
W sąsiedztwie konkurencji… 

Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Grabówki, 

do gospodarstwa państwa Katarzyny i Ryszarda 

Golis przywitał mnie, i co tu dużo mówić, przede 

wszystkim, zaskoczył wszechobecny uśmiech, 

dobry nastrój i pogoda ducha Gospodarzy. To, 

naprawdę, bardzo rzadko spotykane przymioty w 

tak trudnych dla hodowców świń czasach w naszym 

kraju. Niska opłacalność produkcji, 

rozprzestrzeniający się ASF i rozwijająca się 

konkurencja to główne, choć nie jedyne powody do 

zmartwień niemal wszystkich hodowców i 

producentów trzody chlewnej w Polsce.  

Można by rzec, że w takiej sytuacji optymizm hodowców to tylko „robienie dobrej miny do 

złej gry”, jednak z pewnością stwierdzenie to nie dotyczy państwa Golis.  

Zanim jednak nadzieja i wiara w powrót lepszych czasów dla hodowców świń na stałe zagościła 

w umysłach sympatycznych gospodarzy z Grabówki musiało upłynąć sporo czasu. 

Pan Ryszard otrzymał to gospodarstwo od swoich rodziców w roku 1986. Nie odbiegało ono, 

ani wielkością ani poziomem produkcji od wielu podobnych w tamtym okresie. Jak większość 

było ono gospodarstwem wielkokierunkowym, w którym obok dominującej produkcji roślinnej 

użytkowano tu oba podstawowe gatunki zwierząt gospodarskich: bydło mleczne i trzodę 

chlewną.        

Uzyskiwane plony z produkcji polowej, 

wykorzystywane były niemal w całości na żywienie 

kilku krów dojnych i około 10 loch z 

przychówkiem. Te ostatnie były to zwierzęta 

krajowych ras linii matecznych: polskiej białej 

zwisłouchej i wielkiej białej polskiej. Część 

odchowanych prosiąt była sprzedawana 

okolicznym rolnikom jako warchlaki z 

przeznaczeniem do dalszego chowu, a 

zdecydowana większość przeznaczana była na 

produkcję tuczników w tym gospodarstwie. 

Niewielkie stado bydła przetrwało w Grabówce do 

połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Likwidacja krów i zajęcie się, na znacznie 

większą niż dotychczas skalę, produkcją trzody chlewnej wymagało przede wszystkim, choćby 

niewielkich modernizacji i drobnych przeróbek budynków opuszczonych przez bydło. 

Wszystkie one jednak „domagały się” adaptacji do potrzeb, mającego tu niedługo 

„zamieszkać”, zdecydowanie odmiennego gatunku inwentarza.  

Pan Ryszard zmodernizował więc własnym sumptem oborę, przystosował stodołę na potrzeby 

produkcji tuczników i powiększył nieduże stado do ponad 40 loch. Nowo zakupiony materiał 

hodowlany (loszki do remontu stada) pochodził, z jednej z najlepszych hodowli zarodowych w 

rejonie, ze Stadniny Koni w Dobrzyniewie. 



Jednak ekonomika produkcji świń jest nieubłagalna i nie zna słowa empatia…. W pewnym 

momencie państwo Golis osiągnęli ten etap produkcji, w którym trzeba podjąć jedną z 

ważniejszych, a dla niektórych hodowców wręcz życiową, decyzję. Czy zlikwidować „starą” 

hodowlę, ponieważ nie przynosi ona oczekiwanych wyników, a co za tym idzie, i dochodów.  

Czy może jednak wybudować nową fermę i produkując według najnowszych technologii i 

standardów, w oparciu o stado o najwyższym potencjale genetycznym i statusie zdrowotnym 

osiągać tzw. europejskie wyniki hodowlane i produkcyjne.  

Decyzja o rozwoju hodowli zapadła dość szybko i była okupiona wielodniowymi rozmowami 

oraz przemyśleniami. Nie bez znaczenia w podjęciu tej decyzji, był również fakt szybkiego 

rozwoju, w tym rejonie Wielkopolski, silnej konkurencji… Państwo Golis skorzystać z 

unijnego wsparcia finansowego, tj. z mającego niedługo „ruszyć” programu pomocowego 

PROW 2014 – 2020 i w roku 2014 podejmują, już nieodwołalną, decyzję o wybudowaniu i 

uruchomieniu nowego obiektu fermowego na ok. 100 loch. 

Odtąd każda następna decyzja przysparzała 

hodowcom nowych problemów i dylematów.  

Pokonanie przetartej już wcześniej przez innych 

ubiegających się o unijne środki, niełatwej drogi 

ich zdobywania oraz kolejnych decyzji i licznych 

pozwoleń nie stanowiło dla państwa Katarzyny i 

Ryszarda większych kłopotów. Także znalezienie 

odpowiedniego projektu fermy i jego 

wykonawców też poszło raczej gładko… To 

prawdziwe „schody” zaczęły się, kiedy trzeba 

było zdecydować się na wybór genetyki 

przyszłego stada w Grabówce.  

Państwo Golis korzystali z podpowiedzi i dobrych rad wielu, dobrze Im życzących, osób. 

Wśród nich wymieniają doradców ds. żywienia trzody chlewnej z współpracującej z 

hodowcami od kilku lat Wytwórni Pasz LIRA z Krzywinia: Łukasza Węclewskiego i Mateusza 

Bednarskiego. Pan Łukasz od wielu lat systematycznie odwiedza państwa Katarzynę i 

Ryszarda, a swoim zaangażowaniem, stylem pracy i doświadczeniem wyrobił sobie bardzo 

dobrą pozycję w funkcjonowaniu, kiedyś „starej”, a obecnie i „nowej” hodowli. Obaj doradcy 

– Łukasz i Mateusz odegrali także znaczącą rolę w wyborze firmy genetycznej zasiedlającej 

nową fermę. 

Hodowcy najpierw zdecydowali się na tzw. krajową genetykę, ale trudności w zdobyciu 

jednolitego pod względem genetycznym i zdrowotnym przesądziło o odstąpieniu od tego 

pomysłu. Kolejną braną pod uwagę była firma PIC, ale ostatecznie wybór padł na 

międzynarodową firmę TOPIGS NORSVIN. Wprawdzie końcowa decyzja należy zawsze do 

hodowcy, ale państwo Golis opowiadają, że w tym temacie pomogli Im bardzo także  

Piotr Paszkiel z ww. firmy genetycznej i Zbigniew Kuberka, który obecnie jest lekarzem 

obsługującym tę fermę. Dzisiaj po pierwszych oproszeniach hodowcy są, chyba, bardzo 

zadowoleni ze swojego wyboru. Zwracają uwagę na bardzo spokojne lochy, które 

charakteryzują się doskonałą opiekuńczością i mlecznością. W pierwszej grupie urodziło się 

13,6 prosiąt od lochy, a w 28 dniu odsadzono 13,4 sztuk od jednej matki. Średnia masa ciała 

tych zwierząt w dniu odsadzenia wynosiła 8,5 kg. W kolejnej drugiej oproszonej grupie liczba 

żywo urodzonych prosiąt wynosiła nieco ponad 12,6 sztuk. Z pewnością kolejne mioty będą 

jeszcze liczniejsze!? 



Ferma jest nowoczesnym, doskonale wyposażonym 

obiektem. W całości obiektu posadzki wysmażone 

są w plastikowe i betonowe ruszty, a wszystkie 

pomieszczenia w optymalny system wentylacji i 

wymiany powietrza. Na fermie zorganizowano 

osobny sektor rozrodu, wszystkie loszki i lochy są 

inseminowane nasieniem knurów z firmy Topigs 

Norsvin stacjonującymi w filiach Wielkopolskiego 

Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w 

Skwierzynie i Wągrowcu. 

Na szczególną uwagę zasługują pomieszczenia warchlakarni i doskonale funkcjonującej, 

nowoczesnej mieszalni pasz. A skoro o paszach mowa, to trzeba w tym momencie wspomnieć, 

że od kilku lat, jeszcze w czasach „starego” stada państwo Golis podjęli współpracę z 

Wytwórnią Pasz LIRA. Obecnie właśnie firma LIRA dostarcza produkty dla całego 

rozwijającego się szybko stado w Grabówce. A ponieważ hodowcy sporo zainwestowali w 

super nowoczesną mieszalnię pasz, dlatego niemal wszystkie pasze przygotowywane są na 

fermie.  

Gotowe pasze kupują wyłącznie dla najmłodszych prosiąt, mowa o sprawdzonych i 

powszechnie stosowanych prestarterach z linii Porcus: PORCUS PLATINUM i PORCUS 

GOLD.  

Teraz wspólnie oczekujemy na kolejne oproszenia i wyniki pierwszych kryć młodych loch… 

 


