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Szanowni Państwo PT Członkowie PB WPSA
Proszę zaznajomić się z ważnymi wiadomościami, dotyczącymi aktualnej działalności
Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej.

1. XXXII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie odbędzie się
w dniach 5-7 września 2022 r.
Prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski, prezes PB WPSA, pragnie poinformować, że
przeniesione z roku 2020, XXXII Sympozjum PB WPSA odbędzie się w dniach 5-7
września 2022 r. w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorzy liczą, że Sympozjum będzie
miało formę stacjonarną.

2. XXVI Światowy Kongres Drobiarski w Paryżu odbędzie się
w dniach 7-11 sierpnia 2022 r.
XXVI Światowy Kongres Drobiarski w Paryżu (26 WPC, Paris,
https://wpcparis2022.com/) odbędzie się ostatecznie w dniach 7-11 sierpnia 2022 r.
Dotychczasowe rejestracje zachowują ważność. Przedłużony został termin regularnej opłaty
rejestracyjnej do 31 grudnia 2021 r. Autorzy zaakceptowanych streszczeń mają możliwość
ich zmiany.
Przesunięcie WPC na rok 2022 wpłynie na harmonogram innych sympozjów i konferencji
WPSA w nadchodzących latach, ponieważ zgodnie z zaleceniami Rady WPSA, należy
unikać nakładania się innych wydarzeń z WPC w 2022 r. Organizatorzy zachęcają do
udziału w trwających webinariach których program znaleźć można na stronie. Najbliższe
webinarium odbędzie się 30 listopada.
Więcej informacji na stronie: https://wpcparis2022.com/

3. XIX European Symposium on the Quality of Eggs and Egg
Products and XXV European Symposium on the Quality of
Poultry Meat odbędzie się w dniach 7-9 września 2023 r.
XIX European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXV
European Symposium on the Quality of Poultry Meat odbędzie się w Krakowie
w dniach 7-9 września 2023 r., czyli rok później, niż to początkowano planowano.
Więcej informacji na stronie: http://eggmeat2022.com/
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4. LXXXVI Zjazd PTZ odbędzie się w Krakowie w dniach 14-16
września 2022 r.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi od zaprzyjaźnionego Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego, jubileuszowy, LXXXVI Zjazd PTZ odbędzie się pod hasłem „Hodowla
i chów zwierząt w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego", w dniach 14-16 września 2022 r. w Krakowie.
Więcej na stronie: http://ptz.icm.edu.pl/

5. Trwa
przyjmowanie
wniosków
na
dofinansowanie
krótkotrwałych staży szkoleniowych dla młodych członków PB
WPSA w Programie Stypendialnym WPSA im. prof. Andrzeja
Rutkowskiego
Do dnia 31 grudnia 2021 r. trwa nabór wniosków na dofinansowanie krótkotrwałych staży
szkoleniowych dla młodych członków naszego Stowarzyszenia w Programie
Stypendialnym WPSA im. Prof. Andrzeja Rutkowskiego. Nabór dotyczy wyjazdów
planowanych w terminie 1.04-30.09.2022 r. i obejmuje dofinansowanie kosztów podroży i
zakwaterowania do wysokości 3.000 PLN w przypadku staży krajowych i 6.000 PLN w
przypadku staży zagranicznych.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie głównej PB WPSA.

6. „Research Progress in Poultry Production, Intestinal Health,

and Product Quality” - zapowiedź wydania specjalnego
czasopisma Animals
Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Marek Adamski, dr inż.
Jakub Biesek i dr inż. Mirosław Banaszak zostali redaktorami
wydania specjalnego czasopisma ANIMALS, zatytułowanego
„Research Progress in Poultry Production, Intestinal Health, and Product Quality”
(IF: 3,331; MNiSW: 100 punktów)
W związku z tym Panowie Redaktorzy zapraszają Państwa do publikacji oryginalnych prac
badawczych, które dotyczą m.in. rozwiązań technologicznych w produkcji drobiu (w tym
dodatków paszowych i ściółkowych), które pozwalają na produkcję przy zachowaniu
zdrowia ptaków i uzyskanie produktów wysokiej jakości oraz zmniejszą negatywny wpływ
na środowisko, wraz z wyjaśnieniem ich mechanizmów.
Termin składania manuskryptów upływa: 30 września 2022 r.
Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie: Animals | Special Issue : Research
Progress in Poultry Production, Intestinal Health, and Product Quality (mdpi.com)
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7. Czasopismo „Frontiers in Physiology” powołało specjalną sekcję

„Avian Physiology”
Miło nam poinformować, że Czasopismo „Frontiers in
Physiology” (IF: 4,566, MNiSW: 100 punktów) powołało stałą
specjalną sekcję „Avian Physiology”, której redaktorami zostali
profesor Colin Guy Scanes, (University of Arkansas), i Sandra G Velleman, (The Ohio State
University), a wśród redaktorów znajdują się prof. dr hab. Krystyna Pierzchała-Koziec i
prof. dr hab. Anna Hrabia (Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, UR Kraków) oraz
prof. dr hab. Paweł Tomasz Maćkowiak (Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury
Zwierząt, UP Poznań)
Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://www.frontiersin.org/journals/physiology/sections/avian-physiology#about

8. Powstało nowe czasopismo naukowe „Poultry”
Wydawnictwo MDPI powołało do istnienia nowe czasopismo „Poultry”
(ISSN: 2674-1164). Redaktorem naczelnym czasopisma został prof.
Michael Hess z University of Veterinary Medicine, Vienna, a wśród
członków redakcji znajdują się m.in.: dr. hab. Anna Sławińska, prof. PB i dr hab. Marcin Lis,
prof. URK.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.mdpi.com/journal/poultry

9. Webinaria na stronie Polskiego Oddziału WPSA
PB WPSA rozpoczyna cykl otwartych, comiesięcznych seminariów popularnonaukowych
(webinariów).
Webinaria odbywać się będą, w miarę możliwości, w ostatnie czwartki miesiąca, w godzinach
południowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się dniu 16 grudnia 2021 r. o godzinie 18.
Przedstawione zostaną dwa referaty (25 minut + 5 minut dyskusji):
1) dr Jerzy Kowal z Katedry Zoologii i Dobrostanu Zwierząt UR Kraków, pt „Egzo- i
endropasożyty w kurniku oraz metody ich zwalczania”
2) David Liszka z ICBPharma Jaworzno „Czy możliwa jest poprawa produkcyjności
niosek porażonych ptaszyńcem bez stosowania insektycydów?”
Transmisja spotkania odbywać się będzie przez otwarty kanał YouTube,
https://youtu.be/ytqxZi8tV3k , a materiały ze spotkania będą ponadto umieszczane na stronie
PB WPSA.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i popularyzacji Webinariów oraz zgłaszanie
tematów wykładów
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10. Prace serwisowe strony internetowej PB WPSA
Rozpoczęły się prace serwisowe strony PB WPSA. W konsekwencji powinien poprawić się
m.in. transfer danych. Przepraszamy, jeżeli strona w ostatnim czasie nie działała poprawnie.
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