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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. Doroczne Walne Zebranie Członków PB WPSA
Doroczne Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PB WPSA
odbędzie się w dniu 2 marca 2020 r. Ze względu na obowiązujące
przepisy epidemiologiczne będzie miało formę on-line. W najbliższym
czasie zostaną wysłane szczegóły, dotyczące platformy oraz sposobów
logowania pozwalających na uczestnictwo w obradach.
Uwaga! Zgodnie ze Statutem PB WPSA, prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu
mają Członkowie: zwyczajni, których członkostwo w Stowarzyszeniu nie ustało na skutek
zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający dwanaście miesięcy (§14, pkt1.b) oraz honorowi i wspierający.
Informacji na temat ewentualnych zaległości mogą udzielić sekretarz dr hab. Marcin Lis, prof. UR
(wpsa@wpsa.pl; rzlis@cyfronet.pl) lub skarbnik dr Marcin Hejdysz (marcin.hejdysz@up.poznan.pl)

2. XXXII Sympozjum Drobiarskie PB WPSA
Przełożone z powodu pandemii COVID-19, XXXII Sympozjum
Drobiarskie PB WPSA odbędzie się w dniach 13-15 września 2021
roku
w
Lidzbarku
Warmińskim.
Sympozjum
będzie
najprawdopodobniej miało charakter „mieszany”: stacjonarny
z możliwością bezpośredniego udziału on-line. Szczegóły dotyczące formy i wysokości opłat
konferencyjnych zostaną rozesłane przez Organizatorów w najbliższym czasie.
Jednocześnie informujemy, że doroczny Zjazd, zaprzyjaźnionego Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego, odbędzie się w dniach 16-17 września 2021 r. w Olsztynie.

3. Członkowie PB WPSA w gronie najbardziej wpływowych
uczonych na świecie
Bardzo miło nam poinformować, że na liście TOP 2% najbardziej wpływowych uczonych
Świata, których prace są najczęściej cytowane w literaturze naukowej, znalazło się czworo
Członków naszego Stowarzyszenia:
 prof. Katarzyna Ognik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 prof. Damian Józefiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 prof. Sylwester Świątkiewicz z Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie;
oraz
 prof. Zenon Zduńczyk z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w
Olsztynie.
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Ranking został opracowany przez Uniwersytet Stanforda i objął prawie 160 tysięcy
naukowców z całego świata. W tym szacownym gronie jest 726 naukowców reprezentujących
Polskę, a wśród nich kilkunastu związanych z naukami zootechnicznymi.
Pełna analiza i lista nazwisk (https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2)
opublikowana została w formie opracowania naukowego jako: Baas J., Boyack K.; Ioannidis J.P.A.
(2020) “Data for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"”, Mendeley Data,
V2, doi: 10.17632/btchxktzyw.2.

4. Pierwsza rocznica śmierci prof. Andrzeja Rutkowskiego
W dniu 13 stycznia 2021 roku przypada pierwsza rocznica
śmierci wieloletniego Prezesa Naszego Stowarzyszenia
prof. Andrzeja Rutkowskiego.
Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Rutkowski (1953-2020) urodził się
7 maja 1953 r. w Poznaniu. Był synem profesora Mieczysława
Rutkowskiego, wybitnego specjalisty w dziedzinie ekonomiki
rolnictwa, dziekana Wydziału Rolniczego, a następnie Prorektora
Akademii Rolniczej w Poznaniu. Był dobrym człowiekiem,
obdarzonym dużym poczuciem humoru i „zootechnikiem
z urodzenia”. Od okresu studiów przez całe życie zawodowe
związany był z Akademią Rolniczą/Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Na swojej
Alma Mater przebył wszystkie stopnie kariery naukowej, od magistra (1977) po profesora
zwyczajnego (2010). Natomiast najwyższe akademickie wyróżnienie, doktorat honoris
causa, zostało mu przyznane przez Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy w 2019 roku.
Zainteresowania naukowe Profesora skupiały się głównie wokół szeroko rozumianej
efektywności żywienia drobiu, zwłaszcza kurcząt brojlerów i kur niosek, a z czasem także
niektórych gatunków ssaków monogastrycznych. Największym przedsięwzięciem
badawczym Profesora w ostatnich latach była praca nad wykorzystania krajowych pasz
białkowych w mieszankach przeznaczonych dla kurcząt rzeźnych, kur niosek i świń.
Działalność naukowa zaowocowała bogatym dorobkiem, na który składa się kilkaset
artykułów, książek i doniesień oraz wdrożeń.
Prof. Andrzej Rutkowski należał równocześnie do tego rzadkiego typu wybitnych
pedagogów, którzy potrafią połączyć wysoki poziom merytoryczny z atrakcyjną formą
zajęć. Najlepszym tego wyrazem było nadanie mu przez studentów tytułu najlepszego
wykładowcy. Profesor, będąc promotorem pięciu doktoratów i wielu prac magisterskich,
pozostawił po sobie liczne grono wychowanków i następców.
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5. Sytuacja finansowa PB WPSA na zakończenie 2020 r.
Zarząd PB WPSA pragnie poinformować, że w dniu 31 grudnia 2020 roku
na koncie Stowarzyszenia znajdowało się 394.667,33 zł.
Informujemy, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2020 upoważnił dr Marcin
Hejdysza - skarbnika Stowarzyszenia i dr hab. Sebastiana Kaczmarka, prof. UP - członka
Zarządu, do reprezentowania Stowarzyszenia w kwestii obsługi konta i kontaktów
z obsługującym konto bankiem.
W imieniu wszystkich członków PB WPSA bardzo dziękujemy Wszystkim PT osobom,
które opłaciły składki za rok 2020 oraz uregulowały zaległości za lata ubiegłe. Dzięki Państwa
zaangażowaniu ściągalność składek w roku 2020 osiągnęła poziom ok.70% (108 wpłat na
165 osób figurujących na liście członków WPSA).
Jednocześnie bardzo prosimy o opłacenie składki członkowskiej za rok 2021
i/lub uregulowania zaległości za lata ubiegłe. Wpłat prosimy dokonywać na konto
Stowarzyszenia (nr: 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568; Bank Pekao S.A. II Oddział
Bydgoszcz) z dopiskiem: składka oraz imię i nazwisko członka.
Wysokość składek nie zmieniła się od roku 2016 i wynosi: doktoranci 45,00 PLN;
członkowie zwyczajni 90,00 PLN; członkowie zbiorowi 500,00 PLN. Numer konta i wysokość
składek znajdują się również na stronie PB WPSA w zakładce „Składki członkowskie”:
http://www.wpsa.pl/index.php/skladki-czlonkowskie .
Przypominamy, że istnieje możliwość wystawienia faktury za wpłacone składki, po
wcześniejszym powiadomieniu skarbnika Stowarzyszenia, p. dr inż. Marcina Hejdysza
(marcin.hejdysz@up.poznan.pl).

6. Aktualizacja danych PT Członków PB WPSA
Dziękujemy, wszystkim osobom, które zweryfikowały i zaktualizowały
swoje dane. Jednocześnie bardzo prosimy o przesyłanie na bieżąco informacji
o awansach naukowych i/lub zmianie danych kontaktowych na adres poczty
elektronicznej Stowarzyszenia wpsa@wpsa.pl.
Pragniemy wyjaśnić, że Sekretarze Krajowych Oddziałów WPSA są
zobowiązani do przesłanie aktualnej listy członków do dnia 30 kwietnia danego roku do
Sekretarza i Skarbnika Komitetu Wykonawczego WPSA. Na tej podstawie jest wyznaczana
wysokość składki członkowskiej Oddziału. Z tego powodu Sekretarz PB WPSA jest
zobowiązany do bieżącej weryfikacji listy Członków i wysłania przypomnienia o płatności
składek w roku bieżącym.
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7. „Struktura genetyczna światowych populacji zwierząt”
zapowiedź wydania specjalnego czasopisma GENES
Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski,
wspólnie z Prof. Dr. Martino Cassandro (Uniwersytet w Padwie),
został redaktorem wydania specjalnego czasopisma GENES,
zatytułowanego: „Genetic Structure of World Animal Populations” (ISSN 2073-4425, IF:
3,331, MNiSW: 100 punktów)
Tematem specjalnego wydania czasopisma Genes będzie struktura genetyczna populacji
zwierząt gospodarskich i dzikich. Redaktorzy pragną, aby wydawnictwo było cennym
kompendium wiedzy, dotyczącej nie tylko różnorodności biologicznej, ale także nowoczesnych
metod molekularnej i statystycznej analizy danych, wykorzystywanych w naukach o
zwierzętach. W związku z powyższym zapraszają do nadsyłania artykułów przeglądowych,
oryginalnych oraz krótkich komunikatów na temat zmienności genetycznej w obrębie i między
populacjami zwierząt. Termin składania manuskryptów upływa 25 marca 2021 r. Więcej
informacji znajduje się na stronie: Genes | Special Issue : Genetic Structure of World Animal
Populations (mdpi.com)
Ponadto Czasopismo zapowiada wydanie specjalne pt.: „Poultry Genetics, Breeding
and Biotechnology”, z terminem składania manuskryptów upływającym 15 marca 2021 roku.

8. „Aktualne aspekty badań opartych na modelach tkankowych i
komórkowych” zapowiedź wydania specjalnego czasopisma
ANIMALS
Miło nam poinformować, że dr hab. Katarzyna Stadnicka, prof.
UTP, wspólnie z dr Luiz Cordeiroz (INRA), została redaktorem
wydania specjalnego czasopisma ANIMALS w sekcji BIRDS,
zatytułowanego: „Current Contribution to the Research Based on Animal Tissue and
Cellular Models” (ISSN 2076-2615, IF 2,323, MNiSW: 100 punktów)
Wydanie specjalne czasopisma Animals ma służyć jako kompendium wiedzy, opartej
na badaniach in vitro gatunków zwierząt gospodarskich (w tym między innymi drobiu
i świń). Wiedzy, służącej poznaniu procesów fizjologicznych, genetycznych
i metabolicznych. Wydanie to prezentować ma najnowsze techniki komórkowe,
wykorzystywane w laboratoriach. Z tego powodu mile widziane są artykuły przeglądowe
i oryginalne oraz krótkie komunikaty, dotyczące między innymi następujących tematów:
 badanie molekularnych mechanizmów interakcji biologicznych w organizmie
przy użyciu modeli in vitro (np. interakcje mikrobiom - gospodarz, wpływ na
środowisko, funkcje wydzielnicze w tkankach)
 rola mikrośrodowisk tkankowych w rozwoju (np. dojrzewanie plazmy zarodkowej,
wpływ epigenetyczny i programowanie)
 badania w oparciu o modele narządów i komórek, w tym nowe kultury komórkowe
i linie komórkowe, minoorganoidy, układy narządów na chipie i mikroprzepływowe
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systemy hodowli oraz techniki komórkowe i analizy molekularne, przystosowane
do badań na zwierzętach: techniki wizualizacji, analizy omiczne.
Termin składania manuskryptów upływa 31 maja 2021 r. Więcej informacji znajduje się
na stronie: https://www.mdpi.com/journal/animals/special_issues/animal_cellular
Ponadto ANIMALS zapowiada interesujące wydania specjalne tj.:
Birds as Models in Biomedical Research - przyjmowanie manuskryptów do 28 lutego 2021
Birds in Agriculture Environments - przyjmowanie manuskryptów do 30 września 2021
Avian Pathology - przyjmowanie manuskryptów do 30 października 2021

9. Bezpłatny dostęp do wydania elektronicznego czasopisma
World’s Poultry Science Journal dla członków PB WPSA
Członkostwo w PB WPSA upoważnia do bezpłatnego dostępu do wydania
elektronicznego czasopisma World’s Poultry Science Journal i archiwum
czasopisma od pierwszego numeru z roku 1945. Dostęp jest możliwy po
dokonaniu rejestracji, zgodnie z instrukcją, znajdującą się na stronie
http://www.wpsa.com/index.php/journal/world-s-poultry-science-journal/journal-content

Od roku 2020 WPS Journal wydawany jest tylko w wersji on-line.
Skrócona instrukcja uzyskania dostępu:
Proszę zarejestrować się do World's Poultry Science Journal.
1. Zakładka „Register” https://www.tandfonline.com/action/registration?redirectUri=
W kolejnych krokach procesu rejestracji poproszeni Państwo zostaniecie o:
1) wpisanie swojego adresu e-mail (pole: „Your email address”);
2) potwierdzenie swojego adresu e-mail (pole „Confirm email address”);
3) wpisanie imienia (pole „Your first name”);
4) wpisanie nazwiska (pole „Your last name”);
5) wpisanie przynależności do Organizacji/Instytucji (pole „Your organization”);
W TYM POLU PROSZĘ WPISAĆ "World's Poultry Science Association"
6) wybór kraju z rozwijanej listy (pole „Country”);
7) podanie (nieobowiązkowo) województwa (pole „County / State / Province”);
8) wymyślenie i wpisanie własnego hasła (pole „Password”).
HASŁO MUSI ZAWIERAĆ PRZYNAJMNIEJ: jedną dużą literę, jedną małą literę,
cyfrę i znak specjalny np. -;@+-!?);
9) potwierdzenie hasła (pole „Confirm password”).
Następnie znajduje się tekst, o treści w tłumaczeniu na j. polski:
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Grupa Taylor & Francis wykorzystuje dane, które tu podałeś, aby utworzyć dla Ciebie konto.
Grupa Taylor & Francis chciałaby również wykorzystywać Twój adres e-mail do wysyłania Ci ofert i informacji
o powiązanych produktach i usługach. Może to obejmować wskazówki i zasoby dotyczące sposobu publikowania
oraz oferty dostępu do szerszego zakresu treści, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
Możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości w dowolnym momencie, klikając anuluj subskrypcję.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

□ Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas zasobów i ofert, zaznacz to pole.
□ Zgadzam się z Regulaminem *
* Uwaga! Pole wymagane
Przepisać znaki znajdujące się na obrazku (pole RETYPE THE CODE FROM THE PICTURE)
Potwierdzić przyciskiem „Register”.
Zostaniecie Państwo poproszeni o dokończenie procesu aktywacji konta. W tym celu należy:
wejść na stronę logowania (Login Journal).
2. Zakładka „Login Journal” (https://www.tandfonline.com/action/showLogin)
Po wejściu na stronę proszę:
1) zalogować się w „Log in to Taylor & Francis Online” przy pomocy wpisanego
wcześniej adresu e-mail oraz hasła
UWAGA! Nie logujemy się „Login via your institution”!!!
2) przejść na stronę aktywacji „Activation page” w celu aktywacji konta („Activate your
account”)
3) wypełnić Pole „Customer Number” wpisując indywidualny numer członkowski WPSA.
UWAGA!!! Wykaz członków PB WPSA wraz z ich indywidualnymi numerami
członkowskimi znajduje się na stronie Stowarzyszenia w zakładce Członkowie
(http://wpsa.pl/index.php/czlonkowie/czlonkowie). W razie potrzeby proszę
skontaktować się z Sekretarzem PB WPSA (e-mail: wpsa@wpsa.pl);
4) nie wypełniać pola „Activation Code”
5) potwierdzić zaznaczając pole „Activate”
6) na stronie aktywacji, można (ale nie trzeba) uzupełnić swoje dane w zakładkach
po lewej stronie ekranu, pod napisem: „In your account”.
Informację o aktywacji konta otrzymacie Państwo na wpisany adres poczty elektronicznej.
Aktywacja konta przez Wydawnictwo Taylor & Francis może trwać ok. doby.

6

