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wartość hodowlaną. Znając genomową wartość hodowlaną 
osobnika można podejmować decyzje dotyczące jego roli w 
programie hodowlanym. Koszt uzyskania takiej informacji to 
obecnie w Polsce ok. 200 zł.

Selekcja genomowa otwiera także nowe możliwości popra-
wy cech trudnych w pomiarach i doskonaleniu. Należą do nich 
cechy związane ze zdrowiem (np. racice), żernością (np. pobie-
ranie paszy) czy płodnością (np. choroby okołoporodowe, oka-
zywanie rui). Zdaniem Strabla [23], istnieje możliwość uzyska-
nia odpowiednio wysokiej dokładności genomowej wartości 
hodowlanej, gdy populację referencyjną stanowią tylko krowy. 
Dzięki temu włączenie do indeksów selekcyjnych nowych cech 
nie wymaga obejmowania kontrolą użytkowości całych popula-
cji, wystarczy wybrana odpowiednio duża grupa krów.
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Razem można wszystko
Mateusz Uciński

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

„20 lat minęło jak jeden dzień” śpiewał na uroczystej kolacji 
– zorganizowanej z okazji jubileuszu Polskiej Federacji Ho-
dowców Bydła i Producentów Mleka – kwartet wokalny, zło-
żony z jej pracowników. Chociaż to tylko piosenka, czas dla 
Federacji faktycznie płynie szybko i, co najważniejsze, owoc-
nie. Mało jest firm, które rozwijają się tak intensywnie i zapra-
cowały na swoją renomę tak, jak Federacja. 

Można powiedzieć, że 20 lat to mało, jednak gdy spojrzymy 
na ten fakt z perspektywy osiągnięć i ciągłego rozwoju organi-
zacji, która startowała we wczesnych i burzliwych latach 90., 
optyka tego spojrzenia ulega zmianie. Tak wiele organizacji, 
partii i firm, z pozoru stabilnych i niezatapialnych, nie przetrwało 
nawet połowy tego, co sfederowane związki hodowców bydła 
mlecznego. Zaznaczyć tu należy, że Federacja w swojej historii 
głównie może pochwalić się sukcesami, a z porażek, nawet je-
żeli były, zawsze wyciągano daleko idące wnioski, pozwalające 
na jeszcze prężniejsze działanie organizacji. Nie dziwi zatem 
fakt, że sam jubileusz 20-lecia zgromadził tak wielu gości, a 
data 15 maja 2015 roku na długo pozostanie w pamięci.

Uroczystość, która odbyła się w Sali Ziemi 15. pawilonu Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich, rozpoczęła multimedialna 
prezentacja przedstawiająca historię i osiągnięcia PFHBiPM. 
Ukazała ona kolejne etapy rozwoju firmy, jej dawne i obecne 
władze, a także rozwój i realizację planów oraz długofalowych 
inwestycji.  Kiedy ponownie zapaliły się światła i umilkły brawa, 
przed zgromadzonymi wystąpił prezydent PFHBiPM Leszek 
Hądzlik. W swoim przemówieniu powitał zgromadzonych gości 
oraz opowiedział, jakie wizje i cele przyświecały powstaniu or-
ganizacji, jakie zostały zrealizowane i jakie czekają na realiza-
cję. Zwrócił uwagę, że zadania, które wytyczono 20 lat temu, 11 
marca 1995 roku, kiedy na Założycielskim Zjeździe Polskiej Fe-
deracji Hodowców Bydła porozumiały się i zrzeszyły regionalne 
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i wojewódzkie związki hodowców bydła, nadal są realizowane. 
To, że hodowcy bydła postanowili budować swoją siłę i skutecz-
ność nie dzieląc się, a jednocząc, jest maksymą Federacji – za-
pewniał Leszek Hądzlik. Razem możemy wszystko, osobno nic 
– mocno akcentował prezydent PFHBiPM. 

Opisując lata istnienia organizacji, prezydent Hądzlik zwrócił 
uwagę na ogromną pracę, jaką włożono przez te dwie dekady, 
aby Federacja mogła uzyskać taki status i poważanie, jakie ma 
obecnie. 

Dzisiaj Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka stała się, i tak jest postrzegana nie tylko w kraju, ale rów-
nież w Europie i na świecie, bardzo prężną, nowoczesną, dyna-
micznie rozwijającą się, uznawaną i szanowaną organizacją, 
zrzeszającą hodowców i producentów bydła mlecznego z całe-
go kraju – z dumą podsumował prezydent PFHBiPM. Dzisiaj 
możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy aktywnymi i wiary-
godnymi partnerami, a także uczestnikami krajowych i między-
narodowych organizacji oraz stowarzyszeń zajmujących się 
rynkiem mleka, hodowlą i oceną bydła. Jesteśmy również wia-
rygodnymi partnerami władz – zarówno na szczeblu krajowym, 
jak też regionalnym – w rozwiązywaniu żywotnych problemów 
dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a zwłaszcza 
hodowli bydła i produkcji mleka. Utrzymujemy bardzo dobrą i 
ścisłą współpracę z instytucjami oraz związkami branżowymi 
innych gatunków zwierząt gospodarskich. 

Podczas swojej przemowy Leszek Hądzlik wielokrotnie pod-
kreślał, że Federacja stała, stoi i zawsze będzie stawać w obro-
nie interesu i jak najlepszej pozycji polskich hodowców i produ-
centów mleka, co już nieraz udowadniała na wiele sposobów. 
Kończąc swoje przemówienie, prezydent serdecznie podzięko-
wał wszystkim regionalnym związkom hodowców bydła i produ-
centów mleka, członkom prezydiów i zarządów Federacji, 
członkom komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich w latach 
1995-2015, wszystkim pracownikom Federacji w okresie minio-
nych 20 lat za zaangażowanie, bardzo owocną i konstruktywną 
współpracę, budowanie pozytywnego wizerunku Federacji, za 
rzetelne wykonywanie przez pracowników swoich obowiązków i 
profesjonalną obsługę hodowców. Podziękowania złożył także 
wszystkim instytucjom, agencjom, związkowym organizacjom 
krajowym i zagranicznym, instytutom rolniczym, instytutom na-
ukowym i badawczym za wieloletnią i owocną współpracę, za 
wspieranie naszych działań w zakresie uspołecznienia, funk-
cjonowania i rozwoju hodowli bydła mlecznego w Polsce.

Po wystąpieniu prezydenta PFHBiPM głos zabrała Zofia 
Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. W swojej przemowie pogratulowała Federacji tak 
prężnego rozwoju i życzyła powodzenia w przyszłości, podkre-

ślając, jak ważnym partnerem jest PFHBiPM. Wystąpienie Zofii 
Szalczyk zakończyło uhonorowanie wiceprezydenta Federacji 
Krzysztofa Banacha  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Sam odznaczony od lat wspiera hodowlę bydła 
mlecznego i produkcję mleka w Polsce, dbając o dobre imię 
polskich hodowców, i aktywnie udziela się publicznie na rzecz 
rozwoju i promocji polskiego mleczarstwa.

Kolejnym punktem tego uroczystego wieczoru była ceremo-
nia wręczenia hodowcom, którzy osiągnęli najlepsze wydajno-
ści produkcyjne ze swoich obór, statuetek Mleczna Gala 2015. 
Dokonali jej prezydenci PFHBiPM – Leszek Hądzlik, Krzysztof 
Banach i Sylwester Mierzejewski, dyrektor PFHBiPM Stanisław 
Kautz oraz Zofia Szalczyk. Tuż po uhonorowaniu hodowców 
odbyło się wręczenie Złotych Honorowych Odznak PFHBiPM 
firmom i organizacjom stale współpracującym z Federacją. Pa-
miątkowe grawertony otrzymali: Allflex Polska Sp. z o.o., Ben-
tley Polska Sp. z o.o., Ciesiółka Auto Group Sp.J., FOSS Polska 
Sp. z o.o., Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, 
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Międzyzakłado-
wa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowni-
ków Rolnictwa w Rzeczpospolitej Polskiej przy PFHBiPM zs. w 
Gdańsku, Polska Izba Mleka, Zakładowa Organizacja Związko-
wa NSZZ „Solidarność” w PFHBiPM w Warszawie zs. w Kiel-
cach oraz ZETO Software Sp. z o.o. 

Oficjalną część uroczystości zakończyły okolicznościowe 
przemówienia i gratulacje ze strony organizacji i firm, a także 
środowiska naukowego, którym towarzyszyły życzenia dalszej, 
tak owocnej współpracy. Szczególnie miłym gestem ze strony 
profesorów Twardonia i Szulca, reprezentujących środowiska 
naukowe, było przekazanie na ręce prezydenta PFHBiPM figur-
ki spiżowego byka (fot.), jako symbolu łapania za rogi przeciw-
ności i zwycięskiej walki z nimi.

Jubileuszowy wieczór zakończył się bankietem, którego 
mocnym akcentem był występ dwóch grup złożonych z pracow-
ników PFHBiPM. Pierwszym z nich był reaktywowany taneczny 
zespół Konfederatki, w składzie: Ola Bartosińska, Renata Bul-
kowska, Bożena Gubała, Ela Matuszewska, Martyna Mendza, 
Agnieszka Nowosielska, Olga Orłowska i Kasia Ratajczak, Do-
rota Śmigielska – które wykonały ogniste pasodoble. Po nich 
wystąpił męski kwartet wokalny, w którym zaśpiewali Adam 
Kłopotek, Rafał Morawski, Wojciech Rasiński i Michał Rodak. 
Panowie w brawurowy sposób wykonali przebój „20 lat minęło” 
wzorowany na piosence z popularnego serialu.

Dwie dekady Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka za nami. Przed nami kolejne, które, biorąc pod 
uwagę dynamikę i zaangażowanie jej władz i pracowników, 
będą na pewno równie udane.

Głos w dyskusji

Himalaje postępu… cd. w odpowiedzi 
Panu Profesorowi Wajdzie

Jerzy Wierzbicki

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Pan Profesor S. Wajda w opublikowanym na łamach „Przeglądu 
Hodowlanego” nr 3/2015 artykule „Himalaje postępu… cd.”, po 
lekturze mojego artykułu „Himalaje postępu…” [5], opisał ob-
szernie historię wdrażania w Polsce systemu klasyfikacji EU-
ROP, ale zainteresował się także w szczególny sposób dokona-
niami PZPBM. Pan Profesor Stanisław Wajda cieszy się dużym 

szacunkiem i uznaniem w środowisku naukowym z uwagi na 
wybitne dokonania w zakresie wdrażana systemu EUROP w 
Polsce. Czuję się niezręcznie, że muszę krytycznie odnieść się 
do niektórych przedstawionych przez Pana Profesora poglą-
dów. Pan Profesor napisał: Z przedstawionego stanowiska pre-
zesa Wierzbickiego w artykule „Głos w dyskusji. Himalaje po-
stępu…” można wnioskować, że autorzy projektu nie znają za-
sad dopuszczenia aparatów do klasyfikacji tusz. Zasady te 
określa Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1215/2003 z dn. 
7.07.2003 r. 

Uprzejmie wyjaśniam, że stan faktyczny jest inny:
)   a od ponad sześciu lat nie obowiązuje ROZPORZĄDZE-

NIE KOMISJI (WE) nr 1215/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. zmienia-
jące rozporządzenie (EWG) nr 344/91 ustanawiające szczegó-
łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1186/90 
rozszerzającego zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wo-
łowych, na które powołuje się Pan Profesor, zatem nie określa 
ono zasad dopuszczenia aparatów do klasyfikacji tusz [2, 3];

)   b zasady te określa ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) 
nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegó-


