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Komunikat IV 

 LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego  

„Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa 

i ochrony środowiska” 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  
 18 – 20 września 2019 r. 

 
Korzystając z okazji, że w tym roku LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa 

Zootechnicznego odbywa się w Szczecinie, chcemy pochwalić się tym, co w naszym regionie 

najpiękniejsze i najsmaczniejsze!!! 

Proponujemy Państwu wspaniałą wyprawę, podczas której nie tylko zwiedzimy 

najcudowniejsze zakątki regionu wybrzeża zachodniopomorskiego, ale także cofniemy się 

w czasie i poznamy uroki średniowiecza oraz posmakujemy najwykwintniejszych dań 

rybnych!! 

Naszą podróż rozpoczniemy od zwiedzania Skansenu Słowian  

i Wikingów w Wolinie. Historycy wierzą, że właśnie tutaj zlokalizowana była legendarna 

warownia Wikingów – Jomsborg.  Podczas wizyty poznamy historie Słowian i Wikingów  

w tym regionie i posmakujemy prawdziwych słowiańskich podpłomyków, a pragnienie 

ukoimy kwasem chlebowym.  

Następnie udamy się do Grodziska w Lubinie, gdzie dech nam zaprze przepiękny widok na 

Zalew Szczeciński i archipelag 44 wysp. 

W kolejnym etapie udamy się nad Jeziorko Turkusowe i do Zagrody Żubrów w Wolińskim 

Parku Narodowym. Zapoznamy się z celem i zasadami programu hodowli zachowawczej 

żubra.  Będziemy podziwiać przebywające w zagrodzie żubry oraz zwierzęta, które nie były  

z różnych powodów zdolne do samodzielnego bytowania w środowisku naturalnym.  

Następnie udamy się do uroczego Kamienia Pomorskiego. Zwiedzimy tam historyczną 

katedrę diecezji pomorskiej i Stare Miasto. 
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Przechadzając się wzdłuż murów obronnych dotrzemy do restauracji RYBY ZUBOWICZ, gdzie 

zostaniemy nie tylko serdecznie ugoszczeni, ale także będziemy mogli zwiedzić wędzarnie i 

dowiemy się nieco o metodach wędzenia.  

Właściciele restauracji przywitają nas przystawkami (bagietką z kiszonym łososiem czy 

słynnym w całej Polsce, wykwintnym paprykarzem), następnie ugoszczą nas słynną zupą 

rybną, dorszem sous vide-gotowanym podawanym z ryżem i sałatką lub dorszem smażonym  

z frytkami i surówką. W cudownej atmosferze restauracji posmakujemy lokalnego piwa 

Hopster.  
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Przysłowiową wisienką na torcie będzie wyjazd do Trzęsacza i zwiedzanie ruin znajdującego 

się tam kościoła oraz wejście na latarnie morską w Niechorzu. 

 

  
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wycieczce!!! 

 

Informacje na temat Zjazdu (karty zgłoszenia, formatki doniesień) dostępne są też na stronie 

internetowej ZUT w Szczecinie: http://zjazdptz.zut.edu.pl 

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie do dnia 30.06.2019 roku KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w Zjeździe 

na adres e-mail Sekretarza Zjazdu: 

mgr inż. Magdalena Niemcewicz 
Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki 
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
E-mail: magdalena.niemcewicz@zut.edu.pl 
 
Informujemy, że streszczenia prac zostaną opublikowane w Materiałach konferencyjnych. 
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KOSZTY: 

Koszty uczestnictwa w Zjeździe wynoszą:  

• dla członków PTZ – 500 zł 

• dla emerytów i rencistów – członków PTZ oraz dla absolwentów odbierających nagrody 
i uczestniczących w Zjeździe – 350 zł 

• dla osób niebędących członkami PTZ – 600 zł 

• dla studentów – 300 zł 
Koszty obejmują: materiały zjazdowe, wynajęcie sal, obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację 
i kolację grillową. 
 
Koszt wyjazdu specjalistycznego 

20.09.2019 r. 

Koszt – 150 zł (wycieczka zostanie zrealizowana przy min. 30 osobach chętnych), koszt zawiera bilety 
wstępów, opiekę przewodników oraz obiad. 
 

Wpłaty za udział w Zjeździe i wyjeździe specjalistycznym prosimy dokonywać w terminie  

do 30 czerwca 2019 r. na konto: 

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego 
Koło w Szczecinie 
ul. Klemensa Janickiego 29 
71-270 Szczecin  

Bank PKO SA 

Nr konta: 94 1020 4795 0000 9302 0094 7028 

Z dopiskiem „Zjazd PTZ + imię i nazwisko uczestnika” 

 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska 

 


