZHiPTCH w Warszawie                              POLSUS AGRO                                  Regionalny Związek Hodowców 

                                  Okręg Wschodni                                            Sp.z o.o.                                  i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej 

                                 Biuro w Lublinie                                                                                                                   „PUŁAWIAK” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
ZAPROSZENIE 

na 

SEMINARIUM 

Trzodowe problemy – sposoby rozwiązania 

 

Bogucin  09.03.2018r. 

Uczestnicy spotkania



LISTA OBECNOŚCI 

SEMINARIUM „TRZODOWE PROBLEMY – SPOSOBY ROZWIĄZANIA” SEMINARIUM „TRZODOWE PROBLEMY – SPOSOBY ROZWIĄZANIA” 
Bogucin, dnia 09.03.2018 r.

Uczestnicy spotkania



XXXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych Maszyn XXXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych w Sitniei Urządzeń Rolniczych w Sitnie

W dniach 5-7 lipiec 2019 r. w Sitnie odbyła się XXXIII Wystawa Zwierząt Ho-
dowlanych Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Na Wystawie prezentowano m.in. bydło, 
konie, owce, kozy, kury, gołębie.

Trzeci rok z rzędu nie wystawia się świń ze względu na zagrożenie ASF. Rok 
2019 jest kolejnym rokiem walki z pomorem. Na wystawie przyznano nagrody 13. 
hodowcom właścicielom stad hodowlanych, w których PZHiPTCh „POLSUS” prowa-
dzi ocenę wartości użytkowej, realizując ponadto programy hodowlane dla poszcze-

Mirosława Gamoń, Marek Pitera, Zbigniew Bajda, Bożena Baryluk,  
Marek Gamoń, Jerzy Bajda

Dyplom dla pani Mirosławy Gamoń od dyrektora ODR Krzysztofa Pilipa  
za długoletnią współpracę przy organizacji wystawa w Sitnie



gólnych ras oraz Program Ochrony Zasobów Genetycznych Świń Rasy Puławskiej. 
Wyniki uzyskane u wyróżnionych hodowców przewyższały średnie wyniki wartości 
użytkowej i hodowlanej w Okręgu Wschodnim. Ponadto trzech rolników otrzymało 
puchary ufundowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z/s w Sitnie. Przyznano je 
rolnikom, u których w gospodarstwie prowadzona jest ocena wartości użytkowej 
i hodowlanej świń przez ponad 35 lat.

Udział PZHiPTCh „POLSUS” w XXXIII Wystawie Zwierząt Hodowlanych Ma-
szyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie był możliwy tylko dzięki finansowemu wsparciu 
przez Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego.

Pani Mirosława Gamoń z pozostałymi wyróżnionymi osobami

„Runda honorowa” – pani Mirosława Gamoń
Uczestnicy uroczystości – na pierwszym planie Mirosława Gamoń  

i Zbigniew Bajda z hodowcami



Spotkanie hodowców w Bogucinie, luty 2020 r.Spotkanie hodowców w Bogucinie, luty 2020 r.

Tradycyjnie – na początku roku dla hodowców świń rasy puławskiej w Boguci-
nie zorganizowano seminarium pt. „Ochrona zasobów genetycznych świń rasy pu-
ławskiej a produkcja mięsa wysokiej jakości”. Spotkanie zorganizował Polski Zwią-
zek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” w Warszawie, spółka 
POLSUS-AGRO oraz Regionalny Związek Hodowców i Użytkowników Świni Rasy 
Puławskiej „PUŁAWIAK” w Lublinie.

Seminarium otworzył dr inż. Zbigniew Bajda – prezes Związku „PUŁAWIAK” 
oraz Adam Zboina – prezes spółki POLSUS-AGRO.

Gościem specjalnym na seminarium był dr Jarosław Sachajko – poseł na Sejm IX 
kadencji i wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stan hodowli świń 
rasy puławskiej przedstawiła dr inż. Anna Hammermeister (POLSUS). Profesor dr 
hab. E. Grela z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mówił o żywieniu świń rasy 
puławskiej z zastosowaniem pasz bez komponentów GMO. Plany zakupowe oraz 
promocyjne na mięso ze świń rasy puławskiej w 2020 r. w sklepach AUCHAN za-
prezentowali Kazimierz Kosiński i Grzegorz Bajtała – przedstawiciele Auchan Polska 
sp. z o.o. Na zakończenie spotkania pan Adam Zboina – prezes POLSUS-AGRO sp. 
z o.o. Podsumował wyniki skupu świń puławskich przez POLSUS-AGRO w 2019 r.

Podczas dyskusji hodowcy mieli okazję do zadawania pytań posłowi J. Sachajko 
oraz prelegentom. Wskazywali m.in. na utrudnienia związane z obrotem zwierzęta-
mi w strefach ASF. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem i konstruktywnymi 
wnioskami w zakresie dalszej współpracy dla sieci Auchan.  

Od lewej: A. Hammermeister, K. Kosiński, G. Bajtała, A. Zboina,  
J. Sachajko, Z. Tkaczyk

Uczestnicy spotkania



Prezes spółki POLSUS-AGRO Adam Zboina i dyrektor Biura „POLSUS”  
Anna Hammermeister wręczają posłowi Jarosławowi Sachajko  

okolicznościowe wydawnictwa „POLSUS”

A. Hammermeister, K. Kosiński, G. Bajtała, A. Zboina, J. Sachajko, Z. Tkaczyk Uczestnicy spotkania

Wykład dr Anny Hammermeister



Promocja w sieci AuchanPromocja w sieci Auchan

W sobotę 15 lutego 2020 r. w dwóch sklepach sieci Auchan: w Piasecznie 
oraz w Warszawie przy ul. Górczewskiej odbyła się promocja mięsa ze świni 
rasy puławskiej. W wydarzeniu udział wzięli hodowcy świń tej rasy z woj. lubel-
skiego i mazowieckiego, którzy swoją obecnością potwierdzali autentyczność 
oferowanych w tym dniu różnych elementów kulinarnych ze świń rasy puław-
skiej. Hodowcy udzielali klientom informacji na temat żywienia i utrzymania 
tych świń, historii ich powstania oraz walorów kulinarnych mięsa. W działaniach 
promocyjnych hodowców wspierali  pracownicy biura „POLSUS” w Warszawie, 

którzy niezdecydowanych lub wątpiących w swoje umiejętności kulinarne klien-
tów skutecznie zachęcali do zakupów. Do zakupów zachęcała także degustacja 
mięsa przygotowanego przez sklep Auchan.Promocja w sieci Auchan

Promocja w sieci Auchan – hodowcy i pracownicy „POLSUS”



Promocja w sieci Auchan

Promocja w sieci Auchan

Promocja w sieci Auchan

Mięso ze świni rasy puławskiej 



Webinarium poświęcone Webinarium poświęcone RASIERASIE  PUŁAWSKIEJPUŁAWSKIEJ 

Hodowla i wykorzystanie świń rodzimej rasy puławskiej do produkcji wysokiej 
jakości mięsa kulinarnego i wędlin wysokogatunkowych – to temat webinarium, 
które odbyło się 09.06.2020 r.

Celem spotkania online było przekazanie pracownikom sieci sklepów Auchan 
wiedzy na temat chowu świń rasy puławskiej oraz walorów kulinarnych i smako-
wych mięsa uzyskanego z tej rasy.

Prelegentami spotkania byli:
1. Dr inż. Zbigniew Bajda, Związek „PUŁAWIAK”, POLSUS-AGRO Sp. z o.o.  

„Powstanie świń rasy puławskiej. Historia Prawdziwa”.„Powstanie świń rasy puławskiej. Historia Prawdziwa”.
2. Prof. dr hab. Marek Babicz, UP w Lublinie  

„Świnie rasy puławskiej pod ochroną. Zalety rasy i walory kulinarne „Świnie rasy puławskiej pod ochroną. Zalety rasy i walory kulinarne 
wieprzowiny ze świni rasy puławskiej”.wieprzowiny ze świni rasy puławskiej”.

3. Dr inż. Anna Hammermeister, PZHiPTCh „POLSUS”  
„Wyniki hodowlano-produkcyjne świń rasy puławskiej.  „Wyniki hodowlano-produkcyjne świń rasy puławskiej.  
Działania promocyjne”.Działania promocyjne”.

4. Adam Zboina, POLSUS-AGRO Sp. z o.o.  
„Gospodarstwa rodzinne gwarantem dobrostanu dla świń rasy puław-„Gospodarstwa rodzinne gwarantem dobrostanu dla świń rasy puław-
skiej. Partnerstwo współpracy z Auchan”.skiej. Partnerstwo współpracy z Auchan”.

Podczas dyskusji padło wiele pytań ze strony pracowników sklepów Auchan 
nt. chowu świń, wielkości stad, żywienia oraz właściwości kulinarnych wieprzo-
winy. Jeżeli ktoś ze słuchaczy miał wątpliwości, którą wieprzowinę wybrać, teraz 
na pewno jest przekonany, aby sięgnąć po tę pochodzącą z tradycyjnych pol-
skich hodowli. Kupując mięso z „PUŁAWIAKA” mamy pewność, że jest ono 
świeże, bo przebyło krótką drogę z gospodarstwa do zakładu mięsnego, a na-
stępnie do sklepu i nie było wcześniej mrożone.





Program Ochrony Zasobów Genetycznych Świń Rasy Puławskiej Program Ochrony Zasobów Genetycznych Świń Rasy Puławskiej 

W latach 60. XX wieku populacja produkcyjna liczyła  
około 200 tys. loch i 4540 knurów.

Obecnie populacja aktywna świń rasy puławskiej  
jest największa w 95-letniej historii rasy.

• 2048 loch (33,9% krajowego pogłowia)
• 82 stada
• średnio 25 loch w stadzie
Dane: 14.06.2021
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Program ochronyProgram ochrony 

W dniu 25.11.2020 roku dyrektor IZ PIB zatwierdził nowy Program ochrony zasobów genetycznych  W dniu 25.11.2020 roku dyrektor IZ PIB zatwierdził nowy Program ochrony zasobów genetycznych  
świń rasy puławskiej. świń rasy puławskiej. 
Główne zmiany:Główne zmiany:
• Prowadzone będą działania w kierunku zwiększenia liczebności populacji aktywnej do stanu minimum 3000 

loch wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych świń rasy puławskiej, objętych niniejszym programem. 
• Hodowca zobowiązany jest przedstawić prowadzącemu ocenę wartości użytkowej dokument potwierdzający 

spełnienie minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania świń wydany przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii (PLW) lub urzędowego lekarza Inspekcji Weterynaryjnej (IW). 

• Program ochrony zakłada wprowadzenie standardów utrzymywania świń rasy puławskiej wyższych niż mini-
malne warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich określone w przepisach prawa krajowego i unijnego. 
|Od 2021 roku ocena wartości użytkowej prowadzona jest w stadach, które oprócz minimalnych warunków 
utrzymania (minimalny poziom dobrostanu) spełniają także przynajmniej dwa dodatkowe wymogi podwyż-
szonego poziomu dobrostanu spośród zaproponowanych w programie. 

• Stada utworzone przed 31.12.2020 r. mogą utrzymywać minimum 10 loch, ale nie więcej niż 70 loch rasy 
puławskiej spełniających warunki uczestnictwa w programie.

• Od 01.01.2021 roku programem ochrony mogą być objęte nowe stada utrzymujące minimum 15, ale nie więcej niż 70 loch rasy puławskiej spełniających wa-
runki uczestnictwa w programie. 

• Locha powinna urodzić minimum 1 miot w roku; okres międzymiotu max. 365 dni.
• W stadach o stanie do 25 loch musi być użytkowany minimum jeden knur czystorasowy;  w stadach powyżej 25 loch muszą być użytkowane minimum dwa 

knury czystorasowe. Liczba użytkowanych knurów czystorasowych nie powinna przekraczać wskaźnika: 1 knur na 14 loch.



POLSUS-AGRO Sp. z o.o.POLSUS-AGRO Sp. z o.o. 

Spółka POLSUS-AGRO Sp. z o.o. powstała z inicjatywy Prezydium Zarzą-
du Głównego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS”. 

Spółka w 2010 roku nawiązała trwającą do dzisiaj współpracę z AUCHAN 
Polska Sp. z o.o. w sprawie dostaw tuczników rasy puławskiej na świeże mięso 
schłodzone do sieci sklepów AUCHAN. Pierwsze partie tuczników rasy puław-
skiej w ilości 5 sztuk zostały zakupione 8.04.2010 r. Mięso ze świń rasy pu-
ławskiej zostało zamieszczone na półkach sklepowych jako towar delikatesowy, 
ze względu na wyjątkowe walory smakowe i kulinarne. Konsumenci docenili 
kruchość, soczystość i smakowitość mięsa, o czym świadczy ciągle utrzymująca 
się wzrostowa sprzedaż. Zakupy tuczników wynoszą obecnie od 98-193 sztuk 
tygodniowo, a skup prowadzą Zakłady Mięsne Olewnik, Zakłady Mięsne Mo-
ścibrody, Zakłady Mięsne Łuków. 

 Od czerwca 2020 roku w sieci sklepów AUCHAN ruszyła sprzedaż mięsa 
mielonego na tackach jednowagowych. W związku z poszukiwaniem tradycyj-
nych wyrobów z rasy puławskiej, po długich ustaleniach, w sierpniu 2020 roku 
wprowadzono do sprzedaży – pod marką PEWNI DOBREGO – wędliny produ-
kowane przez ZM Mościbrody. Skutkowało to zwiększeniem zakupu świń o 60 
szt. tygodniowo. Zarówno mięso surowe, jak i wędliny powstają z odpowiednio 
wyselekcjonowanego mięsa ze świń rasy puławskiej. Chów odbywa się w ma-

łych, rodzinnych gospodarstwach. Zwierzęta żywione są paszami bez kompo-
nentów GMO i bez antybiotyków. 

W 2020 roku za pośrednictwem spółki POLSUS-AGRO do sieci sklepów 
Auchan Polska zostało sprzedanych 7441 tuczników puławskich, a w pierw-
szej połowie roku 2021 aż 5070 sztuk. Jest to wyraźny sygnał, że konsumenci 
poszukują mięsa wieprzowego wysokiej jakości i pochodzącego z wiarygodne-
go źródła. Dostawcami zwierząt są głównie hodowcy i producenci zrzeszeni 
w PZHiPTCh ,,POLSUS”. Obecnie umowami związanymi ze spółką jest 26 ho-
dowców z woj. lubelskiego (636 loch), 8 hodowców z woj. mazowieckiego (300 
loch), 6 hodowców z woj. kujawsko-pomorskiego (211 loch) i jeden hodowca 
z woj. pomorskiego (40 loch). 

W związku z zapotrzebowaniem i poszukiwaniem mięsa i wyrobów z rasy 
puławskiej obecne władze spółki: Adam Zboina – prezes zarządu i Zbigniew 
Bajda – wiceprezes zarządu podejmują działania mające na celu zwiększenie 
asortymentu sprzedawanych wędlin na stoisku wyrobów wędzonych z rasy pu-
ławskiej. Podejmowane są także działania zmierzające do skupu wybrakowanych 
loch z przeznaczeniem na produkcję konserw. Współpraca spółki POLSUS- 
AGRO z hodowcami rasy rodzimej oraz polskimi zakładami mięsnymi, to bu-
dowanie patriotyzmu surowcowego, przetwórczego i konsumenckiego w całym 
łańcuchu produkcyjnym. 



Plakat promujący mięso ze świni rasy puławskiej Wyroby ze świni rasy puławskiej



Podziękowanie  Podziękowanie  
dla pracowników Filii „POLSUS”  dla pracowników Filii „POLSUS”  
w Lublinie:w Lublinie: 

• Zbigniewa Bajdy
• Mirosławy Gamoń
• Bożeny Baryluk
• Marka Gamonia
• Bolesława Błaszczaka 
• Marka Pitery 

za wspólne działania na rzecz upamiętnienia 
historii świń puławskich.

Zespół „POLSUS”

Oryginalne kroniki



 10:00-10:30 Rejestracja uczestników

 10:30-10:45 Otwarcie seminarium 

 10:45-11:15 Historia powstania świń rasy puławskiej – 95 lat prowadzenia prac hodowlanych – Historia powstania świń rasy puławskiej – 95 lat prowadzenia prac hodowlanych –  
dr inż. Zbigniew Bajda, Prezes Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników 
Świń Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK”

 11:15-11:45 Prezentacja gospodarstwa –Prezentacja gospodarstwa – Łukasz Niedziela, hodowca z województwa lubelskiego

 11:45-12:15 Wykorzystanie świń rasy puławskiej w produkcji mięsa kulinarnego i wędlin Wykorzystanie świń rasy puławskiej w produkcji mięsa kulinarnego i wędlin 
wysokogatunkowych –wysokogatunkowych – dr hab. Marek Babicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 12:15-12:45 Przerwa kawowa

 12:45-13:15 Gospodarstwa rodzinne gwarantem dobrostanu dla świń rasy puławskiej.  Gospodarstwa rodzinne gwarantem dobrostanu dla świń rasy puławskiej.  
Przykłady dobrej współpracy przy sprzedaży i z przetwórstwemPrzykłady dobrej współpracy przy sprzedaży i z przetwórstwem ––  
Adam Zboina, Prezes POLSUS-AGRO Sp. z o.o.,  
Prezes Mazowieckiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 

 13:15-13:45 Prezentacja gospodarstwaPrezentacja gospodarstwa –– Wojciech Kępka, hodowca z województwa pomorskiego

 13:45-14:15 Hodowla zachowawcza świń rasy puławskiej – program ochrony, praca hodowlana Hodowla zachowawcza świń rasy puławskiej – program ochrony, praca hodowlana 
i przyszłość –i przyszłość – dr hab. Magdalena Szyndler-Nędza, Instytut Zootechniki PIB Balice 

 14:15-15:00 Wręczenie nagród i wyróżnień dla hodowców i osób zasłużonych dla hodowli  Wręczenie nagród i wyróżnień dla hodowców i osób zasłużonych dla hodowli  
rasy puławskiejrasy puławskiej

 15:00-15:30 Obiad dla uczestników

 15:30-16:00 Zakończenie imprezy i wyjazd uczestników

–  p o l s k a  h o d o w l a  z  t r a d y c j ą

uławskaPPRRodzima rasa

Seminarium pt.:

PROGRAM WYDARZENIAPROGRAM WYDARZENIA

Wydarzenia towarzyszące:Wydarzenia towarzyszące:

 10:00-16:00 Wystawa plakatowa pt. „Rasa puławska wczoraj i dziś”

 11:00-14:00 Animacje dla dzieci. Konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych.

 11:00-15:00 Pokaz kulinarny z wykorzystaniem mięsa ze świń rasy puławskiej oraz degustacja wyrobów  
ze świń rasy puławskiej

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 

zaprasza na wydarzenie

–  p o l s k a  h o d o w l a  z  t r a d y c j ą
uławskauławskaPPRRodzima rasaodzima rasa



Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego 


