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W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób reprezen-
tujących uczelnie wyższe, placówki naukowo-badaw-
cze, specjalistów z kraju i zagranicy (z Polski, Brazylii, 
Czech, Danii, Grecji, Hiszpanii, Iranu, Litwy i Pa- 
kistanu) oraz przedstawiciele praktyki.

Uczestnicy sympozjum obradowali w 4 sesjach na-
ukowych, dotyczących żywienia drobiu, biologicznych 
podstaw hodowli i produkcji drobiu, jakości produk-
tów drobiarskich oraz profilaktyki w produkcji dro-
biarskiej, a także brali udział w panelu dyskusyjnym 
„Jak wykorzystać potencjał nauki w praktyce produk-
cyjnej?”.

Zaproszonych gości powitał Prezydent PB WPSA 
prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski. A następnie prof. 
dr hab. Damian Józefiak wspominał zmarłego w 2020 
roku wieloletniego Prezydenta śp. prof. dr hab. An-
drzeja Rutkowskiego. Tradycyjnie już nastąpiło nada-
nie godności Honorowego Członka PB 
WPSA. W tym roku tytuł ten został 
przyznany prof. dr hab. Zenonowi 
Zduńczykowi z Instytutu Rozrodu 
Zwierząt i Badań Żywności (PAN 
Olszyn) oraz prof. dr hab. Anto-
niemu Brodackiemu z Instytu-
tu Biologicznych Podstaw Produkcji 
Zwierzęcej (UP Lublin), który był niestety nieobecny.

Po uroczystej laudacji wygłoszonej na cześć no-
wego Honorowego Członka Stowarzyszenia dr hab. 
Monika Michalczuk, prof. SGGW ogłosiła Laureatów 
Nagrody za Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu 
Drobiarstwa. Następnie rozpoczął się jeden z naj-
ważniejszych punktów programu pierwszego dnia 

sympozjum - Konkurs Młodych Badaczy im. Jerze-
go Będkowskiego, podczas którego młodzi naukowcy 
z różnych jednostek naukowych w Polsce prezentują 
wyniki swoich badań w języku angielskim. W wyniku 
głosowania publiczności Komisja Konkursowa ustali-
ła następującą kolejność nagród, które wręczył prof. 
dr hab. Damian Józefiak. 

I nagroda – dla Pana Pawła Jurczaka 
(UP Lublin) za prezentację doniesienia 
pt. „Assessment of neurodegenerati-
ve changes in turkeys fed diets with 
different proportions of arginine and 
methionine relative to lysine”. 

II nagroda – dla Pani Katarzyny 
Perz (UP Poznań) za prezentację pra-
cy pt.: „The influence of exogenous 
amylase in diets with pea and faba 
bean on the growth performance 
and digestibility of nutrients in broiler 
chicken”. 

III nagroda – dla Pana Lucasa 
Schmidt Bassi (UP Poznań) za do-
niesienie pt. „Starch digestibility in 
broilers fed amylase-supplemented 
diets”. 

Wszyscy uczestnicy konkursu młodych badaczy 
im. Jerzego Będkowskiego zostali również nagrodze-
ni roczną prenumeratą czasopisma „Polskie Drobiar-
stwo”.

Pierwszy dzień sympozjum zakończył się cieszą-
cym się od lat dużą popularnością uczestników pa-
nelem dyskusyjnym, którego tegoroczna tematyka 
dotyczyła zagadnienia „Jak wykorzystać potencjał 
nauki w praktyce produkcyjnej?”. Panel poprowadzi-
li prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski (UW-M Olsztyn), 
dr inż. Stanisław Budnik (Novus Polska) oraz Stefan 

XXXII 
Międzynarodowe

Sympozjum Drobiarskie

W dniach 5-7 września br., po 3 letniej 
przerwie, w Hotelu Krasicki w Lidzbarku 
Warmińskim odbyło się XXXII Międzynarodo-
we Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka 
Praktyce - Praktyka Nauce”. Organizatorem 
tegorocznego wydarzenia była Katedra Dro-
biarstwa i Pszczelnictwa Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
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Chrzanowski (CEDROB SA). Podczas którego dysku-
towano między innymi o tym, jak zachęcić młodzież 
do studiowania kierunków związanych z produkcją 
zwierzęcą oraz jak poprawić współpracę ośrodków na-
ukowych z przemysłem.

Drugi i trzeci dzień sympozjum poświęcony był 
prezentacji, w czterech sesjach plenarnych, najnow-
szych wyników badań z różnych ośrodków nauko-
wych w Europie. W sesji dotyczącej żywienia drobiu 
przedstawiono 15 doniesień naukowych, których te-
matyka dotyczyła przede wszystkim poprawy wartości 

VI Edycji Konkursu:
I miejsce zajęła praca mgr inż. Tomasza Wodyka 

pt. „Wpływ zróżnicowanego poziomu metioniny i ar-
gininy w diecie na wybrane wskaźniki metabolizmu 
indyków”. 

Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ka-
tarzyny Ognik w Katedrze Biochemii i Toksykologii Wy-
działu Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (UP Lublin).

II miejsce zajęła praca mgr inż. Katarzyny Perz 
pt. „Ocena wartości pokarmowej obecnie uprawia-
nych odmian grochu siewnego i bobku w żywieniu 
kur nieśnych”. 

 Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Marcina 
Hejdysza w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Su-
rowców (UP Poznań).

III miejsce zajęła praca mgr inż. Daniela Stępniow-
skiego. pt. „Wpływ nanocząsteczek chromu i pikolinia-
nu chromu na wskaźniki statusu oksydoredukcyjnego 
krwi kurcząt”. 

Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. 
Katarzyny Ognik w Katedrze Biochemii i Toksyko-
logii Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 
(UP Lubllin).

VII Edycja Konkursu 
I miejsce zajęła praca mgr inż. Adrianny Alek-

sandrowicz. pt. „Rola genu fdeC Escherichia coli pa-
togennej dla drobiu w adhezji do kurzych komórek 
nabłonka jelitowego”. 

Praca wykonaną pod kierunkiem dr med. wet. Ra-
fała Kolendy (UP Wrocław).

II miejsce zajęła praca mgr inż. Karoliny Gaź-
dzickiej pt. „Analiza efektów ekspresji allelu domi-

pokarmowej komponentów paszowych wykorzystywa-
nych w żywieniu drobiu, dodatków paszowych oraz 
ich wpływu na funkcjonowanie przewodu pokarmowe-
go i efektywności produkcji czy wykorzystania białka 
i tłuszczu owadziego w żywieniu kurcząt brojlerów. 
Sesja dotycząca biologicznych podstaw hodowli i pro-
dukcji drobiu (12 doniesień) dotyczyła przede wszyst-
kim genetyki i rozrodu drobiu grzebiącego i wodnego, 
jakości jaj wylęgowych i jakości piskląt w zależności 
od gatunku ptaków, wieku czy warunków inkubacji 
oraz charakterystyki i utrzymania drobiu. W sesji 

nującego genu receptora melanokortyny-1 perlicy 
domowej” Praca wykonana pod kierunkiem dr Krzysz-
tofa Andresa na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt 
(UR Kraków);

III miejsce zajęła praca mgr inż. Weroniki Sołty-
sik pt. „Wyznaczenie okresów krytycznych w rozwoju 
embrionalnym kaczki domowej (Anas platyrhynchos 
f. domestica) w lęgach sztucznych”. Praca wykonana 
pod kierownictwem dr hab. Marcina Lisa, prof. URK 
na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt (UR Kraków).

VIII Edycja Konkursu 
 I miejsce zajęła praca mgr inż. Adriana Pluta pt. 

„Wzbogacenie środowiska jako element poprawy do-
brostanu przepiórki japońskiej”. Praca została wyko-
nana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej, 
prof. uczelni w Instytucie Biologicznych Podstaw Pro-
dukcji Zwierzęcej (UP Lublin).

II miejsce zajęła praca mgr inż. Julii Lisieckiej pt. 
„Wpływ zastąpienia oleju sojowego przez tłuszcz z larw 
Hermetia illucens pozyskany metodą ekstrakcji nad-
krytycznej z wykorzystaniem CO2 w dietach kurcząt 
rzeźnych na mikrobiotę przewodu pokarmowego”.

Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Bartosza 
Kierończyka w Katedrze Żywienia Zwierząt w (UP Po-
znań).

III miejsce zajęła praca mgr inż. Karoliny Wen-
gerskiejpt. „Wpływ żywienia mieszankami z udziałem 
fermentowanej poekstrakcyjnej śruty rzepakowej na 
jakość jaj przepiórki japońskiej.

Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny 
Batkowskiej, prof. uczelni w Instytucie Biologicznych 
Podstaw Produkcji Zwierzęcej (UP Lublin).

KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU DROBIARSTWA Polskiego
Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej im. Andrzeja Farugi.
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Czasopismo POLSKIE DROBIARSTWO obcho-
dziło w tym roku Jubileusz 30-lecia. Z tej okazji 
na ręce Redaktor Naczelnej Katarzyny Będkow-
skiej-Przychodni Prezydent PO WPSA prof. dr hab. 
Krzysztof Kozłowski oraz prof. dr hab. Monika Mi-
chalczuk wręczyli bukiet kwiatów z gratulacjami 
pięknego jubileuszu oraz imponującego dorobku 
publikacyjnego.

Życzyli kolejnych lat wyzwań i sukcesów wy-
dawniczych, realizacji planów drobiarskich i sa-
tysfakcji z tak ważnej dla środowiska naukowo-
-drobiarskiego pracy. 

dotyczącej jakości produktów drobiarskich zapre-
zentowano 10 doniesień z zakresu jakości jaj i mięsa 
w aspekcie żywienia, systemu chowu i cech genetycz-
nych drobiu, jak również innowacyjnych metod ob-
róbki technologicznej czy właściwości funkcjonalnych 
produktów drobiarskich.

W sesji Profilaktyka w produkcji drobiarskiej 
(9 doniesień), która odbyła się ostatniego dnia sym-
pozjum, poruszono m.in. zagadnienia dotyczące pro-
blemów weterynaryjnych w chowie drobiu, nowocze-
snych technologii monitorujących dobrostan ptaków 
i usprawniających zarządzanie fermą i aspekty prawi-
dłowego obrotu przedubojowego. 

W trakcie obrad poszczególnych sekcji uczestni-
cy bardzo chętnie dyskutowali nad prezentowanymi 
wynikami badań, wskazywali ewentualne problemy 
i wyciągali wnioski, które pomogą planować badania 
naukowe z zakresu drobiarstwa na kolejne lata.

 XXXII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie 
obfitowało też w wydarzenia kulturalne. Podczas kola-

cji grillowej, zorganizowanej pierwszego wieczoru, na 
scenie ustawionej na dziedzińcu gotyckiego zamku 
wystąpił Elvis Presley (Adam Gałka z Olsztyna), udo-
wadniając, że jest wiecznie żywy, dysponuje pięknym 
głosem i w ogóle ma się świetnie. Uroczystą kolację 
dnia następnego uświetnił koncert Akademickiej Or-
kiestry Dętej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Orkiestra zaprezentowała uczestnikom 
sympozjum bardzo ciekawy repertuar, obejmujący 
utwory rozrywkowe, filmowe czy jazzowe, jak również 
własne aranżacje znanych przebojów. Zespołowi dy-
rygował dyrygent Rafał Krauze, który wprowadził słu-
chaczy w zabawową atmosferę. 

Biorąc pod uwagę poziom merytorycznych dys-
kusji, duże zainteresowanie uczestników i podsumo-
wanie sympozjum można stwierdzić, iż tegoroczne 
spotkanie było jednym z najważniejszych wydarzeń 
branży drobiarskiej i zapisało się bardzo pozytywnie 
w kartach historii naszej organizacji.
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