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W Polsce wieprzowina od wielu lat dominuje w ogólnym spo-
życiu mięsa, a w ostatniej dekadzie jej roczne spożycie 
zawiera się w przedziale od 39 do 42 kg. Konsumpcja wie-
przowiny jest uwarunkowana wieloma czynnikami ekono-
micznymi oraz społecznymi. W grupie najważniejszych wy-
mienia się dostępność na rynku, stosunkowo korzystną 
cenę, przyzwyczajenie i tradycje rodzinne, łatwość przyrzą-
dzania oraz walory smakowe i wartość odżywczą. Rosnąca 
świadomość konsumentów w zakresie zdrowego odżywiania 
się coraz częściej ukierunkowuje zmianę wyboru kategorii 
wieprzowiny i jej przetworów – z produktu masowego o prze-
ciętnej jakości na surowiec kulinarny i wędliny o wyróżniają-
cych się parametrach w zakresie wartości odżywczej. Kryte-
ria te spełniają wyroby mięsne i wędliniarskie wpisane na 
krajową Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Według danych z 1 czerw-
ca 2018 roku na Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się 
1814 produktów i środków żywnościowych. Trzy spośród 
szesnastu województw przekroczyło granicę 200 zarejestro-
wanych wyrobów tradycyjnych, tj. podkarpackie – 226, mało-
polskie – 208 i lubelskie – 203.

Według przyjętych ustaleń, za produkt tradycyjny uważa-
ny jest wyrób wytwarzany na danym obszarze zgodnie z tra-
dycyjnymi metodami wytwarzania, stosowanymi co najmniej 
od 25 lat. W produkcji tego typu wyrobów mięsnych i wędli-

niarskich istotnym elementem jest wysokiej jakości suro-
wiec, związany z historią danego miejsca. Wynika to z faktu, 
że konsumenci zwracają szczególną uwagę na jakość i roz-
poznawalność produktów tradycyjnych, które często są mar-
ką charakterystyczną dla danego kraju lub regionu, znaną 
również poza jego granicami. Przykładem tego typu produk-
tów są hiszpańskie szynki długo dojrzewające czy szynki 
szwarcwaldzkie, wytwarzane z ras świń o historycznym zna-
czeniu dla tych krajów, z wykorzystaniem specjalnej proce-
dury produkcji, cechujące się charakterystycznymi walorami 
organoleptycznymi i odżywczymi. Produkcja tych wyrobów, 
w połączeniu z doskonale zorganizowanym marketingiem 
i sprzedażą w wielu krajach Europy, Ameryki Północnej i Po-
łudniowej, zapewniła stabilność ekonomiczną licznym pod-
miotom branżowym w tych regionach [13].

W produkcji polskich wyrobów tradycyjnych preferowany 
jest krajowy materiał rzeźny o wysokich parametrach jako-
ściowych. Do takiego należą niewątpliwie wpisane w bieżą-
cym roku na Listę Produktów Tradycyjnych województwa lu-
belskiego: świnia rasy wielkiej białej polskiej (data wpisu 
29.03.2018) oraz świnia rasy polskiej białej zwisłouchej 
(data wpisu 19.04.2018). Celem umieszczenia ich na Liście 
było uzyskanie dla wszystkich producentów świń w Polsce 
możliwości wyróżnienia produkcji opartej na polskich ra-
sach. Procedura wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych wy-
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maga, aby zgłoszenia dokonywać przez określony Urząd 
Marszałkowski, wykazując związek historyczny i kulturowy 
z regionem. Jakkolwiek rasy wbp i pbz znajdują się na Liście 
Produktów Tradycyjnych województwa lubelskiego, jednak 
nie oznacza to, że tylko tam można używać określenia „pro-
dukt z Listy Produktów Tradycyjnych” w odniesieniu do pro-
dukowanego żywca czy wieprzowiny, gdyż mogą je stoso-
wać w Polsce wszyscy producenci żywca powstałego z wy-
korzystaniem ras wbp i pbz. 

Rasy wielka biała polska i polska biała zwisłoucha mają 
nie tylko bogatą historię hodowli, związaną z regionem Lu-
belszczyzny, ale również wykazują wyższą jakość surowca 
kulinarnego i technologicznego w porównaniu do świń z cho-
wu masowego [1]. 

Powstanie świń ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej 
zwisłouchej wiąże się z chowem świń prymitywnych. Po-
szczególne typy tych populacji nie wykazywały wysokiej 
wartości hodowlanej i użytkowej, ale ze względu na szereg 
korzystnych cech, związanych z dostosowaniem do miejsco-
wych warunków środowiskowych, stanowiły doskonały ma-
teriał do krzyżowania z rasami importowanymi. 

Do roku 1939 na ziemiach polskich wyróżniano dwa typy 
świń krajowych: wielką polską długouchą (z podtypem świni 
polskiej wielkouchej) i małą polską ostrouchą [9]. Wielka pol-
ska długoucha (kłapoucha, ale nie zwisłoucha), jakkolwiek 
utrzymywana na terenie całego kraju, pierwotnie była cha-
rakterystyczna dla regionów północnych i zachodnich. Naj-
cenniejszymi zaletami świń długouchych były: wysoka od-
porność na choroby, łatwość opasania się oraz cenne wła-
ściwości technologiczne tłuszczu i mięsa, szczególnie przy-
datnego do produkcji wyrobów trwałych [3]. Świnie długo-
uche istniały, jako odrębny typ, do drugiej wojny światowej, 
a po tym okresie występowały jedynie jako mieszańce z in-
nymi rasami [5]. Świnie małe polskie ostrouche, popularne 
na wschodnich terenach kraju, dzielono na dwa podtypy: 
„mniejszy”, lecz o wyższym poziomie cech użytkowych i „więk-
szy” – bardziej prymitywny, ale szczególnie odporny na nie-
korzystne warunki utrzymania, wykazujący niskie wymaga-
nia żywieniowe. Od tych świń, nazywanych również „pole-
skimi”, uzyskiwano wysokiej jakości mięso, o teksturze po-
żądanej przez przetwórców i konsumentów [4]. Świnie pol-
skie wielkouche wywodziły się od świń zwisłouchych (nizin-
nych), sprowadzonych na tereny nad dolną Wisłą i Wartą 
w XVI przez osadników holenderskich. Na Żuławach nadwi-
ślańskich ten typ świni kłapouchej określano mianem świni 
żuławskiej. Świnie wielkouche wyróżniały się bardzo dobrą 
jakością mięsa i jędrną słoniną [12].

Powstanie rasy wielkiej białej polskiej (wbp) jest związane 
z chowem świń krajowych typów oraz rasy wielkiej białej an-
gielskiej (wba). Na terenie Lubelszczyzny pierwszą chlewnię 
zarodową rasy wba założył w 1872 roku Antoni Bobrowski 
(1825-1895), właściciel majątku Snopków. Hodowlę tej rasy 
kontynuował jego zięć Kazimierz Piaszczyński (1864-1933). 
Ważnym elementem w historii powstania rasy wbp jest fakt, 
że materiał zarodowy rasy wba z chlewni w Snopkowie trafiał 
również do pracowników majątku i okolicznych gospodarzy. 
Ponadto lochy utrzymywane przez pracowników gospodar-
stwa mogły być pokrywane knurami rasy wba. Działania te 
przyczyniły się do poprawy wartości hodowlanej i użytkowej 
pogłowia masowego świń miejscowych. 

Najważniejszą rolę w tworzeniu rasy wbp odegrała chlew-
nia Antoniego Budnego (1861-1943) założona w 1890 roku 
w Bychawie (woj. lubelskie), w której utrzymywany był mate-
riał zarodowy rasy wba. W opinii znawców, w latach 1905- 
-1914 chlewnia bychawska była najlepszą w Europie. Po 

zniszczeniach pierwszej wojny światowej odzyskała swoje 
znaczenie pod koniec lat 20. XX wieku. Rocznie Antoni Bud-
ny przeznaczał na sprzedaż koło 150 zwierząt hodowlanych, 
które nabywali hodowcy z terenu Lubelszczyzny, Mazowsza, 
Wielkopolski, Rosji, a nawet Anglii. Dzięki tym działaniom 
doskonalono pogłowie masowe w wielu rejonach, a przede 
wszystkim na Lubelszczyźnie [8]. 

Trzecią chlewnią, która wywarła znaczny wpływ na kształ-
towanie pogłowia świń w regionie Lubelszczyzny była chlew-
nia Stanisława Kuczyńskiego w Koroszczynie, założona 
w 1890 roku, utrzymująca materiał zarodowy rasy wba. Uzy-
skane loszki i knurki hodowlane były rozprowadzane przede 
wszystkim na terenie Lubelszczyzny i Podlasia oraz carskiej 
Rosji [8]. 

Ogólnie w regionie Lubelszczyzny przed pierwszą wojną 
światową działało 16 chlewni zarodowych, w których utrzy-
mywano świnie krajowe przekrzyżowane m.in. z knurami 
rasy wba z hodowli z Bychawy, Snopkowa i Koroszczyna. 
W hodowli rasy wielkiej białej polskiej wykorzystano również 
krajowy typ świń białych ostrouchych [12]. Do tej grupy nale-
żała wielka biała ostroucha – określana mianem pomorskiej, 
uznana za odrębną rasę w 1936 roku [7]. Rasa ta należała 
do typu tłuszczowo-mięsnego, charakteryzowała się wcze-
snym dojrzewaniem i szybkim tempem wzrostu. Po drugiej 
wojnie światowej populację świń pomorskich włączono do 
prac nad rasą wielką białą. W latach 1945-1951 prowadzono 
prace hodowlane oddzielnie dla świń wielkich białych i bia-
łych ostrouchych. W 1951 roku podjęto uchwałę, zatwierdzo-
ną przez Ministra Rolnictwa w roku 1956, o połączeniu ras 
wielkiej białej i białej ostrouchej, i nadaniu im nazwy wielkiej 
białej [10]. Jednak zdaniem środowisk naukowych i branżo-
wych nazwa ta nie oddawała w pełni celu prowadzonych 
prac i cech uzyskanej populacji, dlatego zarządzeniem Mini-
stra Rolnictwa z 1962 roku wprowadzono nazwę wielka biała 
polska [11].

Powstanie rasy polskiej białej zwisłouchej sięga drugiej 
połowy XIX wieku, kiedy to stosowano przypadkowe krzyżo-
wania świni polskiej wielkouchej z różnymi populacjami pier-
wotnych świń zwisłouchych. Działania zmierzające do uzy-
skania krajowej świni zwisłouchej rozpoczęto na początku 
XX wieku. Polegały one na krzyżowaniu krajowych świń 
wielkouchych z uszlachetnioną niemiecką krajową typu 
westfalskiego oraz planowej selekcji powstałej populacji [6]. 
Uzyskany typ świń charakteryzował się silną konstytucją, 
dobrą płodnością, mlecznością i troskliwością macierzyń-
ską, a ponadto wykazywał szczególną odporność na prymi-
tywne warunki chowu. Po roku 1945 kontynuowano prace 
hodowlane nad świnią zwisłouchą, przede wszystkim w kie-
runku poprawy mięsności surowca rzeźnego, stosując krzy-
żowanie z osobnikami typu uszlachetnionej krajowej, pocho-
dzenia niemieckiego i szwedzkiego. Uzyskaną populację 
zaliczano do typu wszechstronnie użytkowego, ponieważ 
w zależności od żywienia można było produkować tuczniki 
mięsne lub słoninowe [4]. W roku 1962 dla tej grupy świń 
wprowadzono nazwę polska biała zwisłoucha [11]. W latach 
70. XX wieku sprowadzano do Polski świnie zwisłouche 
z innych krajów europejskich i utrzymywano je jako odrębne 
linie: pbz 21 – linia norweska, pbz 22 – linia holenderska, pbz 
23 – linia niemiecka, pbz 24 – linia walijska. Począwszy od 
roku 1992 zwierzęta wszystkich linii wpisywane są do księgi 
zwierząt zarodowych rasy pbz i traktowane jako jedna popu-
lacja hodowlana [7]. W tradycji hodowlanej rasy pbz na 
szczególne podkreślenie zasługuje działalność zlokalizowa-
nego na Lubelszczyźnie Państwowego Ośrodka Hodowli 
Zarodowej w Tarnawatce – Gospodarstwo Hodowli Zarodo-
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wej w Pukarzowie oraz gospodarstw indywidualnych położo-
nych w rejonie Radecznicy i Jabłonia. 

Zgodnie z aktualnymi założeniami programu hodowlano-
-produkcyjnego prowadzonego przez Polski Związek Ho-
dowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” rasy 
wielka biała polska i polska biała zwisłoucha należą do po-
pulacji matecznych o wysokiej wartości rozpłodowej oraz 
optymalnej tucznej i rzeźnej [2]. Są to zwierzęta szybko ro-
snące i późno dojrzewające. Charakterystyczne dla tych ras 
są również cechy eksterieru. Świnie rasy wbp i pbz są duże, 
długie, średnio szerokie i głębokie, o płaskich bokach, sze-
rokie w zadzie, z dobrze umięśnionymi szynkami [2].

Umieszczenie ras wbp i pbz na Liście Produktów Trady-
cyjnych oznacza, że populacje te powinny charakteryzować 
się również określonymi cechami użytkowymi, pozwalający-
mi na ich stabilne wykorzystanie w produkcji, a jednocześnie 
umożliwiającymi dostarczenie konsumentom mięsa kulinar-
nego i wędlin o odpowiedniej dostępności i powtarzalnej ja-
kości. W tym aspekcie ważnym jest zapewnienie producen-
tom tuczników tych ras materiału reprodukcyjnego o znanej 
i udokumentowanej wartości hodowlanej.

Tradycje hodowli ras wbp i pbz na Lubelszczyźnie są 
obecnie kontynuowane przez 15 hodowców indywidual-
nych. W tabelach 1. i 2. przedstawiono wybrane wartości 
cech użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej, jakie za-
notowano u tych ras w roku 2017 na terenie działania 
PZHiPTCh „POLSUS” Okręg Wschodni. Przedstawione pa-
rametry wskazują na dużą przydatność hodowlano-produk-
cyjną ras wbp i pbz, szczególnie w aspekcie produkcji kra-
jowego surowca rzeźnego. Ważnym elementem w hodowli 
świń tych ras jest ich utrzymywanie w mniejszych stadach, 
w gospodarstwach rodzinnych, co pozwala zachować wy-
soką jakość etyczną, na którą coraz częściej zwracają 
uwagę krajowi nabywcy wieprzowiny i jej przetworów. O ile 

jest to cenna właściwość w aspekcie jakości uzyskiwanego 
surowca rzeźnego, o tyle mniejsze stada nie są w stanie 
wytrzymać konkurencyjności ekonomicznej dużych ferm. 
Taka sytuacja powoduje coraz częstsze zastępowanie ras 
krajowych importowanymi mieszańcami hybrydowymi o wy-
sokiej mięsności, lecz przeciętnej jakości mięsa. Tym bar-
dziej należy podkreślić zasadność wykorzystania ras krajo-
wych, szczególnie w odniesieniu do rosnącego patriotyzmu 
konsumenckiego.

Umieszczenie świń rasy wielkiej białej polskiej i polskiej 
białej zwisłouchej na Liście Produktów Tradycyjnych woje-
wództwa lubelskiego oznacza, że spełniają one wymogi do-
tyczące historycznie udokumentowanej tradycji hodowlanej, 
jak też odznaczają się szczególnymi cechami użytkowymi. 
O ich wyjątkowości stanowi fakt wykorzystania w hodowli 
krajowych typów świń (wielkiej polskiej długouchej, polskiej 
wielkouchej, małej polskiej ostrouchej) i wieloletnich, ukie-
runkowanych działań hodowców z regionu Lubelszczyzny. 
Przyjmując rok 1872 za początek ukierunkowanych działań 
hodowlanych na Lubelszczyźnie, należy podkreślić, że ho-
dowla świń krajowego typu wielkiej białej i białej zwisłouchej 
trwa w tym regionie już 146 lat. Należy również zauważyć, 
że obecnie produkowany surowiec rzeźny z ras wbp i pbz 
pozwala na uzyskanie wysokiej jakości surowca kulinarnego 
i wędlin, spełniających oczekiwania konsumentów.
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Tabela 1
Wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej na terenie działania PZHiPTCH 
„POLSUS” Okręg Wschodni w 2017 r. (dane POLSUS)

Rasa
Średnia 

liczba loch 
pod oceną

Liczba ocenianych miotów
Liczba  
prosiąt 
urodz.  
żywo
(szt.)

Liczba  
prosiąt  
w 21.  
dniu
(szt.)

Liczba  
sutków 
lochy
(szt.)

Wiek  
pierwszego 
oproszenia

(dni)

Okres  
międzymiotu

(dni)
ogółem pierwszych

Wielka biała polska 226,9 440 106 12,36 10,75 14,70 349 165

Polska biała zwisłoucha 86,7 157 48 12,83 11,20 15,44 349 167

Tabela 2
Średnie wyniki oceny przyżyciowej knurków i loszek rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej na terenie działania 
PZHiPTCH „POLSUS” Okręg Wschodni w 2017 r. (dane POLSUS)

Rasa
Liczba  

ocenionych 
osobników

Wiek  
w dniu  
oceny
(dni)

Masa ciała  
w dniu  
oceny
(kg)

Przyrost  
dzienny  
stand.

(g)

Średnia  
grubość 
 słoniny

(mm)

Wysokość  
„oka”  

polędwicy
(mm)

Udział  
mięsa  

w tuszy
(%)

Indeks
(pkt.)

Knurki

wbp 45 179 127 713 9,0 55 59,8 117

pbz 35 167 119 745 8,7 54 58,6 118

Loszki

wbp 779 171 112 676 10,3 56 58,1 118

pbz 166 168 110 679 10,1 55 57,8 117



przegląd hodowlany nr 5/2018 33

„Osobowość Roku Świata 
Nauki 2018” – profesor 

Roman Niżnikowski 
(laudacja)

Trudno wyobrazić sobie większy honor dla polskiego na-
ukowca niż otrzymanie prestiżowego tytułu „Osobowość 
Roku Świata Nauki 2018” – w wyjątkowym roku 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. I trudno zarazem 
byłoby wskazać do tej zaszczytnej godności innego człowie-
ka nauki niż prof. dr hab. Roman Niżnikowski, który jest wy-
bitnym badaczem w dziedzinie nauk rolniczych, doskonałym 
specjalistą z zakresu zootechniki, wytrawnym znawcą za-
gadnień związanych z hodowlą zwierząt, ale zarazem osobą 
wyróżniającą się na polu działań państwowych, wspólnoto-
wych, społecznych, ekologicznych. Innymi słowy, Pan Profe-
sor łączy w sobie najlepsze cechy i przymioty naukowca, 
obywatela, społecznika i patrioty. 

Takie chwalebne postawy prezentowali wcześniej liczni 
naukowcy w okresie II Rzeczypospolitej, którzy pracę ba-
dawczą prowadzili równolegle z działaniami propaństwowy-
mi, najpierw na rzecz zdobycia, a potem utrzymania i rozwi-
jania niepodległego bytu Ojczyzny. Można śmiało powie-
dzieć, że przyznanie Profesorowi Romanowi Niżnikowskie-
mu tytułu „Osobowość Roku Świata Nauki 2018”, co nastą-
piło pod koniec czerwca 2018 roku w Warszawie podczas 
Sympozjum Naukowego „ProEnergo”, to jubileuszowe na-
wiązanie do etosu ludzi nauki II Rzeczypospolitej. I to także 
– w tym szczególnym roku stulecia Niepodległej – wskaza-
nie, że działalność naukowa, badawcza, dydaktyczna wyra-
ża się najpełniej, gdy jest zarazem służbą na rzecz narodu 
i państwa. Bo bez nauki, bez tej intelektualnej podpory i edu-
kacyjnego drogowskazu ani naród, ani państwo w pełni ist-
nieć i rozwijać się nie mogą.

Organizatorzy V Sympozjum Naukowego „ProEnergo”, 
czyli Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej i In-
stytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badaw-
czy, tegoroczną debatę specjalistów przeprowadzili pod ha-
słem „Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności”. To nie-
zwykle znamienne w kontekście uhonorowania Profesora 
Romana Niżnikowskiego, bo właśnie tymi słowami można 
by najkrócej scharakteryzować jego pracę naukową i służbę 
społeczną. Szerokie możliwości i horyzonty, przy jednocze-

snym skupieniu się na innowacyjności i nowoczesnej ekolo-
gii, to „znak firmowy” i wizytówka Pana Profesora. Do tego 
trzeba dopisać jeszcze jedną, niezwykle ważną charaktery-
stykę: postawę społecznikowską, zaangażowanie w polskie 
sprawy i patriotyzm, także w wymiarze zawodowym, nauko-
wym. 

Życiowe losy Romana Niżnikowskiego splecione są niero-
zerwalnie z najważniejszymi datami i wydarzeniami w histo-
rii Polski. Jest w tym swoista symbolika, którą tym łatwiej 
odczytać w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, kiedy ze szczególną uwagą wspominamy trudne, 
burzliwe dzieje Polski i Polaków. Droga osobista i zawodowa 
laureata wyróżnionego tytułem „Osobowość Roku Świata 
Nauki 2018” to zarazem istotna część drogi do polskiej nie-
podległości.  

Roman Niżnikowski przyszedł na świat w Warszawie 
w 1953 roku – zaledwie kilka miesięcy po śmierci Józefa 
Stalina, w kulminacyjnej fazie komunistycznego, stalinow-
skiego totalitaryzmu. Naukę w szkole średniej rozpoczął 
w roku 1968 – w dusznej atmosferze Marca’68, kryzysu po-
litycznego PRL zapoczątkowanego wolnościowymi demon-
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