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Po dwóch latach pandemicznego zawieszenia działalności konferencyjnej, pod koniec marca br. Zarząd Koła
w Poznaniu postanowił wznowić swoją działalność w trybie stacjonarnym. Zdecydowanie wzbraniano się przed
realizacją Forum Zootechniczno-Weterynaryjnego w formie on-line. Po rozmowach z osobami zarejestrowanymi
na XVI Forum i uzgodnieniach z firmami uczestniczącymi w konferencji Komitet Organizacyjny postanowił cierpliwie czekać do chwili, kiedy będzie można normalnie
spotkać się i porozmawiać. Zdecydowanie przedkładamy spotkania fizyczne nad wirtualne.
Z pewnością spotkania on-line są dobrym rozwiązaniem dla spotkań małych grup jak zarządy czy grupy
dyskusyjne. Takie spotkania mogą być organizowane błyskawicznie w razie pojawienia się problemu do rozwiązania i są bezkosztowe zarówno ze strony organizatorów, jak i uczestników. Odpadają długotrwałe dojazdy
i odrywanie się od swoich zajęć zawodowych.
Przez te dwa lata wielu z nas uczestniczyło w licznych konferencjach w systemie on-line i niestety widać,
że jest to perfekcyjna forma realizacji programu konferencji, ale brakuje takiej dyskusji naukowej, jak to bywa
na spotkaniach, gdy dyskutanci stają naprzeciwko siebie „oko w oko”. Przeprowadzono badania, które wykazały, że efektywność rozwiązywania problemu przez
jedną osobę jest dużo gorsza niż w przypadku, gdy nad
tym samym problemem pochyla się kilka osób na wspólnym spotkaniu. Wygląda to tak, jakby w czasie spotkania, tworzyło się coś na kształt „klastra komputerowego”, tyle że w wyniku wzmacniania działania umysłów
spotykających się osób. A więc spotykajmy się!
Biorąc to wszystko pod uwagę, zadecydowano, że
22 kwietnia 2022 roku odbędzie się w budynku Biocen-
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Fot. 1. Otwarcie XVI Forum przez przewodniczących kół
(od lewej) PTNW dr n. wet. Aleksander Skoracki i PTZ prof.
dr hab. Zbigniew Sobek (fot. W. Andrzejewski)

trum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu XVI Forum Zootechniczno-Weterynaryjne. Głównym tematem
XVI FORUM ZOOTECHNICZNO-WETERYNARYJNEGO były „Zmiany klimatyczne, a nowe tendencje w hodowli i chowie zwierząt”.
Na miesiąc przed terminem XVI Forum odblokowano
na stronie internetowej funkcję rejestracyjną i jednocześnie
wysłano do wszystkich już zarejestrowanych wiadomości z potwierdzeniem. Wielu nie pamiętało o swojej rejestracji, ale też wiele nowych osób zgłosiło chęć uczestnictwa. Łącznie zarejestrowanych było 183 uczestników,
co zdecydowanie przekroczyło oczekiwania organizatorów. Nie sądzono że potrzeba spotkania się ludzi ze środowiska zootechnicznego jest aż taka duża.
XVI Forum Zootechniczno-Weterynaryjne zostało objęte Patronatem Honorowym przez dziewięciu Patronów: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Lekarza Weterynarii, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą, Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów
Mleka, Prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” oraz Prezesa Polskiego Związku Owczarskiego. Wśród 11 patronów medialnych głównymi byli: Przegląd Hodowlany i Animal
Science and Genetics. Natomiast spośród 34 firm sponsorujących, sponsorami głównymi były firmy: ALIMA oraz
LNB. Tradycyjnie współpracowano z gospodarstwami
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Fot. 4. Dr inż. Jolanta Różańska-Zawieja w towarzystwie
przedstawicieli patrona głównego ALIMA BIS (fot. W. Andrzejewski)

Fot. 2. ARiMR – stoisko jednego z patronów (fot. W. Andrzejewski)

rum zawsze wielu zootechników i weterynarzy praktykujących.
XVI Forum było wyjątkowe jeszcze z innych względów. Uzyskano od Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej decyzję o prawie wystawiania certyfikatów uczestnictwa dla lekarzy weterynarii, którzy będąc na Forum,
otrzymywali 25 punktów edukacyjnych.
Istniały obawy, że przez dwa lata zaplanowana tematyka może przestać być atrakcyjna, bo w międzyczasie
odbyło się wiele podobnych konferencji. Szczęśliwie

hodowlanymi i mleczarniami w liczbie 21. Ponieważ XVI
Forum było tematycznie powiązane ze zmianami klimatycznymi wynikającymi głównie z działalności człowieka, postanowiono wyjątkowo w tym roku nawiązać współpracę z firmami specjalizującymi się w produkcji energii
ze źródeł odnawialnych.
Ze względów epidemiologicznych postanowiono nie
organizować warsztatów szkoleniowych na terenie
wiodących gospodarstw hodowlanych. Z całą pewnością będą czynione starania, by w roku 2023 powrócić
do tej tradycji, ponieważ ta forma przyciągała na Fo-

Fot. 3. Stoliki promocyjne produktów najwyższej klasy
(fot. W. Andrzejewski)
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Fot. 5. Rejestracja uczestników (fot. W. Andrzejewski)
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okazało się inaczej, temat zmian klimatycznych zyskał
jeszcze na atrakcyjności, zwłaszcza gdy uzyskano potwierdzenia udziału od niemal wszystkich wcześniej zaproszonych wykładowców.
Organizatorami XVI FORUM byli: Polskie Towarzystwo Zootechniczne i Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Współorganizatorami byli też: Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Katedra Żywienia
Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców
oraz Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Tegoroczne Forum poświęcone było pamięci prof. dr.
hab. Zdzisława Śliwy – wielce zasłużonego hodowcy,
twórcy owiec rasy wielkopolskiej.
Przewodniczący Koła PTZ i Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Zbigniew Sobek powitał wszystkich
uczestników, a z życzeniami owocnych obrad w imieniu
władz wydziału wystąpiła prof. dr hab. Izabela Szczerbal. W imieniu Rektor UP w Poznaniu wystąpił Prorektor
prof. dr hab. Piotr Ślósarz, który dokonał uroczystego
otwarcia XVI FORUM, a następnie, jako uczeń Profesora Śliwy przedstawił jego sylwetkę.
Obrady plenarne rozpoczęły się wykładem prof. dr.
hab. Bogdana Chojnickiego wprowadzającym w główną
tematykę Forum „Zmiany klimatyczne, a rolnictwo w Polsce”. Kontynuując myśl profesora B. Chojnickiego, prof.
dr hab. Jacek Dach podjął temat „Możliwości ograniczenia w produkcji zwierzęcej emisji gazów cieplarnianych
do atmosfery”. Natomiast prof. dr hab. Magdalena Larska przybliżyła słuchaczom temat „Zmiany klimatyczne
a rozprzestrzenienie chorób zakaźnych”.
Na zakończenie sesji plenarnej, przedstawiciel firmy
Dynamic BIOGAS mgr inż. Mirosław Michalak przedstawił temat „BIOGAZOWNIA jako najlepszy sposób do
obniżenia emisji gazów z produkcji zwierzęcej oraz dodatkowe stabilne źródło dochodów z pozostałości produkcyjnych”.
Wykłady plenarne stanowiły wprowadzenie w główną
tematykę Forum, a następnie obrady zostały przenie-

Fot. 6. Promocja wyrobów z wybranych gatunków ryb
(fot. W. Andrzejewski)
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Fot. 7. Stoisko promocyjne drugiego sponsora głównego
– firmy LNB (fot. W. Andrzejewski)

sione do trzech sekcji: 1. Bydło, 2. Świnie, 3. Drób. Podział obrad na 3 sekcje to kolejna nowość organizacyjna
na Forum, gdyż do tej pory nie wyróżniano sekcji drobiarskiej. Ponieważ polska produkcja drobiarska jest
bardzo wysoko notowana na świecie, postanowiono
szczególnie to docenić, tworząc oddzielną sekcję, żeby
specjaliści z tego obszaru zootechniki mogli podyskutować we własnym gronie. W opinii uczestników tej sekcji
było to dobre rozwiązanie i podział powinien mieć miejsce również na kolejnych konferencjach.
Organizatorzy XVI Forum przywiązują szczególną
uwagę do wysokiego poziomu naukowego wszystkich
referowanych prac, ale też starają się o jak najlepszą
oprawę dla całej konferencji. Organizowane były pokazy
produktów wielu firm współpracujących z Forum, a działających w zakresie hodowli, weterynarii, przemysłu paszowego, czy usług rolniczych. W przerwach dbano
o promocję najwyższej jakości przetworzonych produktów będących efektem pracy zootechników. Promowano
produkty mleczarskie z takich zakładów jak: Cekol,
Danmis, SM Gostyń, Hochland, SM Koło, Lazur, SM
Września czy Spomlek. Reklamowano też jaja od kur
zielononóżka kuropatwiana z fermy Państwa Skórnickich, a także wyroby wędliniarskie z firm: Biegun oraz
Nowicki Naturalnie. Wyroby z firmy Nowicki Naturalnie
są oparte na surowcu od świń rasy złotnickiej wyhodowanej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach UP w Poznaniu.
Kulinarnym ukoronowaniem całej konferencji była podana do obiadu jagnięcina upieczona w całości, a wyhodowana w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym
w Brodach. Przygotowana jagnięcina była z owcy rasy
wielkopolskiej stworzonej przez profesora Z. Śliwę.
Troszcząc się o wysoki poziom konferencji, nie zapomniano o akcentach lokalnej hodowli. Komitet Organizacyjny ma nadzieję, że ci, którzy dojechali do Poznania,
byli zadowoleni i czyni już przygotowania do organizacji XVII Forum, które odbędzie się w kwietniu 2023 roku.
Dziękujemy za udział w XVI Forum i serdecznie zapraszamy na XVII Forum.
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