
1. W  L’Aquila we Włoszech, na terenie Parku Narodowego Gran Sasso Laga, odbyły się spotkanie 
konsorcjantów i konferencja kończąca projekt BREED. Wszyscy partnerzy mieli okazję spotkać się 
osobiście i wspólnie przeanalizować wyniki projektu oraz informacje zwrotne na temat zestawu 
narzędzi BREED zebrane w ramach konsultacji przeprowadzanych z użytkownikami.  

 

2. W dniu 15 lipca 2022 roku, w siedzibie włoskiego partnera Park Narodowy Gran Sasso Laga, 
odbyła się finałowa międzynarodowa konferencja projektu BREED. Wydarzenie to umożliwiło 
zapoznanie się z rezultatami projektu BREED 50 lokalnym i zagranicznym uczestnikom. Podczas 
konferencji omówiono znaczenie jakości szkoleń w sprostaniu wyzwaniom zrównoważonego 
wolnowybiegowego chowu trzody chlewnej, w tym w sytuacjach kryzysowych związanych z ASF 



 

3. Pod koniec roku szkolnego i akademickiego 2021/2022 łącznie 50 nauczycieli i 400 uczniów i 
studentów wzięło udział w szkoleniach BREED zorganizowanych w Istituto di Istruzione 
Superiore „Antonio Zanelli”, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały 
w Brzostowie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie oraz Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Moduły szkoleniowe BREED zostały wykorzystane jako 
materiał w ramach zajęć, a uczniowie i studenci zdali testy online, które były sposobem 
sprawdzenia wiedzy. Każdy uczestnik po zdaniu testu z wybranego modułu uzyskał imienny 
certyfikat. Uczestnicy - zarówno nauczyciele jak i uczniowie, wyrazili opinie na temat jakości 
kursu BREED, które były pozytywne.  
 
(tematy szkolenia BREED oraz pozostałych opracowań - przewodników oraz dobrych praktyk 
dostępne na stronie  
https://www.pigbreedtraining.eu/guide-to-quality-pig-breeding-for-vet-trainers/?lang=pl)  

 

https://www.pigbreedtraining.eu/guide-to-quality-pig-breeding-for-vet-trainers/?lang=pl


 
 
 

4. We wszystkich krajach projektu, we Włoszech, Polsce, Grecji, Litwie i Portugalii, zorganizowano 
spotkania upowszechniające tzw. consensus meeting z interesariuszami, aby zachęcić ich do 
zapoznania się z zestawem narzędzi szkoleniowych BREED. Spotkania te realizowano zarówno 
online jak i stacjonarnie. W Polsce odbyły się 4 spotkania online, w których wzięło udział łącznie 
44 uczestników.  
 

 
(zdjęcie ze spotkania online prowadzonego przez dr inż. Annę Grontkowską) 
 

5. W dniach 14-17.02.2022 r. odbyła się czterodniowa konferencja, zorganizowana online przez 

greckiego partnera – Uniwersytet Tesalii z Grecji. Eksperci z Włoch, Polski, Grecji, Portugalii i 

Litwy, podczas której uczestnicy mieli możliwość wymiany pomysłów, innowacji i doświadczeń z 

prelegentami (tj. naukowcami, profesorami, technikami i operatorami). Tematyka konferencji 



obejmowała problemy, przykładowe rozwiązania i nowe trendy w chowie świń i kształceniu 

zawodowym w Grecji.  

 

 

6.  W dniach 29 listopada – 2 grudnia 2021 r. została zorganizowana przez Szkołę Główną 

Gospodarstwa Wiejskiego czterodniowa konferencja online, w której wzięła udział kadra 

reprezentująca wszystkich partnerów projektu oraz przedstawiciele polskich szkół zawodowych, 

eksperci w zakresie produkcji i chowu trzody chlewnej. Poruszano kwestie związane z 

możliwością wykorzystania polskich ras rodzimych do wolnowybiegowego chowu świń, 

omówiono zmiany produkcji trzody chlewnej w Polsce w ostatnich latach. Zaprezentowano 

innowacyjny system żywienia na przykładzie szwajcarskiej fermy trzody chlewnej, przedstawiono 

przykład zarządzania zdrowiem w amerykańskiej fermie trzody chlewnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem sposobów zapobiegania stresowi cieplnemu.  Zilustrowano najlepsze praktyki 

w produkcji trzody chlewnej opracowane w ramach projektu EUPiG, a także korzyści i problemy 

integracji producentów trzody chlewnej w ramach rolniczych grup producentów w Polsce. 

Dodatkowo przedstawiono organizację kształcenia zawodowego w Polsce. (zdjęcia z konferencji 

poniżej) 

 

 



 

 

 


