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Szanowni Państwo!        Poznań, 23.02.2015 

Koleżanki i Koledzy! 

Członkowie i Przyjaciele EuroFedLipid! 

 

Chciałabym podzielić się z Wami najnowszymi wiadomościami ze spotkania Zarządu 

EuroFedLipid, które odbyło się w dniu 10 lutego 2015 w siedzibie Federacji we Frankfurcie.  

Na spotkaniu obecni byli: L. Conte (SISSG), D. Kalnin for I. Debruyne (AOCS), K. Schwarz 

(DGF), A. Stapley (SCI), M. Tsimidou (Greek LF), G. van Duijn (President), F. Amoneit i moja 

skromna osoba. 

Na wstępie zostaliśmy powitani przez Prezydenta Federacji, a następnie Lucy Kalvodova 

przedstawiłam nam dwóch nowych edytorów pracujących dla European Journal of Lipid 

Science and Technology - Ivo Feussnera i Jun Ogawa. Ilość przesyłanych do publikacji 

manuskryptów ciągle rośnie, stąd potrzeba rozszerzenia grupy edytorów.  Pomimo, że 

wzrosła jakość przesyłanych do druku prac, spadła ich akceptowalność, gdyż rocznie 

publikowanych jest tylko 250 artykułów. Najwyższą akceptowalno ścią charakteryzuj ą się 

manuskrypty z Europy, a szczególny wzrost odnotowan o tutaj dla Polski!  W 2014 roku 

nastąpił wielokrotny (ok. 5-krotny) wzrost przesłanych i zaakceptowanych publikacji z 

naszego kraju! Zostaliśmy wyróżnieni za ilość i jakość przesyłanym manuskryptów! 

Wszystkim Autorom w tym miejscu serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że na tym nie 

zakończymy naszej działalności! 

Następnie omówiono przygotowania do 8th International Symposium on Deep Frying, 

które odbędzie się w dniach 15-17.09.2015 w Monachium i będzie połączone z wystawą 20 

firm z 8 krajów z całego świata. W przygotowaniu są kursy i szkolenia, które odbędą się w 

czasie tego sympozjum. Zachęcam do wzięcia udziału wszystkich, którzy zajmują się 

smażeniem! Monachium ma dobre połączenia samolotowe i jest pięknym miastem! A takie 

konferencje o wąskiej tematyce są bardzo owocne! 



 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu  
Ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań  
Przewodnicząca sekcji  
Dr hab. Magdalena Rudzińska  
www.scitt.up.poznan.pl 

 

  Polskie Towarzystwo Technologów Żywności o/Wielkopolski 
  ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań 
  nr konta: 95 1020 4027 0000 1202 0433 8596 z dopiskiem SEKCJA TŁUSZCZOWA 
 

Na spotkaniu dyskutowano także problem nowego podziału Federacji na sekcje – 

technologiczną i naukową. Powstał też dylemat, czy tematyka alg powinna znaleźć się w 

sekcji Microbial Lipids, Plant Lipids czy Marine Lipids. Jest to pytanie do nas wszystkich i 

bardzo proszę o wszelkie uwagi lub przesyłanie ich bezpośrednio do Prezesa. Weźmy udział 

w tej dyskusji! Zachęcam! 

Zgłoszono także potrzebę wybrania vice-prezydenta Federacji, który zająłby się 

nadzorowaniem prac poszczególnych sekcji. Jednak decyzja w tej sprawie nie została 

podjęta. 

Przypominam, że corocznie na Kongresach wręczane są nagrody w dziedzinie nauki i 

technologii tłuszczów, przyznawane są też medale The Normann i The Chevreul. O ile do 

nagrody w dziedzinie technologii jest nominowanych trzech kandydatów, o tyle w dziedzinie 

nauki takich kandydatów jeszcze nie ma. Medal Normanna otrzyma Werner Richter (medical 

topic), ale jeszcze nie wiadomo kto otrzyma medal Chevreul’a. Każdy członek EuroFedLipid 

może zgłaszać kandydatury! 

W trakcie spotkania omówiono przygotowania do kolejnych kongresów, które odbędą się 

we Florencji (2015), Ghent (2016), Uppsali (2017) i Belfaście (2018). Bardzo proszę 

Koleżanki i Kolegów o odpowiednie zaplanowanie badań i finansów. Są też plany 

zorganizowania Kongresu w 2019 roku w Sevilli. 

 

Serdecznie pozdrawiam i wszystkim życzę dalszych sukcesów naukowych 

Magdalena Rudzińska 

 


