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Komunikat 1 

Szanowni Państwo, 

 

miło jest nam zakomunikować, że na luty 2023 roku zaplanowana została kolejna 
Konferencja Naukowa w ramach Szkoły Zimowej im. Prof. Mariana Różyckiego. Będzie to 
już XV konferencja, a jej tematyka poświęcona zostanie problematyce szeroko pojętej 
jakości wieprzowiny. Organizatorem konferencji jest: 
Instytut Zootechniki PIB w Krakowie – Zakład Hodowli Trzody Chlewnej we współpracy z: 
Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie – Katedrą Nauk  
o Zwierzętach Monogastrycznych z Pracownią Hodowli Trzody Chlewnej i Katedrą Genetyki 
oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Katedrą Hodowli Zwierząt 
 
Serdecznie Państwa zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Konferencji i skorzystania  
z okazji do spotkania w gronie fachowców związanych z chowem i hodowlą świń. 

Konferencja w ramach XV Szkoły Zimowej zaplanowana jest w Ustroniu, w terminie od 14 
do 17 lutego 2023 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. Pragniemy także podkreślić, że dzięki staraniom Organizatorów, pomimo 
znaczącego wzrostu cen udało się utrzymać wysokość opłaty konferencyjnej na poziomie  
z poprzedniej Szkoły Zimowej. 

Wyrażamy nadzieję na życzliwe przyjęcie przedstawionego przez nas zakresu tematycznego 
Konferencji w ramach XV Szkoły Zimowej w roku 2023, który zostanie szczegółowo 
zaprezentowany w kolejnym komunikacie.  

Pragniemy zachęcić wszystkich Państwa do z przygotowywania komunikatów naukowych, 
na które będziemy oczekiwać do 16 stycznia 2023 r. Nadesłane komunikaty naukowe 
zostaną wydane drukiem w wydawnictwie o charakterze monograficznym.  

W bieżącym komunikacie pragniemy przekazać ramowy program Konferencji oraz terminarz 
związany z formalnościami niezbędnymi do jej zorganizowania. Kolejne, szczegółowe 
informacje dotyczące programu godzinowego Konferencji przekażemy Państwu  
w następnym komunikacie. 

 

 

               W imieniu Organizatorów 
               
 
 
 
 
                  dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ PIB   
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Ramowy program konferencji 

 

14.02. 2023 - wtorek 

Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników konferencji w Hotelu Jaskółka***  
ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń 

Kolacja. 

15.02. 2023 - środa 

Powitanie uczestników przez organizatorów i oficjalne otwarcie XIV Szkoły Zimowej  

Naukowa sesja plenarna I. 

Naukowa sesja plenarna II.  

Prezentacja firm sponsorujących konferencję. 

W godzinach wieczornych uroczysta kolacja.  

16 lutego 2023 – czwartek 

Naukowa sesja plenarna III. 

Sesja praktyki hodowlanej - Wystąpienia hodowców zrzeszonych w Polskim Związku 
Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS prezentujących własne osiągnięcia  
w hodowli świń. 

Podsumowanie XV Szkoły Zimowej. 

Atrakcyjne imprezy towarzyszące. 

17.02. 2023 - piątek 

Śniadanie. 

Wyjazd uczestników konferencji. 

 

Szczegółowy program Konferencji zostanie podany w kolejnym komunikacie. 

  

 


