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Temat przewodni:  

„Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce – tradycja, hobby czy biznes?” 

 

Komunikat 2 

Szanowni Państwo, 

miło jest nam zakomunikować, że organizacji Konferencji Naukowej w ramach XIV Szkoły Zimowej im. Prof. 

Mariana Różyckiego poświęconej problematyce produkcji zwierzęcej, a w szczególności chowu świń w roku 2022, 

po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją pandemiczną w kraju podjął się: 

Instytut Zootechniki PIB w Krakowie – Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Katedra Nauk o Zwierzętach 

Monogastrycznych - Pracownia Hodowli Trzody Chlewnej oraz Katedra Genetyki 

i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Katedra Hodowli Zwierząt - Pracownia Hodowli 

Trzody Chlewnej 

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Konferencji i skorzystania z okazji do spotkania w 

gronie fachowców związanych z branżą „trzodziarską”.  

Konferencja w ramach XIV Szkoły Zimowej zaplanowana jest w Ustroniu, w terminie od 15 do 18 lutego 2022 r. 

Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorzy podejmą starania, aby nasze wspólne spotkanie było wyjątkowe, 

owocne, poszerzające wiedzę i na wysokim poziomie merytorycznym.  

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych do współtworzenia programu Szkoły Zimowej będziemy zapraszać ośrodki, 

instytucje i firmy związane z branżą trzody chlewnej, które w znaczący sposób przyczyniają się do uatrakcyjnienia 

naszych corocznych zimowych spotkań.  

Wyrażamy nadzieję na życzliwe przyjęcie przedstawionego przez nas zakresu tematycznego Konferencji  

w ramach XIV Szkoły Zimowej „Świniarzy” w roku 2022, który zostanie szczegółowo zaprezentowany w kolejnym 

komunikacie.  

Pragniemy zachęcić wszystkich Państwa, w tym szczególnie młodych pracowników naukowych i doktorantów do 

zaplanowania i przygotowywania komunikatów naukowych, na które będziemy oczekiwać w wydłużonym terminie 

do 25 stycznia 2022 r.  



W bieżącym komunikacie pragniemy przekazać program Konferencji oraz terminarz związany  

z formalnościami niezbędnymi do jej zorganizowania.  

 

                 W imieniu Organizatorów 

            
                 Dr hab. inż. Grzegorz Żak, prof. IZ PIB   

 


