
KOMUNIKAT Nr 2

dotyczący Konferencji Naukowej nt. „Rodzime rasy zwierząt jako potencjalne źródło  żywności  

o  działaniu  prozdrowotnym” organizowanej  przez   Katedrę  Hodowli  i  Ochrony  Zasobów 

Genetycznych  Bydła  Uniwersytetu  Przyrodniczego  i  Koło  Polskiego  Towarzystwa 

Zootechnicznego w Lublinie  w dniach 26-27 czerwca 2012 r.

W  nawiązaniu  do  Komunikatu  Nr  1  uprzejmie  informujemy,  że  w  Programie 

Konferencji  przewidzianych jest  wygłoszenie 3 referatów wiodących na sesji  plenarnej  i  2  

referaty na sesjach specjalistycznych: 

Sesja plenarna:

1. Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) - 

 Jubileusz 60-lecia Katedry i 40-lecia pracy naukowej Profesora Kazimierza Kamienieckiego

2. Dr hab. Joanna Barłowska prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) - 

 Mleko  i  mięso  lokalnych  ras  bydła  jako  surowiec  o  wyższej  wartości  odżywczej  i 

korzystniejszych parametrach do przetwórstwa

3. Prof. dr hab. Janusz Buczyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - 

 Wykorzystanie  surowca  rzeźnego  pochodzącego  od  świń  ras  rodzimych  do  produkcji 

wyrobów tradycyjnych

Sesje specjalistyczne:

1. Mleko

Dr hab. Jolanta Król (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – 

 Mleko i produkty mleczne źródłem składników biologicznie aktywnych w diecie

2. Mięso

Dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk prof. nadzw. i Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła 

(UPH w Siedlcach)

 Substancje bioaktywne mięsa, ich rola i znaczenie w żywieniu człowieka



 

W programie przewidziana jest również sesja doniesieniowa i posterowa, na których 

prezentowane będą wyniki prac naukowych związanych z tematem konferencji. 

Uprzejmie  informujemy,  że  rozpoczęcie  Konferencji  przewidziane  jest  w  dniu  26 

czerwca 2012 r. w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie o godz. 1000. Po 

oficjalnym rozpoczęciu i  prezentacji  3  referatów zaplanowany jest  wyjazd do Puchaczowa 

(Gospodarstwa Agroturystycznego „Majątek Rutka” utrzymującego kilka gatunków zwierząt 

ras  rodzimych),  a  następnie  do  Urszulina  (Ośrodka  Dydaktycznego  Poleskiego  Parku 

Narodowego). W dniu 27 czerwca 2012 r. kontynuowane będą obrady do obiadu, a po obiedzie 

przewidziana jest wycieczka do i powrót do Lublina. 

W  związku  z  wątpliwościami  uprzejmie  wyjaśniamy,  że  koszty  uczestnictwa  w 

Konferencji  obejmują  1  nocleg  i  pełne  wyżywienie,  materiały  konferencyjne,  przejazd  do 

Urszulina i wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego.

Informujemy  jednocześnie,  że  zgłoszone  prace  po  wstępnej  ocenie  przez  Komitet 

Naukowy,  zostaną  zakwalifikowane  do  druku  w  następujących  czasopismach:  Żywność  – 

Nauka Technologia Jakość; Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. 

Koszt udziału w Konferencji w kwocie 500,00 PLN (prosimy wpłacać do dnia 30 maja 

2012 roku na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

PEKAO O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

z adnotacją „Konferencja – Rodzime rasy zwierząt” 

Ważne ! Do wystawienia faktury niezbędne jest podanie adresu i nr NIP

 Streszczenia  prac  (w  języku  polskim)  należy  przesłać  na  adres 

katedra.bydla@up.lublin.pl do dnia 31 maja 2012 r. 

Pełne  teksty  prac  (w  języku  polskim)  należy  przesłać  na  w/w  adres  do  dnia

konferencji. Po wstępnej ocenie przez Komitet Naukowy, prace te zostaną zakwalifikowane do 

druku w odpowiednim czasopiśmie.

mailto:katedra.bydla@up.lublin.pl

