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60 LAT STOWARZYSZENIA
(1946–2006)
SYNTEZA
„Celem SITSpo˝. jest:
1. Inspirowanie oraz udzia∏ w rozwijaniu nauki, techniki i gospodarki w przetwórstwie
spo˝ywczym, wy˝ywieniu ludnoÊci i dziedzinach pokrewnych
2. Popieranie pracy twórczej, organizowanie i doskonalenie kwalifikacji oraz obrona
interesów zawodowych cz∏onków
3. Wytwarzanie wi´zi Êrodowiskowej zawodowej i towarzyskiej wÊród cz∏onków oraz
organizowanie i niesienie im pomocy.”
(§ 6 Statutu z 2003 r.)

Dom Technika w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5
Siedziba Federacji SNT NOT oraz SITSpo˝.
Stan z 2005 roku

PREZESI / PRZEWODNICZÑCY ZG SITSPO˚.

W∏odzimierz Kuleszyƒski
(1946–1948)

Eugeniusz Pijanowski
(1948–1950)

Roman Szarejko
(1950–1953)

Zbigniew Zió∏kowski
(1953–1955 i 1963–1969)

Alfons MyÊliƒski
(1955–1957, 1959–1963 i 1972–1975)

Pawe∏ Wojcieszak
(1957–1959)

PREZESI / PRZEWODNICZÑCY ZG SITSPO˚.

Marian Malinowski
(1969–1972)

Kazimierz Jarosz
(1975–1990)

Janusz Berdowski
(1990–1998)

Stanis∏aw Tyszkiewicz
(1998–2006)

SEKRETARZE GENERALNI SITSPO˚.

Anna Âwi´torzecka
(1950–1975)

Tomasz Je˝
(1975–1997)

Bronis∏aw Weso∏owski
(1997–2)

Sztandar SITSpo˝. (1971 r.)

Medal przyznany Stowarzyszeniu
w 200. rocznic´ utworzenia
Komisji Edukacji Narodowej
(1978 r.)

Z∏oty Medal im. Jana Kiliƒskiego
nadany Stowarzyszeniu przez
Zwiàzek Rzemios∏a Polskiego
(2002 r.)

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
In˝ynierów i Techników
Przemys∏u Spo˝ywczego

Szanowne Kole˝anki i Koledzy

W imieniu Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeƒ
Naukowo-Technicznych, najwi´kszej organizacji skupiajàcej Êrodowiska in˝ynierskie i techniczne w naszym kraju, chcia∏bym z najwi´kszà przyjemnoÊcià
z∏o˝yç wyrazy uznania dla in˝ynierów i techników przemys∏u spo˝ywczego za
wieloletnià dzia∏alnoÊç dla dobra Polski i pogratulowaç tak wspania∏ego jubileuszu, jakim jest 60-lecie powo∏ania ogólnokrajowej organizacji spo∏ecznej
zrzeszajàcej kadr´ in˝ynieryjno-technicznà przetwórstwa rolno-spo˝ywczego.
Jubileusz ten jest nam szczególnie bliski, poniewa˝ Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego wchodzi
w sk∏ad naszej ogólnopolskiej federacji stowarzyszeƒ naukowo-technicznych
i zajmuje wÊród tworzàcych je organizacji nie bagatelnà rol´ sytuujàcà je na
przestrzeni minionych lat zawsze wÊród najwi´kszych i najaktywniejszych
stowarzyszeƒ naszej organizacji. Historia naszych instytucji ∏àczy si´ ju˝ od
1946 roku, kiedy to przedstawiciele Êrodowiska rolno-spo˝ywczego postanowili
zawiàzaç stowarzyszenie, które za cel obra∏o udzia∏ w rozwijaniu nauki
i techniki w gospodarce ˝ywnoÊciowej, popieranie pracy twórczej oraz obron´
interesów zawodowych swoich cz∏onków. Nie zapominamy o tym, ˝e byliÊcie
jednym z pierwszych Êrodowisk technicznych, które zorganizowa∏o si´ po
II wojnie Êwiatowej czerpiàc z bogatej tradycji przedwojennych ruchów stowarzyszeniowych in˝ynierów i techników.
Mo˝na podaç wiele form wspó∏pracy, które w ciàgu 60 lat towarzyszy∏y
Êcis∏ym zwiàzkom Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego.
Najwa˝niejszymi wspólnymi dokonaniami na przestrzeni lat wydaje si´ byç
sta∏e doskonalenie form organizacyjnych in˝ynierskiego ruchu stowarzysze-
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niowego, wspó∏praca w zakresie doskonalenia kadr technicznych oraz rozwój
nowoczesnych technik i technologii w dziedzinie przetwórstwa rolno-spo˝ywczego. Jak Êcis∏e zwiàzki ∏àczà nasze instytucje Êwiadczy wielokrotny udzia∏
cz∏onków SITSpo˝ w organach naczelnych NOT takich jak Zarzàd G∏ówny
Federacji czy G∏ówna Komisja Rewizyjna. Du˝ym uznaniem w NOT cieszy
si´ tak˝e aktywna dzia∏alnoÊç funkcjonujàcych w ramach SITSpo˝ jednostek
bran˝owych takich jak: Krajowa Rada Dro˝d˝ownictwa, Krajowa Rada
Energetyki ds. Przemys∏u Spo˝ywczego, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw, Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu, Krajowa Rada
Przetwórstwa i Zamra˝alnictwa Owoców i Warzyw, Krajowa Rada Przetwórstwa Zbo˝owo-M∏ynarskiego, Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa,
Krajowe Forum Piekarstwa i Cukiernictwa czy Sekcja Przemys∏u Mi´snego,
które wspomagajà struktury administracji rzàdowej w doborze kierunków
rozwoju nowoczesnych technik i technologii w bran˝y przetwórstwa rolno-spo˝ywczego.
Dzi´kujàc za dotychczasowà 60-letnià owocnà wspó∏prac´ pragn´ jeszcze raz
z du˝à satysfakcjà podkreÊliç olbrzymie znaczenie dzia∏alnoÊci SITSpo˝ dla
rozwoju gospodarki narodowej oraz ˝yczyç dalszych wielu sukcesów podnoszàcych presti˝ i znaczenie zawodu dla ca∏ego wielotysi´cznego Êrodowiska
in˝ynierów i techników przemys∏u spo˝ywczego.
Z wyrazami szacunku

dr in˝. Wojciech Ratyƒski
Prezes Federacji Stowarzyszeƒ
Naukowo-Technicznych NOT
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Szanowni Czytelnicy
Oddajàc w Wasze r´ce opracowanie „60 lat SITSpo˝. 1946–2006” pragniemy
osiàgnàç dwa cele: uczciç 60-lecie istnienia i twórczego dzia∏ania Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego
oraz przybli˝yç najwa˝niejsze realia i problemy polskiej gospodarki ˝ywnoÊciowej w ostatnich dziesi´ciu latach prze∏omu XX i XXI wieku. Ostatnie lata
to nie tylko emocjonalnie odbierany prze∏om wieków oraz formalne zakoƒczenie drugiego tysiàclecia ery nowo˝ytnej i poczàtek trzeciego, to przede
wszystkim czas ostatecznego wyjÊcia Polski z podzielonego po II wojnie Êwiatowej Êwiata i rozpocz´cie suwerennego bytu w nowoczesnej, przyjaznej nam
Europie. Podj´ta na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku decyzja
o stowarzyszeniu si´ Polski z Europejskà Wspólnotà Gospodarczà, dzisiejszà
Unià Europejskà uwieƒczona uzyskaniem statusu pe∏noprawnego cz∏onka
Unii w maju 2004 r. wp∏yn´∏a o˝ywczo i inspirujàco na dzia∏ania polskiej
inteligencji technicznej w tym specjalistów z ró˝nych dziedzin zatrudnionych
w gospodarce ˝ywnoÊciowej kraju lub pracujàcych na jej rzecz. Szczególnie
wyraênie da∏o si´ to zauwa˝yç na przyk∏adzie kadr technicznych ró˝nych
bran˝ przemys∏u spo˝ywczego, a nawet ca∏ej gospodarki ˝ywnoÊciowej z rolnictwem w∏àcznie, zobligowanych do wprowadzenia w krótkim czasie procedur
post´powania i norm technicznych obowiàzujàcych w wysoko rozwini´tych
krajach Europy Zachodniej. Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki wiedzy i zaanga˝owaniu
naukowców z instytutów badawczo-rozwojowych, du˝ej aktywnoÊci kadr
kierowniczych i in˝ynieryjno-technicznych polskich zak∏adów przemys∏u
spo˝ywczego oraz pe∏nej mobilizacji intelektualnej i gospodarczej polskich
rolników – producentów surowców, a zarazem realizatorów pierwszego etapu
ich utrwalania i przetwarzania. Niema∏à rol´ w procesie integracji polskiej
gospodarki z gospodarkà Unii Europejskiej oraz jej rynków rolnego i ˝ywnoÊciowego odegra∏y stowarzyszenia naukowo-techniczne sfederowane w Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) – szczególnie te zwiàzane z rolnictwem
i gospodarkà ˝ywnoÊciowà, tzw. Zielone. WÊród nich istotnà rol´ odegra∏o nasze
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Stowarzyszenie Naukowo Techniczne In˝ynierów i Techników Przemys∏u
Spo˝ywczego, g∏ównie w dziedzinie inspiracji, doradztwa oraz mobilizacji
Êrodowisk twórczych. Z naszej inicjatywy, w ramach naszego Stowarzyszenia, powsta∏y Rady Krajowe Producentów ˚ywnoÊci w ró˝nych bran˝ach,
a w nast´pnej kolejnoÊci dla skoordynowania ich dzia∏alnoÊci z dzia∏alnoÊcià
innych organizacji producenckich – Rada Gospodarki ˚ywnoÊciowej dzia∏ajàca od 2000 roku jako organ doradczy przy Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, b´dàca forum porozumiewawczym pozarzàdowych organizacji
producentów ˝ywnoÊci i konsultantem dzia∏aƒ legislacyjnych w∏adz paƒstwowych.
Szanowni Czytelnicy
Jubileusze ró˝nych wa˝nych instytucji i zas∏u˝onych osób oraz rocznice
znaczàcych wydarzeƒ w dziejach kraju sà okazjà do przypomnienia jego historii
i wyra˝enia uznania dla efektów ludzkich twórczych poczynaƒ i staraƒ. W roku
2006 i poprzedzajàcym go roku 2005 mieliÊmy okazj´ do Êwi´towania okràg∏ych
rocznic instytucji powsta∏ych po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej. W roku 2005
Êwi´towaliÊmy 60 lecie powstania Naczelnej Organizacji Technicznej – Federacji Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych, do której nale˝ymy i której wa˝ne
spo∏ecznie cele sà równie˝ naszymi statutowymi celami. JednoczeÊnie Êwi´towaliÊmy 170-tà rocznic´ powstania Towarzystwa Politechnicznego Polskiego –
pierwszej polskiej organizacji in˝ynierskiej, za∏o˝onej przez gen. Józefa Bema
cz∏onka Warszawskiego Towarzystwa Przyjació∏ Nauk, w Pary˝u w 1835 r.
W roku 2006 obchodzi swoje 60 lecie nasze Stowarzyszenie i wiele innych
stowarzyszeƒ naukowo-technicznych wchodzàcych w sk∏ad Federacji NOT.
W roku bie˝àcym obchodzi si´ w Êrodowisku in˝ynierskim 140-lecie czasopisma
„Przeglàd Techniczny” zas∏u˝onego propagatora polskiej myÊli technicznej.
Nie sposób przeceniaç pozytywnych dzia∏aƒ polskich Êrodowisk inteligenckich,
a w szczególnoÊci Êrodowisk gospodarczych, naukowych i in˝ynierskich,
jednoczàcych spo∏eczeƒstwo w czasach braku lub ograniczonej suwerennoÊci
Polski.
Szanowni Czytelnicy Cz∏onkowie i Sympatycy naszego Stowarzyszenia,
Drogie Kole˝anki i Koledzy
Ksià˝ka, którà trzymacie w r´ku nawiàzuje treÊcià i formà do wydanej
w 1996 r. publikacji „Stowarzyszenie Naukowo Techniczne In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego. 50 lat Stowarzyszenia 1946–1996”. Napisa∏ jà
i zredagowa∏ zespó∏ naszych kole˝anek i kolegów pod redakcjà profesora W∏odzimierza Kamiƒskiego, cz∏onka honorowego naszego Stowarzyszenia. Pragn´
wyraziç Mu w tym miejscu wyrazy najserdeczniejszego podzi´kowania. Niestety
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nie ma ju˝ wÊród nas zespo∏u autorskiego z 2006 r. naszych nieod˝a∏owanych
przyjació∏ kole˝anki Janiny Szefer i kolegów Tomasza Je˝a, W∏adys∏awa
Poszepczyƒskiego i Edwarda Weso∏owskiego. Szanownym cieniom tych aktywnych dzia∏aczy Stowarzyszenia sk∏adam dziÊ ho∏d i podzi´kowanie za dzie∏o
˝ycia i kole˝eƒskà przyjaêƒ. Dzia∏amy w okresie wymiany pokoleniowej naszych aktywistów. Nieub∏agany up∏yw czasu przerzedzi∏ nasze szeregi. Szybko
ubywa Êwiadków narodzin Stowarzyszenia i uczestników jego dzia∏alnoÊci
w okresie powojennej odbudowy polskiego przemys∏u spo˝ywczego. Dzielnie
si´ jeszcze trzyma i twórczo dzia∏a pokolenie dzia∏aczy Stowarzyszenia, które
modernizowa∏o przemys∏ spo˝ywczy i przygotowywa∏o go do dzia∏aƒ w warunkach funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej, bez protekcyjnych barier
celnych i subwencji paƒstwowych na wspólnym jednolitym rynku najbardziej
rozwini´tych gospodarczo krajów Êwiata. Trosk´ naszà budzi niedostateczne
zainteresowanie dzia∏alnoÊcià Stowarzyszenia najm∏odszej generacji in˝ynierów
i techników zatrudnionych w gospodarce ˝ywnoÊciowej kraju oraz m∏odzie˝y
zdobywajàcej aktualnie wiedz´ technologicznà na uczelniach ró˝nego typu. Od
ich zaanga˝owania, zdolnoÊci i pomys∏owoÊci zale˝eç b´dzie miejsce polskiej
myÊli twórczej w Êwiatowym banku wiedzy podstawowej i zasobów po˝ytecznych rozwiàzaƒ praktycznych oraz stan polskiej gospodarki w kolejnych
latach. ˚ycz´ im i sobie by okazali si´ godnymi nast´pcami wspominanych dziÊ
z nale˝ytym szacunkiem twórców polskiego przemys∏u spo˝ywczego, by ich
dzie∏o zosta∏o docenione i z uznaniem zreferowane na kartach kolejnych
jubileuszowych opracowaƒ wydawanych w postaci ksià˝ek w b∏´kitnych ok∏adkach. Zach´cam ich do zainteresowania si´ po˝ytecznà dzia∏alnoÊcià naszego
Stowarzyszenia i wstàpienia w jego szeregi. Serdecznie zapraszam do naszego
grona.
Z wyrazami szacunku i kole˝eƒskimi pozdrowieniami

Stanis∏aw Tyszkiewicz
Przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego
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Od autorów
G∏ówny cel opracowania „SITSpo˝. 60 lat Stowarzyszenia 1946–2006” to nie tylko
przypomnienie i utrwalenie minionej ju˝ historii, lecz – przede wszystkim – wykorzystanie doÊwiadczeƒ i dorobku przesz∏oÊci do kszta∏towania przysz∏oÊci polskiego przemys∏u spo˝ywczego i miejsca SITSpo˝. w tej przysz∏oÊci, na miar´ potrzeb i wyzwaƒ
XXI wieku.
Opracowanie nasze nawiàzuje do trzech poprzednich publikacji, wydanych z okazji
25, 40 i 50 lat dzia∏alnoÊci SITSpo˝. i opiera si´ na nich, stosownie wykorzystujàc ich
bogaty materia∏.
W szczególnoÊci obecne opracowanie ÊciÊle nawiàzuje do podstawowej publikacji
„50 lat Stowarzyszenia 1946–1996”. Poczàtkowym zamiarem inicjatorów by∏o przygotowanie historii i analizy dzia∏aƒ SITSpo˝. w ostatnim 10-leciu (1996–2006), które
stanowi∏yby niejako II-gi uzupe∏niajàcy tom publikacji 50-lecia (1946–1996). Jednak
w trakcie prowadzonych przez zespó∏ autorski i zespó∏ konsultacyjny dyskusji, ta
wst´pna koncepcja ewoluowa∏a i ulega∏a zmianom, by dojÊç do obecnie przedstawionej
wersji, stanowiàcej ca∏oÊciowe kompleksowe uj´cie dzia∏alnoÊci SITSpo˝. w pe∏nym
okresie 60 lat (1946–2006). Okres ten podzieliliÊmy przy tym na 2 odr´bne cz´Êci 1)
50-lecie (1946–1996), uj´te bardziej syntetycznie i 2) 10-lecie (1996–2006), uj´te bardziej
szczegó∏owo.
Ca∏oÊç opracowania sk∏ada si´ z cz´Êci wst´pnej i 7 cz´Êci tematycznych, które zosta∏y
podzielone na 14 rozdzia∏ów.
Rozdzia∏y 1 i 2 poÊwi´cono omówieniu rozwoju przemys∏u spo˝ywczego oraz nauki
i technologii ˝ywnoÊci jako bazie dzia∏ania SITSpo˝.
W Rozdz. 1 przedstawiono G∏ówne etapy rozwoju przemys∏u spo˝ywczego na ziemiach polskich, wyodr´bniajàc i charakteryzujàc:
– okres do Pierwszej Wojny Âwiatowej,
– przemys∏ spo˝ywczy Polski mi´dzywojennej (1918–1939),
– rozwój przemys∏u spo˝ywczego w Polsce Ludowej (1944–1988/9),
– rozwój przemys∏u spo˝ywczego w Polsce w okresie transformacji systemowej
(1989–2004),
– oraz rol´ i znaczenie przemys∏u spo˝ywczego w gospodarce narodowej Polski.
Rozdz. 2 p.t. Nauka i technologia ˝ywnoÊci w Polsce to analiza dynamicznego
rozwoju tej dziedziny z uwzgl´dnieniem roli przemys∏u, nauki, szkól wy˝szych oraz
Stowarzyszenia.
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Rozdz. 3 p.t. Ruch stowarzyszeniowy w Polsce. Geneza i organizacja SITSpo˝.
charakteryzuje poczàtki ruchu stowarzyszeniowego, w tym w przemyÊle spo˝ywczym
oraz przedstawia przes∏anki ideowe i powstanie SITSpo˝. w 1946 roku.
W Rozdz. 4 p.t. Organizacja Stowarzyszenia omówione zosta∏y m.in. statutowe cele
SITSpo˝. i sposoby ich realizacji, prawa i obowiàzki cz∏onków oraz organizacja,
kompetencje i zakres dzia∏ania w∏adz i organów SITSpo˝.
Pi´ç kolejnych Rozdzia∏ów poÊwi´cono omówieniu – w sposób syntetyczny – dzia∏alnoÊci SITSpo˝. na rzecz post´pu technicznego oraz Êrodowiska in˝ynieryjno-technicznego w 50-leciu (1946–1996).
Sà to:
Rozdz. 5 Udzia∏ SITSpo˝. w rozwoju krajowego przemys∏u spo˝ywczego i jego kadr
(1946–1996),
Rozdz. 6 Dzia∏alnoÊç SITSpo˝. na rzecz post´pu technicznego (1946–1996),
Rozdz. 7 Wspó∏praca SITSpo˝. z zagranicà (1946–1996),
Rozdz. 8 Dzia∏alnoÊç SITSpo˝. na rzecz Êrodowiska in˝ynieryjno-technicznego przemys∏u spo˝ywczego (1946–1996)
i Rozdz. 9 Dzia∏alnoÊç w∏adz jednostek organizacyjnych SITSpo˝. (1946–1996).
Zagadnienia te przedstawiono w Rozdz. 5 z wyodr´bnieniem poszczególnych okresów
rozwoju przemys∏u spo˝ywczego i dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia, tj. w podziale na lata:
– 1946–1970 – (odbudowa powojenna oraz lata pi´çdziesiàte i szeÊçdziesiàte),
– 1971–1980 – (intensywny rozwój przemys∏u spo˝ywczego),
– 1981–1989 – (starania o przywrócenie rangi przemys∏owi spo˝ywczemu),
– 1990–1996 – (zmiany systemu ekonomicznego, okres gospodarki rynkowej).
W Rozdz. 6–8 omówiono m.in. racjonalizacj´ i wynalazczoÊç pracowniczà, konferencje naukowo-techniczne, narady, sympozja, opracowania analityczno-prognostyczne,
rzeczoznawstwo techniczne, wspó∏prac´ z innymi organizacjami krajowymi i z zagranicà, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji, dzia∏alnoÊç wydawniczà, czasopisma naukowo-techniczne, obron´ interesów zawodowych, organizowanie pomocy dla cz∏onków,
opiek´ nad m∏odà kadrà technicznà oraz bezpieczeƒstwo i higien´ pracy.
Rozdz. 9 opisuje dzia∏alnoÊç: Walnych Krajowych Zjazdów Delegatów SITSpo˝.,
Zarzàdu G∏ównego i jego Prezydium, G∏ównej Komisji Rewizyjnej, G∏ównego Sàdu
Kole˝eƒskiego, Oddzia∏ów (Terenowych Jednostek Organizacyjnych), Sekcji Bran˝owych i Krajowych Rad.
Natomiast Rozdz. 10 poÊwi´cony zosta∏ omówieniu Jubileuszu 50-lecia SITSpo˝.
(1946–1996).
Rozdz. 11 to wszechstronna analiza Dzia∏alnoÊci SITSpo˝. na prze∏omie XX
i XXI wieku (lata 1996–2006).
Omówiono tu:
– ogólne kierunki dzia∏ania SITSpo˝. w latach 1996–2006,
– dzia∏alnoÊç w∏adz i organów SITSpo˝., w tym m.in. Walnych Krajowych Zjazdów
Delegatów, Zarzàdu G∏ównego i jego Prezydium, G∏ównej Komisji Rewizyjnej,
G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego oraz Jednostek Terenowych (Oddzia∏ów Wojewódzkich i Regionalnych) i Jednostek Bran˝owych (Krajowych Rad, Unii, Forum
i Sekcji Bran˝owej).
Rozdz. 12 zosta∏ poÊwi´cony Czasopismom bran˝owym SITSpo˝., przedstawiono
w nim wyniki i osiàgni´cia 7 bran˝owych czasopism naukowo-technicznych SITSpo˝.,
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które – w wi´kszoÊci – ju˝ od ponad pó∏ wieku dobrze s∏u˝à polskiemu przemys∏owi
spo˝ywczemu i jego poszczególnym bran˝om.
Rozdz. 13 zawiera Sylwetki 120 wybranych zas∏u˝onych dzia∏aczy SITSpo˝. Najpierw przedstawiono 101 Honorowych Cz∏onków i Honorowych Przewodniczàcych
Stowarzyszenia (w chronologicznej kolejnoÊci nadawania tych GodnoÊci), a nast´pnie
– w kolejnoÊci alfabetycznej – 19 zas∏u˝onych, wieloletnich (ju˝ nie˝yjàcych) dzia∏aczy
SITSpo˝.
Rozdz. 14 Statystyczny wszechstronnie dokumentuje (w formie 14 tabel i zestawieƒ)
dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia.
Zgodnie z przyj´tà koncepcjà:
– cz´Êç tabel (Nr. Nr. 1, 2, 9, 12 i 13) obejmuje ca∏y okres 60-lecia (1946–2006),
– tabele Nr. Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 11 dotyczà w zasadzie ostatniego 10-lecia
(1996–2006),
– zaÊ tab. 14 przedstawia wykaz firm wyró˝nionych przez SITSpo˝. podczas 13 wystaw
promocyjnych „Krajowy Produkt – Przysz∏oÊcià Polski” (1992–2005); w sumie Stowarzyszenie w ww. latach nada∏o ponad 400 takich wyró˝nieƒ.
Opisujàc szeÊçdziesi´cioletnià dzia∏alnoÊç SITSpo˝. musieliÊmy z koniecznoÊci
ograniczyç si´ do zagadnieƒ najwa˝niejszych, napotkaliÊmy te˝ na ogromne i cz´sto
nieprzezwyci´˝alne trudnoÊci techniczne, a wskutek nieuniknionych luk w êród∏ach
mog∏o si´ zdarzyç, ˝e niektóre wa˝ne fakty, dzia∏ania i zdarzenia nie znalaz∏y nale˝ytego
odzwierciedlenia.

***
Zespó∏ autorski pragnie wyraziç najserdeczniejsze podzi´kowanie wszystkim, którzy
swà inicjatywà, radami, pomocà oraz udost´pnieniem danych i materia∏ów przyczynili
si´ do powstania niniejszej publikacji, a w szczególnoÊci:
– Przewodniczàcemu Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝., Kol. Stanis∏awowi Tyszkiewiczowi,
Sekretarzowi Generalnemu SITSpo˝. Kol. Bronis∏awowi Weso∏owskiemu, ca∏emu
Prezydium Zarzàdu G∏ównego za okazane zaufanie i za powierzenie nam tego
trudnego i odpowiedzialnego zadania,
– Zarzàdowi G∏ównemu Stowarzyszenia za ˝yczliwoÊç i za wielokrotne umo˝liwienie
przedyskutowania zagadnieƒ w czasie plenarnych zebraƒ Zarzàdu G∏ównego,
– Zespo∏owi Konsultacyjnemu za systematyczne wspieranie nas uwagami i sugestiami,
– Redaktorom bran˝owych czasopism naukowo-technicznych SITSpo˝. za to, ˝e
zechcieli opracowaç interesujàce teksty, zawarte w Rozdz. 12,
– Wojewódzkim, Regionalnym i Bran˝owym Jednostkom Organizacyjnym Stowarzyszenia za przekazywane cenne materia∏y i dokumenty (bez których opracowanie to
nie mog∏o byç wykonane),
– oraz wszystkim Kole˝ankom i Kolegom, którzy – w ten lub inny sposób – niezwykle
przyczynili si´ do wykonania przez nas postawionego przed nami zadania.
Szczególne wyrazy podzi´kowania nale˝à si´ Kol. El˝biecie Góreckiej za Jej wk∏ad
techniczno-organizacyjny, zwiàzany z powstaniem tej publikacji.
Pragniemy te˝ wspomnieç – z serdecznà pami´cià – niestety ju˝ nie˝yjàcych, wspó∏twórców jubileuszowej publikacji 50-lecia (1946–1996) tj. Kol. Kol. Tomasza Je˝a,
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W∏adys∏awa Poszepczyƒskiego, Janin´ Szefer i Edwarda Weso∏owskiego. Sà oni nadal
z nami poprzez ich teksty (z opracowania 50-lecia), stanowiàce jednà z wyjÊciowych baz
dla poszczególnych rozdzia∏ów obecnego opracowania.

***
Przekazujàc Czytelnikom opracowanie „60 lat Stowarzyszenia 1946–2006” ˝yczymy
Stowarzyszeniu i jego cz∏onkom jak najwi´cej powodzenia i sukcesów, a tak˝e pryncypialnoÊci i wytrwa∏oÊci w przysz∏ej pracy dla dobra polskiego przemys∏u spo˝ywczego,
dla dobra Polski.
Zespó∏ autorski

Warszawa, 2006 r.
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CZ¢Âå I
ROZWÓJ POLSKIEGO PRZEMYS¸U
SPO˚YWCZEGO ORAZ NAUKI
I TECHNOLOGII ˚YWNOÂCI
– BAZÑ DZIA¸ANIA SITSPO˚.

1. G∏ówne etapy rozwoju przemys∏u
spo˝ywczego na ziemiach polskich
Rozwój przemys∏u spo˝ywczego na ziemiach polskich przedstawiono w podziale na
nast´pujàce etapy:
– okres do pierwszej wojny Êwiatowej (tj. okres zaborów),
– lata 1918–1939 (tj. okres Polski mi´dzywojennej),
– lata 1944–1988 (tj. okres Polski Ludowej)
– oraz lata 1989–2004 (tj. okres transformacji ustrojowej i akcesji Polski do Unii Europejskiej).
Zgodnie z celami ca∏oÊci niniejszej, jubileuszowej publikacji SITSpo˝. pierwsze 3 ww.
etapy potraktowano w sposób syntetyczny, natomiast szczególnà uwag´ zwrócono na
okres czwarty, tj. na lata zasadniczej ustrojowej i gospodarczej transformacji Polski,
uwieƒczonej akcesjà naszego kraju do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku.
Autorom chodzi∏o wi´c g∏ównie o przedstawienie sytuacji, uwarunkowaƒ i problemów przemys∏u spo˝ywczego w Polsce na prze∏omie XX i XXI wieku oraz wynikajàcych na tym tle przysz∏ych zadaƒ i kierunków rozwojowych.
Ca∏oÊç rozdzia∏u koƒczy pkt 1.5, opisujàcy rol´ i znaczenie przemys∏u spo˝ywczego
w gospodarce narodowej Polski.

1.1. Okres do pierwszej wojny Êwiatowej
Poczàtki przemys∏owego przetwórstwa ˝ywnoÊci na ziemiach Polski przypadajà na
prze∏om XVIII i XIX wieku. Ówczesne warunki polityczne i spo∏eczne, a tak˝e ówczesny poziom nauki i techniki, wywar∏y istotny wp∏yw na rozwój tego ewolucyjnego
procesu, przebiegajàcego zresztà w ró˝ny sposób na terenie ka˝dego z trzech zaborów.
Powstajàcy w owym okresie przemys∏ rolny wyrasta cz´sto na bazie majàtków folwarcz-

17

nych i cechuje si´ w wi´kszoÊci przypadków prostà, nieskomplikowanà technikà
i wyposa˝eniem. Dopiero póêniej przemys∏ ten wyodr´bni si´ z rolnictwa.
Stymulatorem wzrostu produkcji przemys∏u spo˝ywczego jest, zw∏aszcza w drugiej
po∏owie XIX wieku, rozwój miast i oÊrodków przemys∏owych.
NajwczeÊniej rozwija si´ cukrownictwo oraz m∏ynarstwo handlowe i piwowarstwo.
Warto wspomnieç, ˝e pierwsza na Êwiecie cukrownia przerabiajàca buraki cukrowe
powsta∏a w 1802 roku na ziemiach polskich, w Konarach w powiecie Wo∏ów na Dolnym Âlàsku.
Wiek XIX umo˝liwia, przez wprowadzenie ulepszeƒ i usprawnieƒ technicznych,
rozwój przetwórstwa spo˝ywczego i stopniowe jego przekszta∏canie w formy przemys∏owe. W poczàtkach XX wieku rozpoczynajà si´ procesy koncentracji w poszczególnych bran˝ach przemys∏u spo˝ywczego. Powstajàce w tym okresie zak∏ady, niezale˝nie
od przewa˝ajàcego w nich nadal rzemieÊlniczego charakteru produkcji, cechuje ju˝
wy˝szy ni˝ poprzednio poziom techniki, wi´ksza skala produkcji i wi´ksze zatrudnienie.

1.2. Przemys∏ spo˝ywczy Polski
mi´dzywojennej (1918–1939)
W wyniku pierwszej wojny Êwiatowej zak∏ady przemys∏u spo˝ywczego w Polsce
znacznie ucierpia∏y, a poziom zniszczeƒ oceniano na ok. 30%. Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci w 1918 r., nast´puje stopniowo szybka likwidacja skutków zniszczeƒ wojennych
oraz wzrost produkcji i zatrudnienia. W latach dwudziestych XX wieku, tj. do czasu
kryzysu, rozwija si´ cukrownictwo oraz powstaje pewna liczba wi´kszych zak∏adów
w innych bran˝ach. Jednak w wi´kszoÊci bran˝ nadal przewa˝ajà zak∏ady ma∏e, zbli˝one cz´sto swym charakterem do warsztatów rzemieÊlniczych.
Wybuch kryzysu Êwiatowego odbija si´ ujemnie równie˝ na sytuacji polskiego przemys∏u spo˝ywczego. W latach trzydziestych XX wieku, zamiast dotychczasowego
wzrostu produkcji, wyst´puje stagnacja i regres w wielu bran˝ach przemys∏u spo˝ywczego, m.in. w cukrownictwie, chocia˝ nale˝y podkreÊliç, ˝e nast´puje wówczas pewne o˝ywienie w eksportowym przetwórstwie mi´snym.
W efekcie kryzysu, w 1937 roku, w porównaniu z latami 1929–30, spad∏a produkcja:
cukru z 698,1 tys. t do 491,3 tys. t
piwa z 2,8 mln hl do 1,4 mln hl
syropu ziemniaczanego z 13,9 tys. t do 12,8 tys. t
win i miodów z 4,7 mln l do 2,6 mln l.
Natomiast przemia∏ ˝yta i pszenicy wzrós∏ z 2924 tys. t w 1929 r. do 3724 tys. t
w 1937 r., a produkcja konserw z 16,4 tys. t do 70,4 tys. t.
W 1938 roku, tj. w roku poprzedzajàcym wybuch II wojny Êwiatowej, produkcja g∏ównych wyrobów przemys∏u spo˝ywczego w Polsce osiàgn´∏a nast´pujàcy poziom:
– cukier z buraków (w przeliczeniu na bia∏y)
491 tys. t
– przemia∏ zbó˝
4114 tys. t
– makaron
3,7 tys. t
– mi´so z uboju przemys∏owego
210 tys. t
– bekony
32,9 tys. t
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–

konserwy mi´sne
34,2 tys. t
margaryna
1,0 tys. t
ryby morskie (po∏ów)
12,5 tys. t
piwo
1,5 mln hl
màka ziemniaczana
31,6 tys. t
dro˝d˝e piekarskie
7,9 tys. t
papierosy
9,4 mld szt.
W sumie przemys∏ spo˝ywczy w Polsce w latach 1918–1939 nie wykazywa∏ wi´kszej
dynamiki rozwojowej, a – w wyniku zniszczeƒ w okresie I wojny Êwiatowej oraz Êwiatowego kryzysu w latach mi´dzywojennych – w wielu dziedzinach wytwórczoÊci poziom
jego produkcji by∏ nawet ni˝szy ni˝ przed pierwszà wojnà Êwiatowà.
Dominowa∏y zak∏ady drobne, typu rzemieÊlniczego i one – w przewa˝ajàcym stopniu
– nadawa∏y w okresie mi´dzywojennym charakter polskiemu przemys∏owi spo˝ywczemu.
W 1937 roku przemys∏ spo˝ywczy w Polsce obejmowa∏ 9342 zaklady zatrudniajàce
97704 pracowników (tab. 1).

Tabela 1. Liczba i struktura zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego w Polsce w 1937 r.
(wg stanu na 31.XII)
Wyszczególnienie
Ogó∏em
M∏yny
Piekarnie
Fabryki makaronu
Przemys∏ cukierniczy
Zak∏ady przetworów ziemniaczanych
Cukrownie
Dro˝d˝ownie
Gorzelnie rolnicze
Gorzelnie przemys∏owe
Fabryki wódek gatunkowych
Fabryki win i miodów
Browary i s∏odownie
Fabryki cykorii, surogatów kawy i palarnie kawy
Przemys∏ przetwórczy mi´sny
Mleczarnie
W´dzarnie ryb
Suszarnie owoców
Fabryki konserw
Fabryki octu i musztardy
Wytwórnie napojów bezalkoholowych
Fabryki wyrobów tytoniowych
Zak∏ady uprawy tytoniu

Liczba
zak∏adów
9342
5867
451
15
306
80
60
16
1376
43
78
100
165
22
253
213
31
17
100
36
60
14
11

Liczba
zatrudnionych
97704
21551
5202
342
10895
1618
18828
928
3701
1395
1334
348
5891
1396
6266
2606
397
224
3381
418
647
7501
2012

Przeci´tne
zatrudnienie
/1 zak∏ad
10
4
11
23
35
20
310
58
3
32
17
3
36
63
25
12
13
13
34
12
11
540
183

èród∏o: Zwiàzki rolnictwa z przemys∏em spo˝ywczym. Praca zbiorowa pod red. A. Wosia, W. Kamiƒskiego,
K. Michalskiego, Warszawa, PWRiL 1968, s. 58.
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Z wyjàtkiem przemys∏u cukrowniczego i tytoniowego stopieƒ koncentracji zak∏adów
w wi´kszoÊci bran˝ przemys∏u spo˝ywczego by∏ bardzo niski. Na przyk∏ad w 1935 r.
liczba zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego wg wielkoÊci zatrudnienia kszta∏towa∏a si´
w sposób podany w tab. 2.
Tabela 2. Liczba zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego wg wielkoÊci zatrudnienia w 1935 r.
Przeci´tne zatrudnienie na 1 zak∏ad
Do 4 osób
5–9
10–14
15–49
50–199
200–499
500–999
1000 i wi´cej
Razem

Zak∏ady przemys∏u spo˝ywczego
o danym przeci´tnym zatrudnieniu
liczba
%
4959
53,3
2317
24,9
783
8,4
1036
11,1
161
1,7
42
0,5
10
0,1
2
0,0
9310
100,0

èród∏o: Zwiàzki rolnictwa z przemys∏em spo˝ywczym. Praca zbiorowa pod red. A. Wosia, W. Kamiƒskiego,
K. Michalskiego, Warszawa, PWRiL 1968, s. 57.

Osiàgni´ty w Polsce pod koniec lat trzydziestych XX wieku poziom rozwoju rolnictwa i przemys∏u spo˝ywczego umo˝liwi∏ zabezpieczenie nast´pujàcego poziomu rocznego spo˝ycia wa˝niejszych produktów ˝ywnoÊciowych na 1 mieszkaƒca (w 1937
wzgl. w 1938 roku):
Grupa bia∏ka zwierz´cego:
Mi´so i przetwory
16,5 kg
Mleko i przetwory (bez mas∏a)
185 l
Jaja
114 szt.
Ryby i przetwory
2,3 kg
Grupa t∏uszczów:
Mas∏o
2,0 kg
T∏uszcze zwierz´ce
3,1 kg
T∏uszcze roÊlinne
1,2 kg
Razem waga handlowa
6,3 kg
Razem w przeliczeniu na 100% t∏uszczu
5,7 kg
Grupa w´glowodanowa:
Cukier
9,6 kg
Przetwory zbo˝owe
137,0 kg
Ziemniaki
260,0 kg
Wy˝ej wymieniony poziom spo˝ycia by∏ wprawdzie w zasadzie wystarczajàcy
pod wzgl´dem iloÊci kalorii, ale nie odpowiada∏ wymogom i zaleceniom nauki o ˝ywieniu cz∏owieka pod wzgl´dem struktury spo˝ycia, a zw∏aszcza udzia∏u bia∏ka
zwierz´cego.
Ponadto wyst´powa∏y znaczne ró˝nice w poziomie spo˝ycia pomi´dzy ludnoÊcià miejskà i wiejskà oraz pomi´dzy poszczególnymi grupami spo∏ecznymi.
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Zbyt niski by∏ udzia∏ artyku∏ów przetworzonych przez przemys∏ spo˝ywczy, a zw∏aszcza nowoczesnych produktów wysoko uszlachetnionych.

1.3. Rozwój przemys∏u spo˝ywczego w Polsce
Ludowej (1944–1988/9)
Druga wojna Êwiatowa przynios∏a ze sobà znaczne zniszczenia w potencjale przemys∏u spo˝ywczego. Na 13601 zak∏adów przetwórstwa rolno-spo˝ywczego, zatrudniajàcych
powy˝ej 5 pracowników (wg stanu z lipca 1945 r.), zniszczonych by∏o 8710, w tym zniszczenia powa˝ne, przekraczajàce 50% wartoÊci obj´∏y: budynki w 2117 zak∏adach, gospodark´ energetycznà w 1821 zak∏adach i urzàdzenia techniczne w 2768 zak∏adach.
Po wst´pnym okresie odbudowy zak∏adów ze zniszczeƒ wojennych nastàpi∏ w omawianym okresie kilkudziesi´ciu lat znaczny, w porównaniu z 1938 rokiem, wzrost produkcji w przemyÊle spo˝ywczym (tab. 3).
Tabela 3. Produkcja g∏ównych wyrobów przemys∏u spo˝ywczego w Polsce
w latach 1938–1988 (w tys. t)
Wyszczególnienie
Cukier
Przemia∏ zbó˝
Makaron
Mi´so i inne produkty z uboju
przemys∏owego
Bekony
Konserwy mi´sne
Kie∏basy i w´dzonki (w´dliny)
Margaryna
Ryby morskie (po∏ów)
Mleko spo˝ywcze (mln l)
Mas∏o
Sery
Piwo (mln hl)
Cukierki
Wyroby czekoladowe
Màka ziemniaczana
Dro˝d˝e piekarskie
Papierosy (mld szt.)

1938
1946
491,0 387,0
4114,0 2918,0
3,7
4,8
210,0
32,9
34,2
.
1,0
12,5
118,0
.
.
1,5
.
.
31,6
7,9
9,4

.
.
0,3
.
2,0
23,3
.
.
.
1,3
7,1
.
11,2
5,3
5,4

1950
1960
955,0 1381,0
4960,0 6360,0
21,7
47,2
636,0
39,6
16,4
183,0
19,2
66,2
458,0
32,2
4,4
3,5
36,1
7,8
57,3
8,6
25,3

981,0
50,7
47,8
238,0
70,9
168,0
965,0
94,6
17,6
6,7
92,1
24,5
104,0
17,2
44,1

1970
1980
1988
1385,0 1043,0 1684,0
6414,0 7721,0 6203,0
57,8
95,1
92,4
1376,0 2459,0 2248,0
53,0
18,0
5,0
91,9 162,0 132,0
528,0 811,0 799,0
165,0 184,0 220,0
451,0 791,0 590,0
1501,0 2680,0 2577,0
127,0 253,0 267,0
43,3
88,0 119,0
10,4
11,2
12,5
135,0 119,0 158,0
42,1
79,0
39,2
131,1
39,2 128,0
30,8
46,1
50,3
69,2
93,4
89,7

èród∏o: Zwiàzki rolnictwa z przemys∏em spo˝ywczym. Praca zbiorowa pod red. A. Wosia, W. Kamiƒskiego,
K. Michalskiego, Warszawa, PWRiL 1968, s. 59 i Roczniki Statystyczne GUS.

Dane zawarte w tej tablicy (mimo nieznacznych ró˝nic terminologicznych i metodologicznych) wskazujà na istotny iloÊciowy post´p produkcyjny, jaki dokona∏ si´
w polskim przemyÊle spo˝ywczym w okresie pi´çdziesi´ciu lat (1938–88). Mimo
zniszczeƒ spowodowanych II wojnà Êwiatowà i koniecznoÊci ich odtworzenia pro-
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dukcja iloÊciowa wybranych podstawowych wyrobów w ww. 50-leciu wzros∏a nast´pujàco:
– ubój przemys∏owy mi´sa – ponad 10 razy
– produkcja cukru – 3,5 raza
– przemia∏ zbó˝ – o 50%
W jeszcze znacznie wi´kszym tempie wzros∏a m.in. produkcja: makaronu, margaryny, cukierków i wielu innych wyrobów przemys∏u spo˝ywczego, a po∏owy morskie ryb
zwi´kszy∏y si´ blisko 50-krotnie.
Rozpocz´to wytwarzanie nieznanych przed wojnà artyku∏ów lub znacznie rozszerzono zakres produkcji takich artyku∏ów, jak nektary, soki pitne, mro˝onki owocowo-warzywne i garma˝eryjne, koncentrat pomidorowy, zupy b∏yskawiczne i inne.
W latach 1944–1988/9 dokonano znacznego unowoczeÊnienia przemys∏u spo˝ywczego w Polsce. Zbudowano od podstaw wiele bran˝, np. przemys∏ koncentratów spo˝ywczych, owocowo-warzywny, ch∏odniczy i jajczarsko-drobiarski. Z form rzemieÊlniczych
przestawiono na tory wielkoprzemys∏owe ubój i przetwórstwo mi´sa. Dokonano znacznej modernizacji i koncentracji produkcji w przemyÊle olejarskim i tytoniowym.
Znacznie poprawiono terytorialne rozmieszczenie wielu bran˝ przemys∏u spo˝ywczego (z wyjàtkiem cukrownictwa), zbli˝ajàc zak∏ady do baz surowcowych, g∏ównie w centralnej i wschodniej cz´Êci kraju.
Ju˝ do 1970 roku w samym tylko kluczowym przemyÊle spo˝ywczym zrealizowano
kilkaset du˝ych zadaƒ inwestycyjnych, m.in. zbudowano wiele zak∏adów mleczarskich,
mi´snych, ch∏odni sk∏adowych, elewatorów zbo˝owych itp.
ZaÊ w kolejnym okresie (tj. 1971–88, a zw∏aszcza w dekadzie lat 70-tych) wybudowano w przemyÊle spo˝ywczym ∏àcznie ponad 200 nowych zak∏adów i oddzia∏ów (nie
liczàc piekarƒ), w tym m.in. 10 zak∏adów i kombinatów mi´snych, 9 wytwórni w´dlin,
8 zak∏adów drobiarskich, 66 zak∏adów mleczarskich, 39 elewatorów zbo˝owych, 9 zak∏adów m∏ynarskich, p∏atkarni, kaszarni i makaroniarni, 3 cukrownie, 13 ch∏odni sk∏adowych, 10 zamra˝alni i ch∏odni technologicznych, 6 przetwórni owocowo-warzywnych, 4 browary, 3 s∏odownie itd.
Dla wielu bran˝ oznacza∏o to powa˝ny przyrost zdolnoÊci produkcyjnych, istotny post´p technologiczny i techniczny oraz popraw´ przestrzennego rozmieszczenia, choç
wielkoÊç i lokalizacja niektórych zak∏adów mogà byç dziÊ przedmiotem dyskusji i krytyki.
W sumie mo˝na szacunkowo oceniç, ˝e poziom produkcji globalnej przemys∏u spo˝ywczego w 1988 roku wg wartoÊci w cenach sta∏ych w porównaniu z 1938 rokiem
wzrós∏ ok. 13-krotnie.
O dokonanym w latach 1937–1988 rozwoju przemys∏u spo˝ywczego Êwiadczy te˝ porównanie wielkoÊci zatrudnienia w tych latach. Zatrudnienie to wynios∏o 97,7 tysi´cy
w 1937 roku i 489,9 tysi´cy w 1988 roku, tj. 5-krotnie wi´cej.
Osiàgni´cia uzyskane w przemyÊle spo˝ywczym w omawianym okresie Polski
Ludowej (1944–1988/9) sà niewàtpliwie istotne, jednak wskutek niedostatecznego
doceniania roli gospodarki ˝ywnoÊciowej i przemys∏u spo˝ywczego dla ca∏oÊci gospodarki narodowej zacz´∏y z biegiem lat wyst´powaç niedomagania i braki, hamujàce rozwój ca∏ej gospodarki, co mia∏o zw∏aszcza miejsce w latach szeÊçdziesiàtych.
Dokonajmy, skróconej choçby analizy tego zagadnienia, pos∏ugujàc si´ ogólnà i Êredniorocznà dynamikà przyrostów produkcji przemys∏u spo˝ywczego w podziale na po-
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szczególne okresy odpowiadajàce 5-letnim planom gospodarczym (oraz okres 8 lat o jednolitej polityce gospodarczej (1981–88) (tab. 4).
Tabela 4. Wskaêniki dynamiki przyrostu produkcji przemys∏u spo˝ywczego 1950–1988 (w %)
Okres
1951–55
1956–60
1961–65
1966–70
1971–75
1976–80
1981–88

Wskaêniki dynamiki
5(8)-letnie
Ârednioroczne
55,9
9,3
45,4
7,8
22,8
4,2
15,8
2,9
52,6
8,3
13,0
2,5
2,6
0,3

Tak wi´c w miar´ up∏ywu lat a˝ do 1970 roku os∏ab∏o tempo wzrostu produkcji przemys∏u spo˝ywczego w stosunku do dynamiki uzyskiwanej w okresach poprzednich,
a tak˝e w stosunku do dynamiki ogólnej produkcji przemys∏owej i dynamiki globalnej,
a zw∏aszcza towarowej produkcji rolniczej.
Szczególnie trudna sytuacja w tym zakresie zarysowa∏a si´ w ciàgu dziesi´ciolecia
1961–1970, a zw∏aszcza w latach 1966–1968, w których tempo rozwoju produkcji przemys∏u spo˝ywczego ust´powa∏o dynamice przyrostu rolniczej produkcji towarowej. Zjawisko to jest znane pod nazwà „hamowania rozwoju produkcji rolniczej przez przemys∏
spo˝ywczy”. Ta dysproporcja w rozwoju poszczególnych ogniw gospodarki ˝ywnoÊciowej by∏a spowodowana ówczesnym niedocenianiem roli i znaczenia przemys∏u spo˝ywczego, a szczególnie limitowaniem Êrodków (inwestycyjnych, technicznych, materia∏owych itp.) na jego rozwój.
W latach 1965–1970 produkcja przemys∏u spo˝ywczego w Polsce wzros∏a zaledwie
o 15,8%. By∏ to najni˝szy wskaênik ze wszystkich krajów RWPG, zarówno jeÊli chodzi
o bezpoÊrednie porównania tempa rozwoju produkcji przemys∏u spo˝ywczego pomi´dzy
krajami RWPG, jak i o relacje tempa przyrostu produkcji w przemyÊle spo˝ywczym
w stosunku do tempa wzrostu produkcji rolniczej.
W tej sytuacji wprowadzona od grudnia 1970 roku polityka spo∏eczno – gospodarcza przynios∏a ze sobà – w okresie 1971–1975 – przyÊpieszenie i intensyfikacj´ ogólnego rozwoju gospodarczego kraju, przy czym silnemu zdynamizowaniu
uleg∏a gospodarka ˝ywnoÊciowa i jej dwa g∏ówne ogniwa, tj. rolnictwo i przemys∏
spo˝ywczy.
Ogólny rozwój gospodarczy by∏ jednak nadmiernie oparty na wzrastajàcym zad∏u˝eniu kredytowym, co m.in. doprowadzi∏o w latach 1976–1980 do zahamowania rozwoju, a nast´pnie do kryzysu gospodarczego, zaÊ najkorzystniejsza dla przemys∏u spo˝ywczego w Polsce Ludowej polityka gospodarcza pi´ciolecia 1971–75 trwa∏a zbyt
krótko, by móc w pe∏ni i powszechnie unowoczeÊniç polski przemys∏ spo˝ywczy.
W efekcie uzyskany w przemyÊle spo˝ywczym post´p produkcyjny by∏ nierównomierny, a w szczególnoÊci wykazywa∏ istotne dysproporcje w uk∏adach mi´dzy
bran˝ami.
W latach siedemdziesiàtych rozwój przemys∏u spo˝ywczego w Polsce charakteryzowa∏y m.in. nast´pujàce tendencje i czynniki:
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– szybka, zw∏aszcza w latach 1971–1975 rozbudowa bran˝ przemys∏owych, przetwarzajàcych surowce pochodzenia zwierz´cego, tj. przede wszystkim przemys∏u mi´snego
i mleczarskiego, a tak˝e ch∏odnictwa sk∏adowego,
– niedoinwestowanie bran˝, przetwarzajàcych surowce pochodzenia roÊlinnego, w tym
przede wszystkim przemys∏u zbo˝owo-m∏ynarskiego, cukrowniczego, ziemniaczanego i olejarskiego,
– nastawienie w polityce rozwojowej g∏ównie na budow´ nowych, na ogó∏ du˝ych
obiektów, cz´Êciowo pochodzàcych z importu, przy jednoczesnym niepe∏nym docenianiu modernizacji i rekonstrukcji istniejàcego potencja∏u,
– wyraêny regres drobnego przemys∏u spo˝ywczego zarówno w pionach spó∏dzielczych,
jak i terenowych, dotyczàcy g∏ownie, choç nie wy∏àcznie przemys∏u piekarskiego
i m∏ynarskiego (naruszy∏o to struktur´ przemys∏u spo˝ywczego i proporcje mi´dzy
zak∏adami ma∏ymi, Êrednimi i du˝ymi oraz w niektórych bran˝ach przyczyni∏o si´
do wzrostu kosztów transportu i surowca).
W nast´pnym okresie, w latach 1981–88, m.in. w zwiàzku z wprowadzeniem stanu
wojennego, sytuacj´ produkcyjnà w przemyÊle spo˝ywczym charakteryzowa∏y stagnacja i brak post´pu, a poziom produkcji w 1988 roku by∏ zaledwie o 2,6% wy˝szy ni˝
w roku 1980.
W sumie dobre i z∏e doÊwiadczenia lat 1944–1988/9 wykaza∏y, przemys∏ spo˝ywczy
jest nadal niewykorzystanà rezerwà gospodarczà Polski,˝e jego ekologiczna rolnicza baza
surowcowa oraz tradycje polskiej dobrej ˝ywnoÊci i wysokie kwalifikacje kadr mogà –
przy w∏aÊciwej polityce ekonomicznej i przy odpowiednich nak∏adach inwestycyjnych
zapewniç przemys∏owi spo˝ywczemu wa˝ne miejsce polskiego przemys∏u narodowego.
Zmiany, jakie dzi´ki rolnictwu i przemys∏owi spo˝ywczemu, zosta∏y w latach 1938–1988
dokonane w poziomie i strukturze spo˝ycia ˝ywnoÊci w Polsce ilustruje tab. 5.
Tabela 5. Spo˝ycie wa˝niejszych produktów ˝ywnoÊciowych w Polsce na 1 mieszkaƒca
w latach 1937(1938)–1988
Wyszczególnienie
I. Grupa bia∏ka zwierz´cego
Mi´so i przetwory
Mleko i przetwory (bez mas∏a)
Jaja i przetwory
Ryby i przetwory
II. Grupa t∏uszczów
Mas∏o
T∏uszcze zwierz´ce
T∏uszcze roÊlinne
Razem waga handlowa
Razem w przeliczeniu na
100% t∏uszczu
III. Grupa w´glowodanowa
Cukier
Przetwory zbo˝owe
Ziemniaki
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Jednostki 1937
miary (1938)

1950

1960

1970

1980

1988

kg
l
szt.
kg

16,5
185,0
114,0
2,3

36,5
206,0
116,0
1,7

42,5
227,0
143,0
4,5

53,0
262,0
186,0
6,3

74,0
262,0
223,0
8,1

68,3
271,0
203,0
6,5

kg
kg
kg
kg

2,0
3,1
1,2
6,3

3,3
6,2
1,7
11,2

4,7
7,4
3,5
15,6

6,0
8,2
6,6
20,8

8,9
8,1
7,8
24,8

8,6
7,8
8,9
25,3

kg

5,7

9,7

13,6

18,0

21,0

21,6

kg
kg
kg

9,6
137,0
260,0

21,0
166,0
270,0

27,9
145,0
223,0

39,2
131,0
190,0

41,4
127,0
158,0

46,2
117,0
142,0

IV. Grupa witaminowa
Owoce
Warzywa

kg
kg

-

8,3
60,6

19,8
82,0

32,8
111,0

37,7
101,0

32,2
115,0

èród∏o: Roczniki Statystyczne GUS i obliczenia w∏asne.

W szczególnoÊci znaczàco zwi´kszy∏ si´ poziom spo˝ycia:
– produktów bia∏ka zwierz´cego: mi´sa ponad 4-krotnie, ryb 2,8 raza, jaj o 78% i mleka o 46%.
– produktów t∏uszczowych: mas∏o, t∏uszcze zwierz´ce i roÊlinne – 3–7-krotnie,
– oraz produktów witaminowych, a szczególnie owoców.
Natomiast w grupie produktów w´glowodanowych, przy blisko 5-krotnym zwi´kszeniu si´ spo˝ycia cukru, obni˝y∏ si´ poziom spo˝ycia przetworów zbo˝owych o 15%,
a ziemniaków a˝ o 45%.
W sumie ww. zmiany poziomu i struktury spo˝ycia ˝ywnoÊci nale˝y oceniç pozytywnie i kierunki ich dalszych zmian nadal kontynuowaç i stale dostosowywaç do zmieniajàcych si´ potrzeb i uwarunkowaƒ spo∏eczno – gospodarczych.

1.4. Rozwój przemys∏u spo˝ywczego w Polsce
w okresie transformacji systemowej
(1989–2004)
W okresie transformacji wystàpi∏y trzy ró˝ne fazy rozwojowe przemys∏u spo˝ywczego, dostosowujàce ten sektor do regu∏ gospodarki rynkowej i do integracji z Unià Europejskà. By∏y to lata:
• 1989–1992 b´dàce okresem gwa∏townych i ˝ywio∏owych zmian struktur produkcyjnych i podmiotowych oraz ma∏ej prywatyzacji, które doprowadzi∏y do odtworzenia
rynkowego mechanizmu regulacji,
• 1993–1998 tj. przyspieszonej prywatyzacji i modernizacji przemys∏u spo˝ywczego
oraz szybkiego rozwoju wtórnego przetwórstwa ˝ywnoÊci,
• 1999–2004, w których nastàpi∏o pog∏´bienie procesów restrukturyzacji oraz przyspieszenie dostosowaƒ do konkurowania na wspólnym rynku europejskim.
W pierwszej fazie przekszta∏ceƒ przemys∏u spo˝ywczego wystàpi∏y dwa charakterystyczne zjawiska. By∏ to przede wszystkim okres du˝ego obni˝enia przemys∏owej produkcji ˝ywnoÊci. W latach 1988–1992 wartoÊç produkcji przemys∏u spo˝ywczego
(w cenach sta∏ych) obni˝y∏a si´ a˝ o 28%. Nastàpi∏o to g∏ównie w wyniku du˝ego spadku przemys∏owego przetwórstwa produktów rolnictwa (tzw. przerobu wst´pnego),
które w ciàgu trzech lat obni˝y∏o si´ o 37%. W tym okresie najwi´kszy by∏ spadek
(tab. 6) przemys∏owych przemia∏ów zbó˝ (o 47%), ubojów przemys∏owych (o 45%)
i przetwórstwa mleka (o 38%). Nastàpi∏ tak˝e du˝y spadek produkcji (o 26,5%) tradycyjnych przetworów spo˝ywczych, szczególnie takich jak: d˝emy i marmolady (o 55%),
màczka ziemniaczana (o 54%), mleko spo˝ywcze (o 52%), pasze przemys∏owe (o 50%),
sery twarogowe (o 47%), mas∏o (o 42%), pieczywo (o 27%) itp. WÊród podstawowych
dzia∏ów przemys∏u spo˝ywczego znaczàco zwi´kszy∏a si´ tylko produkcja mro˝onek
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owocowo-warzywnych, a wolniej margaryn i piwa. W pierwszej fazie przekszta∏ceƒ rozwija∏a si´ tak˝e produkcja wyrobów wtórnego przetwórstwa, szczególnie wyrobów
czekoladowych, napojów bezalkoholowych i przetworów drobiowych.
Tabela 6. Produkcja podstawowych wyrobów przemys∏u spo˝ywczego
(bez przetwórstwa lokalnego)
Wyroby
Cukier
Makaron
Przemia∏ zbó˝
Uboje przemys∏owe
Przetwory mi´sne
w tym: konserwy
w´dliny
Margaryna
Ryby morskie (po∏owy)
Mleko spo˝ywcze
Mas∏o
Sery
Piwo
Cukierki
Wyroby czekoladowe
Màczka ziemniaczana
Dro˝d˝e piekarskie
Papierosy i wyroby tytoniowe

j.m.
tys. ton
tys. ton
tys. ton
tys. ton
tys. ton
tys. ton
tys. ton
tys. ton
tys. ton
mln l
tys. ton
tys. ton
mln hl
tys. ton
tys. ton
tys. ton
tys. ton
mld szt.

1988
1 684
92
6 203
2 248
936
132
799
220
590
2 577
267
452
12,5
158
54
135
50
89,7

1992
1 468
70
3 280
1 255
773
102
669
234
448
1 234
155
286
14,1
86
106
62
46,8
86,6

1998
2 102
119
3 016
1 486
995
104
888
395
229
1 350
146
467
21,0
96
212
127
70,2
96,7

2004*
1 999
135
3 488
2 225
985
.
856
355
173
1 311
177
585
31,9
65
368
141
71,4
86,6

*

od 2000 r. statystyka GUS obejmuje tylko firmy zatrudniajàce ponad 9 osób, a wczeÊniej dotyczy∏a producentów zatrudniajàcych 5 i wi´cej osób.
èród∏o: Roczniki Statystyczne GUS, Roczniki Statystyczne Przemys∏u GUS i inne materia∏y GUS.

Spadek produkcji przemys∏u spo˝ywczego by∏ przede wszystkim skutkiem g∏´bokiego kryzysu jednostek gospodarki uspo∏ecznionej, której wi´kszoÊç nie umia∏a si´ dostosowaç do warunków gospodarki rynkowej i przegrywa∏a konkurencj´ o nabywc´
z nowymi, prywatnymi podmiotami tego sektora. Dlatego te˝ drugà cechà pierwszej fazy
transformacji by∏ szybki rozwój ma∏ych lokalnych przetwórni i tzw. ma∏a prywatyzacja przetwórstwa spo˝ywczego. Ich rozwojowi sprzyja∏y takie zjawiska jak:
• zniesienie rozdzielnictwa i kontroli cen przez paƒstwo oraz bardzo liberalne prawo
w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
• ujawnienie wielu nowych nisz rynkowych, których nie umia∏y wykorzystaç przedsi´biorstwa sektora publicznego,
• bardzo wysoka w pierwszej fazie przekszta∏ceƒ rentownoÊç przetwórstwa spo˝ywczego,
zach´cajàca prywatnych przedsi´biorców do lokowania kapita∏u w tej dzia∏alnoÊci,
• ∏atwy dost´p do rozdrobnionej sieci dystrybucji, powsta∏ej w wyniku szybkiej prywatyzacji przedsi´biorstw handlowych,
• ma∏a kapita∏och∏onnoÊç przetwórstwa lokalnego, wynikajàca m.in. z niskich wymagaƒ stawianych produktom takiego przetwórstwa, zarówno przez konsumentów
i detalistów, jak i aparat paƒstwowy.
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Rysunek 1. Wskaêniki zmian produkcji przemys∏u spo˝ywczego w %
(produkcji ˝ywnoÊci, napojów i wyrobów tytoniowych)
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Przyrost (+), spadek (–) w stosunku do roku poprzedniego
Przyrost (+), spadek (–) w stosunku do 1988 roku

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie Roczników Statystycznych GUS 1991, 1996, 1998, 2000, 2002 i 2004
oraz Ma∏ego Rocznika Statystycznego GUS 2005.

W tej fazie przetwórstwo lokalne rozwija∏o si´ nie tyle w wyniku nowych prywatnych
inwestycji, lecz g∏ównie w drodze prywatyzacji ma∏ych przetwórni spó∏dzielczych i gospodarstw rolnych oraz rozbudowy i modernizacji cz´Êci zak∏adów rzemieÊlniczych.
Kszta∏towa∏a si´ nowa struktura podmiotowa przetwórstwa spo˝ywczego, pozwalajàca
na odtworzenie rynkowych mechanizmów regulacji, której skutkiem by∏o zwi´kszenie
udzia∏u sektora prywatnego do ponad 30%, rozszerzenie oferty towarowej ca∏ego sektora ˝ywnoÊciowego i wymuszenie w nast´pnych latach prywatyzacji i dostosowaƒ sektora publicznego do warunków gospodarki rynkowej. Spowodowa∏a ona tak˝e to, ˝e mimo du˝ej redukcji produkcji przemys∏u spo˝ywczego poda˝ ˝ywnoÊci na rynku
krajowym w 1992 r. by∏a tylko o ok. 5% mniejsza ni˝ przed transformacjà.
Drugi etap transformacji przemys∏u spo˝ywczego, tj. lata 1993–1998, by∏ okresem
szybkiego wzrostu produkcji tego sektora. W tym okresie Êrednie tempo wzrostu
sprzeda˝y przemys∏u spo˝ywczego wynosi∏o 8,8% rocznie, a jej poziom w 1998 r. by∏
o 19,5% wy˝szy ni˝ w 1988 r. (o 66% wy˝szy ni˝ w 1992 r.). W latach 1993–1998 najszybciej rozwija∏o si´ przetwórstwo wtórne, którego wartoÊç produkcji zwi´kszy∏a si´
w tym czasie prawie dwukrotnie, przy wzroÊcie produkcji tradycyjnych przetworów
o 25% i wst´pnego przetwórstwa produktów rolnictwa o ok. 15%. W tym etapie transformacji najwy˝sze by∏o tempo wzrostu produkcji (tab. 7): soków i napojów bezalkoholowych, mi´sa i przetworów drobiarskich, t∏uszczów roÊlinnych, wyrobów czekoladowych, serów, warzyw mro˝onych i konserw warzywnych oraz ró˝nego rodzaju
przekàsek i deserów (pieczywa cukierniczego, chipsów, jogurtów, lodów), a tak˝e przypraw, koncentratów spo˝ywczych i ró˝nych rodzajów ˝ywnoÊci wygodnej. W latach
1993–1998 nastàpi∏ równie˝ znaczàcy wzrost produkcji wielu tradycyjnych produktów
˝ywnoÊciowych, m.in. cukru, w´dlin, piwa, win, d˝emów, makaronów, màczki ziemniaczanej itp. Zwi´kszy∏ si´ przerób przemys∏owy owoców i warzyw, ziemniaków, rzepaku oraz mleka, przy utrzymaniu bardzo niskich ubojów przemys∏owych zwierzàt rzeênych i przemys∏owych przemia∏ów zbó˝.
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Tabela 7. Produkcja wybranych grup wyrobów przemys∏u spo˝ywczego
o wysokiej dynamice rozwoju
Wyroby
Przetwory drobiowe
Konserwy rybne
Napoje mleczne
Pieczywo cukiernicze
Marmolada, d˝emy itp.
Konserwy warzywne
Warzywa mro˝one
Owoce mro˝one
Soki, napoje i nektary
owocowo-warzywne
Wody i napoje orzeêwiajàce

j.m.
tys. ton
tys. ton
mln l
tys. ton
tys. ton
tys. ton
tys. ton
tys. ton

1988
.
32
59
141a
95
58
90
129

1992
63
34
.
100b
43
22
110
232

1998
199
57
317
140
56
60
215
225

2004
283
51
477
316
90
144
395
355

tys. ton
mln hl

141b
19,1b

355c
23,4c

819
32,2

1 202
43,8

a

1985 r., b 1990 r., c 1994 r.
èród∏o: Roczniki Statystyczne GUS, Roczniki Statystyczne Przemys∏u GUS i inne materia∏y GUS.

Lata 1993–1998 by∏y okresem szybkiej prywatyzacji paƒstwowych przedsi´biorstw
przemys∏u spo˝ywczego. W tej fazie udzia∏ sektora publicznego w wartoÊci tego sektora obni˝y∏ si´ do ok. 10%. Prywatyzacja tego przemys∏u charakteryzowa∏a si´1:
• ró˝norodnoÊcià form prywatyzacji, przy zastosowaniu wszystkich metod i sposobów
przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych,
• masowym udzia∏em pracowników w prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych, ale
bez upowszechnienia tej formy w∏asnoÊci,
• ma∏ym udzia∏em rolników w prywatyzacji przedsi´biorstw, przetwarzajàcych produkty rolnictwa,
• du˝ym udzia∏em inwestorów strategicznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
a przedsi´wzi´cia z ich udzia∏em z regu∏y koƒczy∏y si´ powodzeniem,
• niepowodzeniem programu powszechnej prywatyzacji.
Z prywatyzacjà przemys∏u spo˝ywczego powiàzane by∏y du˝e inwestycje zagraniczne w tym sektorze. W latach 1993–1998 zwi´kszy∏y si´ one z 0,3 mld USD do 4,6 mld
USD. W∏àczy∏y one polski przemys∏ spo˝ywczy w procesy globalizacji. Inwestorzy zagraniczni anga˝owali swój kapita∏ g∏ównie w dzia∏y produkcji ˝ywnoÊci, które charakteryzowa∏y si´ du˝à dynamikà rozwoju krajowego rynku zbytu bàdê te˝ wysokà rentownoÊcià2. Najwi´cej zainwestowali oni w produkcj´ piwa, wyrobów tytoniowych,
s∏odyczy, napojów bezalkoholowych i lodów. Du˝y by∏ udzia∏ kapita∏u zagranicznego
w produkcji deserów mlecznych, serów topionych i koncentratów spo˝ywczych, a w nast´pnych latach tak˝e w przemyÊle spirytusowym, cukrowniczym i paszowym.

1

2
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Rysunek 2. Zagraniczne inwestycje w przemyÊle spo˝ywczym
i w ca∏ej polskiej gospodarce (w mld USD)
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èród∏o: P. Chechelski, Inwestycje zagraniczne w polskim przemyÊle spo˝ywczym, „Przemys∏ Spo˝ywczy” 2005,
nr 8, s. 26–28.

Cechà drugiego etapu transformacji by∏a tak˝e przyspieszona modernizacja przemys∏u spo˝ywczego (rys. 3). To przyspieszenie nastàpi∏o wprawdzie dopiero w 1995 r. i swój
szczyt osiàgn´∏o w latach 1998–1999, w których wartoÊç inwestycji w cenach sta∏ych
by∏a prawie dwukrotnie wy˝sza ni˝ w latach 1990–1994. RównoczeÊnie nastàpi∏a znaczàca zmiana struktury wydatków inwestycyjnych, w której obni˝y∏ si´ udzia∏ wydatków na cele budowlane, a zwi´kszy∏ na aktywnà cz´Êç majàtku (z 55% w 1990 roku
do 71% w latach 1998–1999). Ta zmiana struktury oznacza, ˝e inwestowano g∏ównie
w modernizacj´ i rozwój potencja∏u wytwórczego, szczególnie procesów komponowania i konfekcjonowania wyrobów gotowych. W tym okresie relatywnie najwi´kszy by∏
poziom inwestowania w takich bran˝ach jak: piwowarska, cukiernicza, mleczarska, koncentratów spo˝ywczych, przetwórstwo owocowo-warzywne, produkcja napojów bezalkoholowych i wyrobów tytoniowych.
Rysunek 3. Wydatki inwestycyjne przemys∏u spo˝ywczego (w mld z∏ w cenach 2004 roku)
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èród∏o: Dane GUS opracowane przez IERiG˚-PIB.
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Kolejnà cechà przekszta∏ceƒ przemys∏u spo˝ywczego w latach 1993–1998 by∏y zmiany struktur podmiotowych tego sektora (rys. 4). Polega∏y one g∏ównie na szybkim rozwoju firm Êredniej wielkoÊci, których udzia∏ w obrotach sektora zwi´kszy∏ si´ dwukrotnie (z 12 do 24%). W tym okresie wzmocni∏y swojà pozycj´ tak˝e mikro firmy i ma∏e
firmy przemys∏owe (z 19,5% do 27,5%), a gwa∏townie zmniejszy∏ si´ udzia∏ w obrotach
sektora du˝ych firm przemys∏owych (z 68,5 do 48,5%). W ten sposób ju˝ w drugiej fazie przekszta∏ceƒ powsta∏a podobna jak w UE struktura podmiotowa przemys∏u spo˝ywczego3.
Rysunek 4. Struktura podmiotowa producentów ˝ywnoÊci i napojów
(wartoÊç sprzeda˝y = 100)
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èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych GUS.

Efektem modernizacji i przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych, dokonanych w latach
1993–1998, by∏a przede wszystkim gruntowna przebudowa struktur produkcyjnych
przemys∏u spo˝ywczego. Zmieni∏ si´ obraz polskiego rynku ˝ywnoÊciowego, ubóstwo
asortymentowe w∏aÊciwe gospodarce planowej zastàpione zosta∏o bogactwem oferty
towarowej, nastàpi∏a poprawa atrakcyjnoÊci handlowej produktów przemys∏u spo˝ywczego. Wy∏oni∏a si´ grupa przedsi´biorstw, liderów ka˝dego sektora, które pod wzgl´dem standardu technologicznego i sposobu funkcjonowania nie ró˝ni∏y si´ ju˝ od podobnych firm w krajach UE.
Rozwój i przemiany przemys∏u spo˝ywczego w ostatnich kilku latach (III faza) kszta∏towa∏y g∏ównie dwa zjawiska, a mianowicie:
• kryzys rosyjski z 1998 r., który by∏ jednà z przyczyn kilkuletniej stagnacji ca∏ej naszej
gospodarki,
• zbli˝ajàca si´ integracja z Unià Europejskà, przyspieszajàca procesy dostosowawcze
do standardów UE.
Stagnacja polskiej gospodarki, a w Êlad za tym tak˝e zahamowanie rozwoju przemys∏u spo˝ywczego, trwa∏o 3–4 lata. W latach 1999–2002 tempo wzrostu PKB obni˝y∏o
si´ do 2,6% rocznie (z 6% w latach 1993–1998), a produkcji przemys∏u spo˝ywczego do
1,2% rocznie (z 8,8%). Recesja wystàpi∏a w wi´kszoÊci dzia∏ów produkcji ˝ywnoÊci, za
3
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wyjàtkiem przetwórstwa owocowo-warzywnego i produkcji wyrobów wtórnego przetwórstwa ˝ywnoÊci. Podmioty gospodarcze napotka∏y w tym okresie na silne bariery
rynkowe (spadek popytu krajowego, stagnacj´ eksportu, spadek realnych cen ˝ywnoÊci), co wymusi∏o tzw. II fal´ restrukturyzacji i popraw´ efektywnoÊci ca∏ego sektora
˝ywnoÊciowego. Wymusi∏o to mi´dzy innymi nast´pujàce dzia∏ania:
• redukcj´ zb´dnych zasobów czynników wytwórczych, w tym tak˝e za∏óg, ∏àcznie
z likwidacjà dotychczas niewykorzystywanych zak∏adów,
• zaw´˝enie profilu asortymentowego firm oraz koncentrowanie ich dzia∏alnoÊci na wyrobach markowych i innych b´dàcych silnà stronà danego producenta,
• koncentrowanie w centrach holdingów (koncernów) niektórych funkcji przedsi´biorstw, takich jak: rozwój, zarzàdzanie finansami, marketing, dystrybucja itp.,
• wprowadzenie w przedsi´biorstwach procedur i wzorców post´powania, jednolitych
dla wszystkich firm kontrolowanych przez danego inwestora strategicznego,
• rozwijanie nowoczesnych systemów zarzàdzania jakoÊcià, a w Êlad za tym rozszerzanie zasi´gu i pog∏´bianie integracji pionowej z rolnictwem.
Efektem takich dzia∏aƒ by∏a zmiana charakteru dotychczasowego rozwoju przemys∏u spo˝ywczego z ekstensywnego na intensywny. W okresie tym zmniejszy∏a si´ liczba osób pracujàcych w przemyÊle spo˝ywczym (o 20%) oraz zu˝ycie energii i wody (Êrednio o 30%), a wzros∏a wydajnoÊç pracy (o ponad 40%). Wydatki inwestycyjne tego
sektora obni˝y∏y si´ o 20%. Wszystkie te zjawiska poprawi∏y konkurencyjnoÊç polskich
producentów ˝ywnoÊci, co w nast´pnych latach skutkowa∏o szybkim wzrostem eksportu, g∏ównie do innych krajów UE, i umo˝liwi∏o powrót o˝ywienia gospodarczego, obejmujàcego tak˝e przemys∏ spo˝ywczy.
Tabela 8. Zatrudnienie, zu˝ycie energii i wody w przemyÊle spo˝ywczym
Wyszczególnienie
Liczba pracujàcych tys. osób
Zu˝ycie bezpoÊrednie energii w tys. TJ
w tym:
– w´gla i koksu w TJ
– gazu w hm3
– energii elektrycznej tys. GWh
Zu˝ycie wody w hm3
WydajnoÊç pracy w tys. z∏ w cenach 2000 r.

1988
427,9
124,4

1992
488,4
94,3

1998
570,5
129,5

2003
465,5
94,5

4 720
53
3,4
261
185

4 571
39
2,9
181
118

3 095
317
4,4
140
170

1 873
438
4,2
99
244

èród∏o: Roczniki Statystyczne Przemys∏u GUS i obliczenia w∏asne.

Impulsem do obecnego o˝ywienia w przemyÊle spo˝ywczym by∏o przyspieszenie
wzrostu gospodarczego i szybko rosnàcy eksport, a tak˝e procesy dostosowawcze do
integracji z UE, zwi´kszajàce udzia∏ tego przemys∏u w zagospodarowywaniu produkcji
rolnej. Od 2003 roku tempo wzrostu przemys∏owej produkcji ˝ywnoÊci i napojów zwi´kszy∏o si´ do ponad 6% rocznie. W latach 2003–2005 nastàpi∏:
• powrót tendencji do uprzemys∏awiania przetwórstwa produktów rolnictwa, co spowodowa∏o wzrost wst´pnego przetwórstwa tych produktów o 8–10% rocznie, szczególnie wysoki w sektorze mi´snym i mleczarskim,
• przyspieszenie wzrostu produkcji ˝ywnoÊci w sektorach, w których integracja z UE
umo˝liwi∏a wzrost eksportu i wykorzystanie posiadanych przewag cenowych; zjawi31

sko to sta∏o si´ czynnikiem rozwoju takich sektorów jak: przetwórstwo mi´sa, ryb
i mleka, wtórne przetwórstwo zbó˝ i cukru,
• spowolnienie rozwoju produkcji wyrobów wtórnego przetwórstwa przeznaczonych
g∏ównie na rynek krajowy, z powodu niskiego tempa wzrostu dochodów ludnoÊci
i podwy˝ek cen ˝ywnoÊci (szczególnie w 2004 roku).
W latach 2003–2005 o˝ywienie produkcyjne, choç w ró˝nej skali, wystàpi∏o w prawie
wszystkich bran˝ach przemys∏u spo˝ywczego. Najwy˝sze by∏o ono w przetwórstwie
mi´sa, mleka i ryb, w przemyÊle cukierniczym, piwowarskim, spirytusowym i paszowym.
Wzrost produkcji i wczeÊniejsze procesy restrukturyzacji wp∏yn´∏y na popraw´ wyników i stanu ekonomiczno-finansowego przedsi´biorstw przemys∏u spo˝ywczego; zysk
w tym przemyÊle zwi´kszy∏ si´ z ok. 1 mld z∏ w latach 2000–2002 do ponad 4 mld z∏
w 2004 r. Pozwoli∏o to na powtórne du˝e o˝ywienie inwestycyjne, wymuszone tak˝e
przez koniecznoÊç dostosowania przedsi´biorstw, szczególnie przetwórstwa produktów
zwierz´cych, do standardów weterynaryjnych i sanitarnych UE. W 2004 roku nak∏ady inwestycyjne w przemyÊle spo˝ywczym przekroczy∏y 7 mld z∏ i by∏y o 50% wy˝sze
ni˝ w latach 2000–2002. Ponad dwukrotny by∏ wzrost inwestycji we wspomnianych sektorach wra˝liwych. Ich efektem by∏o gwa∏towne zwi´kszenie liczby zak∏adów uprawnionych do handlu z UE. W latach 2001–2005 ich liczba zwi´kszy∏a si´ w zakresie
handlu:
– mi´sem z 19 do ponad 700,
– przetworami mi´snymi z 19 do 450,
– mi´sem drobiowym z 29 do 175,
– mlekiem i przetworami z 25 do 220,
– rybami i przetworami z 45 do 170.
Oznacza to tak˝e odpowiedni wzrost liczby potencjalnych eksporterów (dostawców)
na rynki innych krajów UE.
Wynikiem dotychczasowych przekszta∏ceƒ przemys∏u spo˝ywczego (I, II, III fazy) jest
przede wszystkim wzrost jego produkcji i utrzymanie silnej pozycji w polskiej gospodarce. WartoÊç sprzeda˝y tego sektora w 2005 r. by∏a o 50% wy˝sza ni˝ w 1988 roku.
W tym okresie najszybciej rozwija∏o si´ wtórne przetwórstwo ˝ywnoÊci, szczególnie produkcja s∏odyczy, soków i napojów bezalkoholowych oraz innych deserów i przekàsek,
produkcja i przetwórstwo mi´sa drobiowego, owoców i warzyw, produkcja deserów
mlecznych, piwa i spo˝ywczych przetworów ziemniaczanych. W tych dzia∏ach produkcja w 2004 roku by∏a kilkakrotnie wy˝sza ni˝ w koƒcówce lat osiemdziesiàtych.
W okresie transformacji zwi´kszy∏a si´ tak˝e produkcja wielu tradycyjnych przetworów, takich jak sery, w´dliny, makarony, margaryna itp. Wcià˝ niskie sà w porównaniu
do stanu sprzed 15 laty: przemys∏owe przemia∏y zbó˝, uboje przemys∏owe zwierzàt rzeênych, produkcja mleka spo˝ywczego i mas∏a, wyrobów spirytusowych. Wst´pne przetwórstwo produktów rolnictwa jest jeszcze nieco ni˝sze ni˝ przed transformacjà.
Udzia∏ przemys∏u spo˝ywczego w produkcji ca∏ego polskiego przemys∏u zwi´kszy∏ si´
z 18% w 1988 roku do 18,5% w 2004 roku.
Pi´tnaÊcie lat przekszta∏ceƒ systemowych zmieni∏o tak˝e struktur´ polskiego przemys∏u i obraz krajowego rynku ˝ywnoÊciowego. Wzrós∏ jego potencja∏ eksportowy.
Oferta tego przemys∏u jest zró˝nicowana, elastycznie dostosowywana do potrzeb rynku krajowego i eksportu. Nastàpi∏ wyraêny wzrost stopnia przetworzenia ˝ywnoÊci.
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Przemys∏ ten jest konkurencyjny na rynku europejskim. W wyniku przekszta∏ceƒ powsta∏a p∏ynna i zró˝nicowana struktura podmiotowa przemys∏u spo˝ywczego, sprzyjajàca konkurencji i poprawie efektywnoÊci produkcji ˝ywnoÊci. Wy∏oni∏a si´ tak˝e grupa liderów ka˝dego sektora, firm Êrednich i du˝ych, które pod wzgl´dem potencja∏u
i sposobu funkcjonowania nie ró˝nià si´ od podobnych przedsi´biorstw w UE.
W okresie transformacji nie zmieni∏ si´ istotnie model wy˝ywienia (tab. 9). W 2004
roku spo˝ycie ˝ywnoÊci w Polsce ró˝ni∏o si´ od stanu z 1988 roku:
• ni˝szym (a˝ o 37%) spo˝yciem mleka, g∏ównie mleka p∏ynnego, mas∏a i serów twarogowych, cz´Êciowo tylko kompensowane wy˝szà konsumpcjà innych serów i napojów mlecznych,
• nieco wy˝szym spo˝yciem mi´sa, ryb i jaj (o ok. 5%),
• znaczàcym obni˝eniem spo˝ycia cukru (o ok. 20%) i ziemniaków (o 10%),
• dalszym du˝ym wzrostem konsumpcji owoców (g∏ównie po∏udniowych) i t∏uszczów
(o 20%).
Sà to zmiany, na które istotny wp∏yw mia∏ przemys∏ spo˝ywczy, który je wywo∏a∏
i kreowa∏, a tak˝e musia∏ do nich dostosowywaç swojà dzia∏alnoÊç.
Tabela 9. Spo˝ycie podstawowych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych wed∏ug danych bilansowych
(w kg na 1 mieszkaƒca)
Wyszczególnienie
Mi´so
w tym: drób
Ryby
Mleko krowie (w l)
Jaja (w szt.)
T∏uszcze jadalne
w tym: roÊlinne
mas∏o
Cukier
Przetwory zbo˝owe
Ziemniaki
Warzywa
Owoce
Wódki (w l)
Wina i miody (w l)
Piwo (w l)
Papierosy (w tys. szt.)

1988
68,3
8,1
6,5
271
203
25,3
8,9
8,6
46,2
117
142
115
32,2
4,6a
7,0a
33,1
2,5

1992
70,3
9,1
6,4
217
173
24,6
10,4
5,2
36,3
119
144
116
40,7
3,5
7,6
38,6
2,5

1998
64,7
13,1
6,9
205
177
28,5
17,1
4,4
41,7
119
135
128
54,3
2,4
13,7
54,1
2,4

2004
71,8
22,2
8,0b
170
212
30,7
19,5
4,4
37,0
120
129
111
55,0
2,6
7,4
75,1
1,9

a

szacunek w∏asny, b 11,5 kg w wadze ˝ywej.
èród∏o: Dane GUS i obliczenia w∏asne.

Zmiany w spo˝yciu ˝ywnoÊci – mimo spadku konsumpcji mleka – by∏y korzystne
z punktu widzenia racjonalnoÊci ˝ywienia, gdy˝ w latach 1988–2004:
• zwi´kszy∏ si´ udzia∏ mi´sa bia∏ego w spo˝yciu mi´sa (z 12% do 31%), przy równoczesnej poprawie mi´snoÊci wieprzowiny,
• nastàpi∏a du˝a zmiana struktury spo˝ycia t∏uszczów, gdy˝ zwi´kszy∏ si´ udzia∏ olejów i margaryn (z 35% do 64%),
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• du˝y by∏ wzrost spo˝ycia owoców, soków owocowo-warzywnych i innych napojów
bezalkoholowych,
• obni˝y∏o si´ spo˝ycie wyrobów tytoniowych (o 24%) przy zmianie struktury spo˝ycia napojów alkoholowych, polegajàcej na zmniejszeniu udzia∏u wyrobów spirytusowych (z 63 do 35%) i zwi´kszeniu spo˝ycia piwa (z 33 do 75 l).
Istotnà zmianà strukturalnà wy˝ywienia jest wzrost konsumpcji ˝ywnoÊci wygodnej,
przygotowanej do szybkiego sporzàdzenia posi∏ków, przy równoczesnym stopniowym
upowszechnieniu ˝ywnoÊci funkcjonalnej, „ekologicznej”, regionalnej czy te˝ tradycyjnej.
Wa˝nà cechà strukturalnà, która ujawni∏a si´ dopiero w ostatnich trzech latach, jest
rozwój eksportowej orientacji producentów ˝ywnoÊci. Eksport produktów przemys∏u
spo˝ywczego szybko zwi´ksza∏ si´ tak˝e w latach 1992–1998, ale prze∏om w tej dziedzinie nastàpi∏ dopiero od 2003 roku. W 2004 roku przekroczy∏ on 4 mld euro, dodatnie
saldo zwi´kszy∏o si´ do 1,4 mld euro, a w 2005 roku przekroczy: eksport – 5 mld euro,
a saldo – 1,5 mld euro. Udzia∏ eksportu w sprzeda˝y tego sektora zwi´kszy∏ si´ z ok.
10% w latach dziewi´çdziesiàtych do 15,2% w 2004 roku i ok. 18% w 2005 roku.
Tabela 10. Handel zagraniczny produktami przemys∏u spo˝ywczego
Wyszczególnienie
W mln euro
Eksport
Import
Saldo
W % produkcji przemys∏u spo˝ywczego

1992

1998

2000

2004

1 289a
1 364a
-75a
9,5

2 163
2 132
31
10,4

2 420
2 191
229
10,4

4 255
2 870
1 385
15,2

a

mln USD.
èród∏o: J. Rowiƒski, M. Wigier, Handel zagraniczny produktami rolno-spo˝ywczymi, [w:] Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej w 2004 roku, IERiG˚-PIB, Warszawa 2005
oraz obliczenia w∏asne.

Kilka dzia∏ów produkcji ˝ywnoÊci wykazuje ju˝ bardzo silnà orientacj´ eksportowà.
Jest to ju˝ nie tylko przetwórstwo owoców, warzyw i ziemniaków, lecz tak˝e przetwórstwo rybne, wtórne przetwórstwo cukru i zbó˝. Te dzia∏y w 2004 roku eksportowa∏y
ponad 25% swojej produkcji, w tym przetwórstwo ryb 61%, produkcja soków 44%, inne
przetwórstwo owoców 42%, przetworów ziemniaczanych i skrobiowych 33%, s∏odycze
i koncentraty spo˝ywcze prawie 30%, wtórne przetwórstwo zbó˝ 24%. Udzia∏ eksportu
w produkcji g∏ównych bran˝, takich jak: przemys∏ mi´sny, mleczarski, cukrowniczy,
spirytusowy i tytoniowy wynosi∏ ok. 15%4. Oznacza to, ˝e rynek krajowy jest wprawdzie wcià˝ g∏ównym odbiorcà produktów przemys∏u spo˝ywczego, ale równoczeÊnie
mamy ju˝ dzia∏y o rozwini´tej orientacji eksportowej, zale˝ne od popytu na ˝ywnoÊç
w innych krajach UE. Cz´Êç dzia∏ów o najbardziej rozwini´tej orientacji eksportowej
(przetwórstwo ryb, produkcja s∏odyczy) rozwija produkcj´ w oparciu o importowane
surowce. Integracja z UE oznacza wi´c wzrost uczestnictwa naszych producentów
˝ywnoÊci w handlu mi´dzynarodowym, szczególnie z innymi krajami europejskimi.
Zjawisko to oznacza tak˝e to, ˝e zniesienie barier w handlu z innymi krajami UE ujawni∏o przewagi konkurencyjne polskich producentów ˝ywnoÊci.
4
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Por. Stan polskiej gospodarki ˝ywnoÊciowej po przystàpieniu do Unii Europejskiej, Raport 1, IERiG˚-PIB,
Warszawa 2005, s. 56.

1.5. Rola i znaczenie przemys∏u spo˝ywczego
w gospodarce narodowej Polski
Przemys∏ spo˝ywczy stanowi bardzo wa˝ne ogniwo gospodarki narodowej i gospodarki ˝ywnoÊciowej Polski. Wprawdzie w d∏u˝szych, wieloletnich okresach historycznych tempo rozwoju produkcji przemys∏u spo˝ywczego na ogó∏ ust´puje dynamice rozwoju ogólnej produkcji przemys∏owej (co powoduje, ˝e udzia∏ przemys∏u spo˝ywczego
w ca∏oÊci produkcji przemys∏u ogó∏em relatywnie maleje), to jednak przemys∏ spo˝ywczy nadal nale˝y i w przysz∏oÊci b´dzie nale˝a∏ do g∏ównych ga∏´zi przemys∏u i gospodarki, a bioràc pod uwag´ zarówno tradycje historyczne, jak i szanse przysz∏oÊciowe,
mo˝na go okreÊliç mianem przemys∏u narodowego Polski.
Poni˝ej zostanà przedstawione wybrane dane statystyczne, ilustrujàce wielkà rol´
i znaczenie przemys∏u spo˝ywczego w gospodarce narodowej Polski.
W formie przyk∏adu wybrano dane, które dotyczà 2 okresów:
– lat 1975 i 1980, tj. lat stanowiàcych pó∏metek 60-lecia dotychczasowego istnienia
Stowarzyszenia, przy czym rok 1975 zosta∏ tu wybrany, gdy˝ by∏ koƒcowym rokiem
bardzo korzystnej wówczas rzàdowej polityki wspierania rozwoju przemys∏u spo˝ywczego (1971–75)
– oraz lat 2000 i 2004, tj. roku 2000, stanowiàcego granic´ pomi´dzy XX i XXI wiekiem oraz roku 2004, tj. roku, w którym w dniu 1 maja 2004 r. Polska sta∏a si´ pe∏noprawnym cz∏onkiem Unii Europejskiej.
Dane dla tych 2 ww. okresów uj´te zosta∏y poni˝ej w 2 oddzielnych tabelach ze wzgl´du na ró˝ne obowiàzujàce metodologie statystyczne; obydwie jednak tabele jednoznacznie i zgodnie ukazujà wielkà i niezaprzeczalnà, przodujàcà rol´ i znaczenie przemys∏u
spo˝ywczego w gospodarce narodowej Polski.
Miejsce i znaczenie przemys∏u spo˝ywczego w gospodarce narodowej Polski w 1975
i 1980 roku ilustruje pierwsza z tych tabel.
Tabela 11. Miejsce i znaczenie przemys∏u spo˝ywczego w gospodarce narodowej Polski
w 1975 i 1980 roku
Udzia∏
Miejsce przemys∏u
W tym
Jedn.
przemys∏u
spo˝ywczego wÊród
Wyszczególnienie
Rok Ogó∏em przemys∏
miary
spo˝ywczego 9 grup ga∏´zi 22 ga∏´zi
spo˝ywczy
%
przemys∏u przemys∏u
Liczba zak∏adów
1975 46317
12140
26,2
1
1
przemys∏owych
zak∏ad
uspo∏ecznionych
1980 45390
10526
23,2
3
1
(stan na 31.XII)
Przeci´tne
zatrudnienie
1975 4642,0
519,4
11,2
3
1
tys.
w przemyÊle
osób
uspo∏ecznionym
1980 4741,2
506,9
10,7
4
1
ogó∏em
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Udzia∏
Miejsce przemys∏u
W tym
Jedn.
przemys∏u
spo˝ywczego wÊród
Wyszczególnienie
Rok Ogó∏em przemys∏
miary
spo˝ywczego 9 grup ga∏´zi 22 ga∏´zi
spo˝ywczy
%
przemys∏u przemys∏u
Produkcja globalna przemys∏u
1975 1744,6
279,5
16,0
2
1
uspo∏ecznionego mld z∏
(wg cen por.
1980 2169,0a
315,7a
14,5
x
x
1971 r.)
Produkcja globalna przemys∏u
1975 2185,0
439,1
20,1
2
1
uspo∏ecznionego
mld z∏
(1975 wg cen
1980 2672,6
469,7
17,6
2
1
bie˝àcych, 1980
wg cen z 1979)
Sprzeda˝ wyromld z∏ 1975 2086,8
434,1
20,8
2
1
bów w∏asnej
(ceny
produkcji i us∏ug
zbytu) 1980 3135,3
646,7
20,6
2
1
ogó∏em
W tym na cele
mld z∏ 1975 664,2
301,3
45,4
1
1
rynkowe
(ceny
464,6
45,1
1
1
zbytu) 1980 1031,0
Eksport
mln z∏
1975 34160,7 2428,9b
7,1
5c
dew.
(ceny
5,5
5c
1980 51908,3 2862,5b
bie˝.)
Nak∏ady inwestymld z∏ 1975 239,0
24,0
10,0
4
2
cyjne w przemyÊle
(ceny
uspo∏ecznionym
1971) 1980 166,0
13,2
7,9
5
5
ogó∏em
Ârodki trwa∏e
w uspo∏ecznio1975 1515,0
150,1
9,9
5
4
nych przedsi´mld z∏
biorstwach
1980 2476,4
227,5
9,2
5
4
przemys∏owych
(bez zjednoczeƒ)
a

obliczenia w∏asne; b ponadto eksport produktów rolnictwa w 1975 r. wyniós∏ 918,7 mln z∏ dew. (= 2,7%),
a w 1980 r. – 1.113,4 mln z∏ dew. (= 2,2%); c w stosunku do 12–13 grup towarów ujmowanych przez klasyfikacje eksportowà GUS.
èród∏o: Roczniki Statystyczne GUS 1976 i 1981 oraz obliczenia w∏asne.

Z danych ww. tabeli wynika w szczególnoÊci, ˝e w latach 1975–80 przemys∏ spo˝ywczy w Polsce zajmowa∏ – wÊród 22 ga∏´zi przemys∏u – pierwsze miejsce w odniesieniu
do liczby zak∏adów przemys∏owych, zatrudnienia w przemyÊle, produkcji globalnej
przemys∏u, sprzeda˝y wyrobów w∏asnej produkcji i us∏ug ogó∏em, w tym na cele rynkowe; natomiast – w odniesieniu do wartoÊci eksportu oraz wielkoÊci nak∏adów inwestycyjnych i Êrodków trwa∏ych – na ogó∏ 4–5 miejsce.
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By∏y to wi´c miejsce i pozycja bardzo istotne i godne najwy˝szego uznania i uwagi
zarówno ze strony polityki gospodarczej, jak i ca∏ego spo∏eczeƒstwa.
25–30 lat póêniej, tj. w poczàtku XXI wieku, pozycja przemys∏u spo˝ywczego w gospodarce narodowej Polski nadal by∏a bardzo istotna i znaczàca, co – wed∏ug aktualnej
metodologii i klasyfikacji obowiàzujàcej w Unii Europejskiej (zaliczajàcej do przemys∏u spo˝ywczego produkcj´ artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i napojów oraz wyrobów tytoniowych) – ilustruje poni˝sza tabela, dotyczàca lat 2000 i 2004.
Tabela 12. Miejsce i znaczenie przemys∏u spo˝ywczego w gospodarce narodowej Polski
w 2000 i 2004 roku
Miejsce produkcji
w tym produkcja
artyku∏ów ˝ywnoartyku∏ów ˝ywÊciowych i napojów
Jedn.
noÊciowych
Udzia∏
Wyszczególnienie
Rok Ogó∏em
oraz wyrobów
miary
i napojów oraz
w%
tytoniowych wÊród
wyrobów
wszystkich sekcji
tytoniowych
i dzia∏ów przemys∏u
Produkcja sprzedana mld z∏ 2000 488,8
92,9
19,0
1
przemys∏u
(c.b.) 2004 690,6
127,5
18,5
1
Pracujàcy w przetys. 2000 3134,4
500,2
16,0
1
myÊle (30.IX)
2004 2902,5
472,0
16,3
1
Nak∏ady inwestymld z∏ 2000
37,7
4,8
12,7
2
cyjne w przemyÊle
(c.b.) 2004
41,0
7,5
18,3
2
WartoÊç brutto
mld z∏ 2000 470,9
40,8
8,7
2
Êrodków trwa∏ych
(c.b.) 2004 552,5
56,7
10,3
2
w przemyÊle
Eksport
mld z∏ 2000 137,9
9,8b
7,1
3a
b
(c.b.) 2004 272,1
19,3
7,1
3a
a

wÊród 10 Sekcji Mi´dzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC); b ponadto wartoÊç eksportu
produktów rolnictwa wynios∏a: 1,8 mld z∏ w 2000 roku i 4,4 mld z∏ w 2004 roku.
èród∏o: Rocznik Statystyczny GUS 2001, Ma∏y Rocznik Statystyczny GUS 2005, Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej w 2004 roku, IERiG˚, Warszawa, 2005 i inne obliczenia IERiG˚.

Równie˝ i dane, zawarte w tej tabeli niezbicie potwierdzajà, ˝e przemys∏ spo˝ywczy
w Polsce jest jednà z najwa˝niejszych dziedzin gospodarki narodowej i gospodarki ˝ywnoÊciowej naszego kraju.
Dodatkowo ze szczególnym uznaniem nale˝y podkreÊliç fakt, ˝e w 2004 roku
tj. w pierwszym roku cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej nasz przemys∏ spo˝ywczy dobrze wykorzysta∏ powsta∏e mo˝liwoÊci i znaczàco (w stosunku do 2000 roku)
zwi´kszy∏ eksport.
*
Z materia∏ów i rozwa˝aƒ przedstawionych w Rozdz. 1, w szczególnoÊci w Podrozdz.
1.5 wynikajà m.in. nast´pujàce stwierdzenia:
– obecnie (w tym równie˝ po integracji Polski z Unià Europejskà) pozycja przemys∏u
spo˝ywczego, zarówno w stosunku do gospodarki ˝ywnoÊciowej, jak i do ca∏oÊci go37

spodarki narodowej Polski jest bardzo wa˝na i znaczàca, w zwiàzku z czym do formu∏owania odpowiedniej strategii w polityce ˝ywnoÊciowej nale˝y przywiàzywaç
wielkà uwag´, uwzgl´dniajàc m.in. rol´ i odpowiedzialnoÊç przemys∏u spo˝ywczego,
– w nowoczesnej gospodarce ˝ywnoÊciowej znaczenie przemys∏u spo˝ywczego stale
wzrasta, wyznaczajàc mu rol´ organizatora i integratora tej gospodarki,
– oddzia∏ywanie przemys∏u spo˝ywczego nie ogranicza si´ jedynie do zagadnieƒ typowo gospodarczych, lecz ma równie˝ istotny aspekt spo∏eczny m.in. w zakresie prawid∏owego wy˝ywienia wszystkich warstw i grup spo∏ecznych oraz w dziedzinie aktywizacji i rozwoju regionów gospodarczo mniej rozwini´tych, zacofanych itp.
Z ww. wzgl´dów zadania, jakie przed Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym
In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego sta∏y w ciàgu 60-lecia (1946–2006),
stojà obecnie i b´dà sta∏y w przysz∏oÊci, majà szczególny wymiar, rang´ i znaczenie.
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2. Nauka i technologia ˝ywnoÊci
w Polsce
Nie ma dobrej praktyki bez teorii,
a teori´ inspiruje praktyka
Arystoteles

2.1. Wst´p
60-cio lecie dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego, stwarza potrzeb´ rekapitulacji uwarunkowaƒ, równie˝
w obszarze nauki, które towarzyszy∏y powstaniu i dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia. WÊród
wielu z nich, nie do przecenienia jest wspó∏dzia∏anie Stowarzyszenia z szeroko poj´tà
naukà i to zarówno w rozwoju kadry in˝ynieryjno-technicznej, jak i udzia∏ nauki w rozwoju i post´pie technologicznym przemys∏u. Jest to tym bardziej istotne, gdy˝ w∏aÊnie
w okresie drugiej po∏owy ubieg∏ego stulecia kszta∏towa∏a si´ technologia ˝ywnoÊci jako
odr´bna dyscyplina nauki, jak i dziedzina techniki, która jest zwiàzana z wytwarzaniem
artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, uj´ta w odr´bnà bran˝´ przemys∏u, okreÊlonego poj´ciem
przemys∏u spo˝ywczego.
Zarówno w gospodarce jak i w naukach stosowanych post´p jest wypadkowà rozwoju
cywilizacyjnego cz∏owieka. Ju˝ pracz∏owiek, od pierwotnych form swojego rozwoju,
dà˝y∏ do przetwarzania surowców roÊlinnych i zwierz´cych na artyku∏y ˝ywnoÊciowe.
Wpierw celem tych zabiegów by∏o utrwalanie przez suszenie (mi´so, owoce) dla zabezpieczenia sobie pokarmów na okresy niedoboru produktów rolnych (zima, susze itp.).
Wraz z kolejnymi etapami rozwoju cywilizacyjnego i potrzeb cz∏owieka, przetwórstwo
p∏odów rolnych post´powa∏o od prymitywnych form pieczenia i suszenia mi´sa, gotowania bryi zbo˝owych i wypieku placków a˝ do wspó∏czesnych form produktów przemys∏u ˝ywnoÊciowego. Rozwój metod przetwarzania produktów rolnictwa w przetwory
jadalne by∏ zwiàzany g∏ównie z samozaopatrzeniem gospodarstwa domowego oraz pracujàcego na potrzeby lokalne rzemios∏a (rozwijajàcego si´ od XV w.), czyli warsztatów
zatrudniajàcych od jednego do kilku pracowników, dzia∏ajàcych bez podzia∏u, pracà
r´cznà przy u˝yciu prostych narz´dzi. Przez kilkadziesiàt wieków, a˝ do koƒców
XVIII w. zmiana tej struktury by∏a nie wielka, zaÊ to co okreÊlamy mianem „post´pu
technicznego” nast´powa∏o nader powoli. Przyk∏adowo post´p w m∏ynarstwie charakteryzujà nast´pujàce daty: m∏yn wodny – Pyzdry 1333; wiatrak – Âmigiel 1558, m∏yn
parowy – Warszawa Solec 1825 [6]. W tym to okresie niewielkie zresztà zmiany stoso-
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wanych tradycyjnych technologii opiera∏y si´ na w∏asnych obserwacjach i doÊwiadczeniach poprzedników.
Dopiero rozwój rzemios∏a oraz wiedzy przyrodniczej datujàcy si´ od XV w. przyniós∏
wyraêny post´p. Szczególnie, gdy na prze∏omie XVIII i XIX w., w oparciu o rozwój
nauk przyrodniczych (mikroskop, fizyka, chemia), zacz´to poznawaç podstawowe
w∏aÊciwoÊci produktów rolnych i zachodzàce w nich procesy,

2.2. Poczàtki przemys∏u spo˝ywczego
– wiek XIX
Po tym szkicu kszta∏towania si´ zr´bów przetwórstwa ˝ywnoÊci, w którym decydujàcà rol´ odegra∏o rzemios∏o, przejdêmy do XIX i XX w., gdy kszta∏towa∏y si´ przemys∏owe formy przetwórstwa ˝ywnoÊci, a w koƒcowym okresie powsta∏a nauka o ˝ywnoÊci.
Poczàtek XIX w. przyniós∏ nie tylko ogromne zmiany spo∏eczno-polityczne (wojny
Napoleona), ale i rozwój wielkich aglomeracji miejskich (Pary˝, Londyn). Wynika∏a stàd
potrzeba zaopatrzenia w ˝ywnoÊç du˝ych grup ludnoÊci nierolniczej, które korzysta∏y
dotàd z samozaopatrzenia. Stworzy∏o to warunki do powstawania wi´kszych ani˝eli rzemieÊlnicze zak∏adów produkcyjnych – typu manufaktur, opartych na podziale pracy
i technice r´cznej. W drugiej po∏owie XIX w. w miar´ post´pu technicznego, manufaktury szybko ust´powa∏y zak∏adom o relatywnie „du˝ych” rozmiarach, stosujàcym
zasad´ podzia∏u pracy i produkcj´ opartà na stosowaniu urzàdzeƒ mechanicznych.
Decydujàcà rol´ w rozwoju technologii tego okresu odegra∏o wprowadzenie pary jako
elementu energetycznego (maszyny) oraz grzewczego (kot∏y warzelne, destylacja). Powstawa∏ wi´c przemys∏ w dzisiejszym tego s∏owa znaczeniu, oparty g∏ównie o kapita∏
i surowiec wielkich w∏asnoÊci ziemskich, które mog∏y gwarantowaç dostaw´ odpowiedniej iloÊci i jakoÊci surowca, oraz zbyt uzyskanych produktów. Stàd ten dzia∏ produkcji
zwano ówczeÊnie przemys∏em rolnym. Ta nazwa utrzymywa∏a si´ do po∏owy XX w.
Pierwszymi dzia∏ami produkcji zaliczanymi do przemys∏u rolnego by∏o:
• Gorzelnictwo – wykorzystanie ziemniaków i ni˝szej jakoÊci zbó˝ do wyrobu gorza∏ki (propinacja, zap∏ata za robocizn´) oraz wywaru jako cennej paszy.
• Cukrownictwo – wprowadzenie buraka cukrowego do upraw zwi´kszy∏o efektywnoÊç
i nowoczesnoÊç produkcji roÊlinnej, oraz da∏o wyt∏ok i melas´ jako cenne pasze dla
zwierzàt.
• Przemys∏ ziemniaczany – zabezpieczajàcy op∏acalny zbyt ziemniaka w postaci przetworów skrobiowych.
Zlokalizowane w Êrodowisku miejskim i majàce niewielki zwiàzek partnerski z krajowym rolnictwem i oparte niemal wy∏àcznie o kapita∏ obcy.
• Browarnictwo – by∏o odbiorcà j´czmienia i chmielu do wyrobu piwa, którego zbyt
by∏ ówczeÊnie skierowany g∏ównie na ludnoÊç miejskà.
Rozwój tych przemys∏ów na ziemiach polskich, opiera∏ si´ g∏ownie na myÊli technicznej Austro-Wegier i Niemiec, jak równie˝ w mniejszym stopniu Anglii i Francji. Z tych
to krajów wywodzi∏a si´ najcz´Êciej kadra kierownicza organizujàca, a póêniej kierujàca pracà tych zak∏adów. Pierwszymi zak∏adami o charakterze przemys∏owym powsta∏ymi na dawnych ziemiach polskich by∏y:
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1825 – m∏yn mechaniczny Ewansa w Marymoncie k/Warszawy [6]
1826 – cukrownia Cz´stocice – produkcja 20–70 q cukru na dob´ [8]
1860 – browar Hermana Junga, Warszawa (manufaktura – > 300 pracowników) [14]
Szczególnym dorobkiem w dziedzinie technologii i budowy maszyn dla przemys∏u
spo˝ywczego legitymowa∏ si´ przemys∏ metalurgiczny (b. „Kongresówki”), którego
cenione konstrukcje s∏u˝y∏y do budowy wielu cukrowni i gorzelni na terenie ca∏ej Rosji.
Silnie zwiàzane z rolnictwem by∏y pracujàce w du˝ej mierze metodami rzemieÊlniczymi i stosujàce proste tradycyjne technologie, zak∏ady:
• Zbo˝owe (m∏ynarstwo) – przemia∏ zbo˝a na kasz´ i màk´, oraz otràb jako wartoÊciowej paszy.
• Mleczarskie – rozwój hodowli byd∏a mlecznego w oparciu o zwi´kszenie zbytu mleka i wykorzystanie pastwisk.
Taki stan przetrwa∏ do II wojny Êwiatowej, choç dzi´ki wykorzystaniu ogromnego post´pu ówczesnej techniki i technologii nastàpi∏o znaczne zwi´kszenie wydajnoÊci zak∏adów i jakoÊci produkcji
Podstawy kszta∏towania procesów przetwórczych, i post´pu opiera∏y si´ g∏ównie na
obserwacji zjawisk i uzyskiwanej na tej podstawie wiedzy. Fundamentalne znaczenie
dla rozwoju nauki o ˝ywnoÊci mia∏y prace Ludwika Pasteura, twórcy mikrobiologii
i immunologii. Jego badania szczególnie z lat 1857–68 z zakresu fermentacji alkoholowej i octowej mia∏y donios∏e znaczenie nie tylko poznawcze (obalenie teorii samorództwa) ale bezpoÊrednio by∏y wykorzystane w kszta∏towaniu podstaw technologii ˝ywnoÊci
Kamieniami milowymi, które mia∏y fundamentalny wp∏yw na rozwój i ukszta∏towanie procesów technologicznychj przemys∏u rolnego by∏y równie˝ osiàgni´cia takich
badaczy jak A. van Leeuwenhoek (mikroskop – 1677), N.F. Appert (konserwy – 1809),
H. Megge-Mouries (margaryna – 1869). W tym te˝ zakresie podj´to produkcj´ wielu
nie znanych uprzednio wyrobów, jak np. hydrolizatów bia∏kowych (J. Maggi – 1880)
i wielu innych [1]. RównoczeÊnie
– w przemyÊle chemicznym opracowano szereg substancji dodatkowych g∏ównie konserwantów i barwników,
– w przemyÊle maszynowym opanowano wykorzystanie pary a póêniej (po I Wojnie
Âwiatowej) i energii elektrycznej w konstrukcji szeregu urzàdzeƒ produkcyjnych s∏u˝àcych w przetwórstwie ˝ywnoÊci.
Niestety rejestry nauki XIX w. wymieniajà niewielu uczonych Polaków, których
badania sà zwiàzane poÊrednio lub bezpoÊrednio ˝ywnoÊcià. Sà to przede wszystkim
L.P. Marchlewski (1869–1946), który ustali∏ struktur´ gossipolu, chlorofilu i hemoglobiny, oraz K. Funka (1884–19697), który wyizolowa∏ witamin´ B2 (1912) i wprowadzi∏
do literatury Êwiatowej nazw´ witamina.
Trzeba tu równie˝ podkreÊliç dorobek i znaczenie wielu nauczycieli szkó∏ wy˝szych
oraz praktyków-techników, którzy upowszechniali s∏owem i pismem ówczesnà wiedz´
Êwiatowà (g∏ównie europejskà) z zakresu przetwórstwa ˝ywnoÊci. Oni to stworzyli
podwaliny polskiego przemys∏u ˝ywnoÊciowego oraz jego kadry. Przede wszystkim nale˝y tu wymieniç Józefa Be∏z´ (1805–88) [1, 10], profesora, technologii chemiczno-rolniczej Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, a nast´pnie Uniwersytetu Warszawskiego. On to stworzy∏ dwa fundamentalne dzie∏a w literaturze polskiej z zakresu
przemys∏u rolnego, a mianowicie:
– O wyrobie cukru z buraków, Warszawa 1837, 438 stron.
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– Zasady technologii chemicznej gospodarskiej, Warszawa 1840, (cz´Êç I – o wypalaniu wódki,
262 stron; cz´Êç II – o warzeniu piwa, wyrabianiu octu, ró˝nych napojów wyskokowych,
wydobywaniu màczki i przerabianiu na syrop, wybijaniu oleju itp., 168 stron).
Same tytu∏y tych dzie∏ wskazujà na zakres ówczesnego przemys∏u przetwórczego, którego nauka przez ponad 100 lat nosi∏a nazw´ technologii rolnej, a jej wyk∏ady w szko∏ach wy˝szych stanowi∏y uzupe∏nienie wykszta∏cenia rolniczego. Dzia∏alnoÊç Be∏zy
trzeba wi´c przyjàç jako poczàtki nauczania i powstania nauki o technologii ˝ywnoÊci
w Polsce, gdy˝ w ówczesnym Êwiecie szko∏y wy˝sze by∏y jedynymi instytucjami prowadzàcymi badania naukowe oparte g∏ównie na obserwacji zachodzàcych procesów. Niestety dzia∏alnoÊç ta zosta∏a przerwana w rezultacie represji po powstaniu styczniowym.
Genez´ powstania polskiego wy˝szego szkolnictwa technicznego w okresie zaborów,
w dziedzinie nauk o ˝ywnoÊci nale˝y wi´c wiàzaç z Dublanami (Lwów). Tam to w 1872 r.
prof. R. Wawnikiewicz uruchomi∏ na ówczesnej Wy˝szej Szkole Rolniczej samodzielne
Kursy Gorzelnicze, od 1891 r. dysponujàce doÊwiadczalnà gorzelnià i stacjà badawczà.
Jednak pe∏ne prawa akademickie ten kierunek uzyska∏ dopiero w 1919 r. w oparciu o Wydzia∏y Rolne na SGGW i Uniwersytecie Poznaƒskim oraz w Politechnice Lwowskiej [9].

2.3. Poczàtki polskiego przemys∏u spo˝ywczego
i polskiej nauki o ˝ywnoÊci – lata 1900–1945
W pierwszej po∏owie XX w, obok dalszego rozwoju przemys∏u powsta∏ego w XIX w. powstajà pierwsze przemys∏owe zak∏ady cukiernicze i konserwowe, a w okresie mi´dzywojennym powstaje przemys∏ bekonowy i mi´sny (konserwy), olejarnie oraz zak∏ady przetwórstwa owocowo–warzywnego ∏àcznie z winiarstwem owocowym i ch∏odnictwo sk∏adowe.
O skromnych rozmiarach tych przemys∏ów, jak na wspó∏czesne warunki, Êwiadczà
skromne dane G∏ównego Urz´du Statystycznego dotyczàce zatrudnienia w przemyÊle
spo˝ywczym (tab. 1) jak i wielkoÊci produkcji (tab. 2). Skromna te˝ by∏a kadra in˝ynieryjno techniczna tych zak∏adów, co nie stwarza∏o warunków dla powo∏ania odr´bnej organizacji naukowo –technicznej grupujàcej wy∏àcznie specjalistów wy∏àcznie z zakresu przemys∏u spo˝ywczego.
Tabela 1. Ârednie zatrudnienie w zak∏adach przemys∏u spo˝ywczego w 1937
Zak∏ady

Liczba zak∏adów

Cukrownie
Browary
Fabryki konserw
Gorzelnie przem.
Mi´sne, bekonowe
Makaroniarnie
M∏yny I-V kat.
Piekarnie
Mleczarnie

60
165
100
43
253
15
798
453
213

èród∏o: GUS Ma∏y Rocznik statystyczny 1939.
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Ârednie zatrudnienie
fizyczni
Umys∏owi
281
23
30
6
30
4
27
6
22
3
20
3
13
2
11
<1
10
3

Tabela 2. Produkcja przemys∏owa niektórych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych w latach 1937
i 2004 (tys. ton)
Artyku∏ ˝ywnoÊciowy
Mi´so i inne produkty uboju
Konserwy
Màczka ziemniaczana
Piwo
Cukier
èród∏o:

1937
210
70,4
31,6
1407
491

2004
2225
251,9
140,8
31850
1999

GUS Ma∏y Rocznik statystyczny 1939 oraz GUS – Informacja komputerowa na dzieƒ 31.XII.2005.

Okres 20-lat Polski Niepodleg∏ej zaznaczy∏ si´ krystalizacjà i rozszerzeniem poj´cia
„Technologii Rolnej”. Obok ukszta∏towanego nauczania kierunku przemys∏ów fermentacyjnych (we wszystkich trzech oÊrodkach), powstajà pierwsze badania z zakresu przemys∏u mi´snego (Poznaƒ), mikrobiologii technicznej i mleczarstwa (SGGW) i cukrownictwa (Politechnika. Warszawa). Z pracà tych oÊrodków wià˝à si´ nazwiska pierwszych
uczonych polskich, którzy wspó∏pracujàc blisko z przemys∏em, wprowadzali równie˝
do nauki Êwiatowej wyniki swoich badaƒ. Wymieni´ tu takich uczonych [1] jak:
Tadeusz Chrzàszcz (1877–1943), Uniwersytet Poznaƒski – opracowanie teorii przebiegu fermentacji cytrynowej, oraz mechanizmu dzia∏ania enzymów amylolitycznych
s∏odu j´czmiennego.
Wac∏aw Dàbrowski (1876–1962), SGGW Warszawa – wyodr´bnienie szczepów Sacharomyces lactis alfa oraz Zygosacharomyces lactis, oraz utworzenie kolekcji czystych kultur drobnoustrojów przemys∏owych.
Adolf Joszt (1889–1957), Politechnika Lwowska – ustalenie przemian stosunku amylokoagulazy do amylazy ˝yta, podczas s∏odowania, stosowanie immunizacji przeciw
fermentacji brzeczek piwnych
Kazimierz Smoleƒski (1876–1943), Politechnika Warszawska – ustalenie w∏aÊciwoÊci
niecukrowych zwiàzków buraka cukrowego, a zw∏aszcza koloidów g∏ównie pektyny,
oraz mechanizmu krystalizacji sacharozy.
Wiktor Syniewski (1865–1927), Politechnika Lwowska – opracowanie teorii budowy
skrobi oraz procesu jej scukrzania, co doprowadzi∏o do identyfikacji α- i β-diastazy.
Oceniajàc dorobek dwudziestolecia mi´dzywojennego (1918–1939), nale˝y stwierdziç,
˝e stworzone zosta∏y w nim skromne wprawdzie podstawy polskiej nauki o ˝ywnoÊci,
na poziomie ogólnej wiedzy Êwiatowej w tym zakresie. Uczeni ci wychowali grup´ m∏odych docentów i doktorów, którzy odbudowali nauk´ ze zniszczeƒ II wojny Êwiatowej
i wspó∏dzia∏ali w budowie i rozwoju przemys∏u spo˝ywczego. Nale˝y tu wymieniç pochodzàcych ze Êrodowiska:
Lwowskiego (Akademia Rolnicza Dublany + Politechnika): profesorowie F. Nowotny
(Uniwersytet Jagielloƒski Kraków), W. Kamieniobrodzki (Politechnika Wroc∏awska),
B. Bachman i S. Masior (Politechnika ¸ódzka), H. Niewiadomski (Politechnika
Gdaƒska),
Poznaƒskiego (Uniwersytet Poznaƒski) profesorowie: J. Janicki (Akademia Rolnicza
Poznaƒ), D.J. Tilgner (Politechnika Gdaƒska),
Warszawskiego (SGGW, Politechnika) profesorowie: J. Jakubowska (Politechnika
¸ódzka), W. Pezacki (Akademia Rolnicza Poznaƒ), E. Pijanowski (SGGW),
P. Wojcieszak (SGGW).
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2.4. Zbli˝amy si´ do wspó∏czesnoÊci
Druga po∏owa XX w. to okres w którym nastàpi∏y istotne zmiany w kszta∏towaniu
si´ rynku ˝ywnoÊciowego, do czego przyczyni∏y si´ niewàtpliwie zmiany gospodarki
Êwiatowej spowodowane przez I wojn´. Êwiatowà Ju˝ od lat 30-tych na rynku ˝ywnoÊciowym surowce rolne by∏y w coraz wi´kszym stopniu zast´powane przez przetwory
oraz pojawi∏y si´ pierwsze produkty gotowe do spo˝ycia przy minimalnym przygotowaniu.. Samozaopatrzenie i domowe przygotowywanie ˝ywnoÊci, szybko zacz´∏o ust´powaç pó∏przetworom, a obecnie w coraz wi´kszym stopniu ˝ywnoÊci gotowej do spo˝ycia, oraz ˝ywieniu si´ poza domem.. Proces ten wymaga∏ i wymaga coraz sprawniejszych
procesów technologicznych produkcji ˝ywnoÊci i mo˝e post´powaç tylko dzi´ki wspó∏dzia∏aniu nauki i techniki.
Zmiany te uwidoczni∏y si´ szczególnie w Polsce, kraju odbudowujàcym przemys∏
i równoczeÊnie przekszta∏cajàcym ca∏à gospodark´ ˝ywnoÊciowà na system gospodarki nakazowej. Towarzyszy∏ temu szybki wzrost liczby ludnoÊci miejskiej i spadek liczby
ludnoÊci wiejskiej opierajàcej swe wy˝ywienie na samozaopatrzeniu, DziÊ wydaje si´
trudnym do zrozumienia, ˝e Polska, kraj z tak wyniszczonà kadrà technicznà i naukowà,
brakiem przemys∏u maszynowego, z niewielkà pomocà zagranicznà, w ciàgu pierwszych
oko∏o 20 lat powojennych, sta∏a si´ w zakresie przemys∏u spo˝ywczego partnerem
naukowym i technicznym krajów europejskich. Moim zdaniem jest to rezultat charakteru patriotycznego naukowca, in˝yniera i technika polskiego, którzy niezale˝nie od zawirowaƒ politycznych i trudnoÊci gospodarczych:
• Projektowali i budowali zak∏ady produkcyjne wyposa˝one w mo˝liwie nowoczesnà
technologi´;
• Kszta∏cili kadr´ naukowà i technicznà na wysokim poziomie;
• Opierali swà dzia∏alnoÊç na ÊwiadomoÊci, ze w praktyce i naukach stosowanych zgodnie z maksymà Arystotelesa dobre efekty warunkuje wzajemne wspó∏dzia∏anie.
Efekty tych dzia∏aƒ mimo pope∏nionych (z dzisiejszej perspektywy) b∏´dów, spowodowa∏y stworzenie bran˝y przemys∏u spo˝ywczego, ukszta∏towa∏y bardzo istotne przemiany jakie nastàpi∏y w jego produkcji i nauce, oraz towarzyszy∏y przemianom w zakresie ˝ywienia cz∏owieka.

2.5. Przemys∏
˚ywnoÊcià rynkowà w latach mi´dzywojennych i wczesnych czterdziestych by∏y
g∏ównie nieprzetworzone p∏ody rolne, które do spo˝ycia by∏y przygotowywane w gospodarstwie domowym. Natomiast niektóre przetwory (np. chleb, w´dliny, nabia∏, wyroby cukiernicze) wytwarzane by∏y g∏ównie w ma∏ych lub Êrednich zak∏adach pracujàcych najcz´Êciej metodami rzemieÊlniczymi. Przemys∏ spo˝ywczy (uj´ty danymi
statystycznymi) stanowi∏y ówczeÊnie tylko cukrownie, browary, krochmalnie, gorzelnie). Powstajàce dla zaspokojenia potrzeb rynku i eksportu w latach 1919–39 nieliczne zak∏ady mi´sne (konserwy, bekon) i owocowo-warzywne.(konserwy, wina owocowe)
mia∏y stosunkowo niewielkie moce przerobowe, równoczeÊnie wiele zak∏adów o charakterze rzemieÊlniczym zwi´ksza swe moce produkcyjne i unowoczeÊnia metody
produkcji jak np. cukiernictwo, olejarstwo, przetwórstwo ryb, mleczarstwo, piekarstwo
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i powstajà nowe dziedziny produkcji przemys∏owej jak przemys∏ drobiarski, napojów
orzeêwiajàcych. Ten okres formowania si´ przemys∏u spo˝ywczego to g∏ównie lata
1935–1975 (tab. 3).
Tabela 3. Rozwój technologii wytwarzania ˝ywnoÊci w Polsce – XX w.
Wyroby, Przetwory
1900–1914
1919–1939
1945–1974
Garma˝eryjne
Drobiarskie
Napoje orzeêw.
Rybne
Màka, pieczywo
Mleczarskie
Mi´sne
Olejarsskie
Owoc.-warzywn.
Mi´sne
Koncentraty
Spirytus gorzel.
Cukiernicze
Piwowarskie
Ziemniaczane
Cukrownicze
OkreÊlenie charakteru wytwórczoÊci wg. szacunku zatrudnienia
Szacunek wed∏ug
Gosp. domowe
Rzemios∏o
Drobn. Wytwór.
metod wytwarz.
<4
<30

1975–2000

Przemys∏

Uwaga: Ârednie zatrudnienie podano wg danych Ma∏ego Rocznika Statystycznego 1939. Do grupy drobnego
przemys∏u zaliczono równie˝ manufaktur´ o stosunkowo du˝ym zatrudnieniu.

Jakie by∏y jeszcze w latach czterdziestych poglàdy na rozwój przemys∏u spo˝ywczego niech Êwiadczà te dwa cytaty:
• „...Nale˝y przypuszczaç, ˝e i w Polsce mo˝na b´dzie prze∏amaç nieuzasadnionà niech´ç do
margaryny i wprowadziç jà do spo˝ycia, nie zamiast lecz obok mas∏a, s∏oniny i innych rodzajów t∏uszczów. W chwili obecnej w kraju takich mo˝liwoÊci produkcyjnych nie mamy.
Obok surowców i aparatury do prowadzenia fabryk margaryny potrzebni sà fachowcy...”
(A. Klukowski – „Przemys∏ Spo˝ywczy” (PSp) Nr 1–2/48). I dalej „Gdy unowoczeÊnimy nasze fabryki tj. wtedy kiedy zmniejszy si´ mo˝liwoÊç zaka˝enia produktu w czasie
jego wytwarzania ... b´dziemy mogli produkowaç margaryn´ bez konserwantów” (PSp
Nr 11–12/48).
• „...Suszenie rozpy∏owe u nas dotychczas nie znalaz∏o zastosowania i na ogó∏ jest ma∏o znane. Ze wzgl´du jednak na jego coraz wi´ksze znaczenie w masowym przerobie p∏ynnych Êrodków spo˝ywczych, warto si´ z nim zapoznaç, choçby w ogólnych zarysach...” (W. Janikowski
– PSp Nr 9–10/48).
ZaÊ jako podstawowy cel rozwoju przemys∏u spo˝ywczego tak okreÊlono
• „...zadaniem przemys∏u spo˝ywczego jest wyzwolenie kobiety polskiej z niewoli kuchennej.,
przez u˝ywanie dobrych i zachowujàcych wartoÊci od˝ywcze konserw mi´snych, rybnych,
owocowo-jarzynowych, suszów, p∏odów solonych, kiszonych, marynowanych. Przez stoso-
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wanie rozmaitych namiastek, bulionów, kostek, fabrycznego makaronu, mo˝na znakomicie
skróciç czas poÊwi´cony zaj´ciom kuchennym, pozwoliç kobiecie zu˝ytkowaç go racjonalnie
z po˝ytkiem dla ogólnej wytwórczoÊci narodowej...” (Cz. Nowiƒski, PSp Nr 1–2/ 47).
Taki by∏ start, jednak ju˝ w latach 1950–1960 przemys∏owe przetwory ˝ywnoÊciowe
zacz´∏y coraz wyraêniej dominowaç na rynku ˝ywnoÊciowym. Przemys∏ przesta∏ byç
bezpoÊrednio zwiàzany z wi´kszà w∏asnoÊcià rolnà, jako uboczny dzia∏ gospodarstwa
rolnego, sta∏ si´ samodzielnym dzia∏em produkcji ˝ywnoÊci, coraz wyraêniej wp∏ywajàcym na kszta∏towanie iloÊci i jakoÊci dostarczanych surowców rolnych, a wi´c przemys∏em sensu stricto. Odbywa∏o si´ to przy niezmiernie ograniczonych mo˝liwoÊciach
importu nowych technologii, co wymaga∏o wspólnego wysi∏ku pracowników przemys∏u i nauki. Przede wszystkim palàcà potrzebà by∏o zabezpieczenie dop∏ywu kadry in˝ynieryjnej dla produkcji. Sytuacj´ kadrowà najlepiej ilustruje stwierdzenie ówczesnego Ministra F. Pisuli (PSp Nr 7/60), ˝e „podczas gdy (jeszcze) w 1956 r. tylko 13,5%
stanowisk kierowniczych by∏o obsadzonych pracownikami z wy˝szymi studiami, to na dzieƒ
1 stycznia 1960 r., liczba ta wzros∏a do 40%, a równoczeÊnie zmniejszy∏a si´ liczba pracowników nie posiadajàcych Êredniego wykszta∏cenia z 37,7% do 22%”.
Du˝ego wysi∏ku wymaga∏o nie tylko odtworzenie ale i stworzenie nowych narz´dzi
pracy dla borykajàcego si´ z trudnoÊciami importu maszyn dla przemys∏u spo˝ywczego.
Niech Êwiadczy o tym fakt, ˝e w tych czasach tylko 2–4% cukru, kaszy, màki,,makaronu paczkowano mechanicznie (PSp Nr 2/65). Trzeba wi´c by∏o uruchomiç rodzimà produkcj´ maszyn i urzàdzeƒ, Powsta∏y wtedy (PSp Nr 3/62) m in. linie rozlewnicze (3 tys.
but/h)., nadziewarki pneumatyczne (150 l), autoklawy le˝àce (300 puszek), linie do rozbioru pó∏tusz wieprzowych (7–10 t/h), w´dzarniczy tunel promiennikowo-elektrostatyczny (PSp Nr 6/64), trawlery – przetwórnie (PSp Nr 3/63). Powsta∏y przemys∏ maszynowy (Spomasz) w latach 1958–68 sprzeda∏ do 12 krajów 31 cukrowni buraczanych
i 6 trzcinowych (PSp Nr 3/69).
W oparciu o polskà myÊl technicznà podj´to ówczeÊnie (lata 50/60-te) nast´pujàce
produkcje (przyk∏adowo)
• preparatu pektolitycznego i amylolitycznego (Jas∏o), d˝emów nisko- i bezcukrowych,
mro˝onek owocowych i warzywnych,
• mechanicznego odkostniania mi´sa, kie∏basy Êniadaniowej z dodatkiem proszku
mlecznego i kwasu askorbinowego, os∏onek bia∏kowych do w´dlin (Bia∏ka),
• ˝ó∏tka i bia∏ka w proszku oraz albuminy krystalicznej, proszku jajowego metodà rozpy∏owà,
• zdro˝d˝owania wywarów posulfitowych, dro˝d˝y pastewnych z melasy, cytrynianu
wapnia, metodà fermentacyjnà z melasy, gliceryny fermentacyjnej na melasie,
• koncentratów karotenu (z marchwi) i witaminy C z dzikiej ró˝y, tranu technicznego i leczniczego.
ZaÊ takie mi´dzy innymi problemy technologiczne sta∏y do rozwiàzania przed powstajàcym przemys∏em spo˝ywczym, jak na przyk∏ad:
• formowanie i mro˝enie mi´sa w blokach, racjonalne stosowanie polifosforanów
w przetworach mi´snych, stosowanie przeciwutleniaczy do utrwalania smalcu i margaryn,
• podj´cie przemys∏owego przetwórstwa mi´sa drobiowego, produkcji gotowych potraw
oraz lodów,
• wzbogacanie ˝ywnoÊci w witaminy A i C oraz pieczywa w Ca.

46

Przedstawione powy˝ej przyk∏ady mogà s∏u˝yç jako obraz poszukiwaƒ, przez pracowników przemys∏u i nauki, dróg rozwoju powstajàcego przemys∏u spo˝ywczego. Wiele
z nich nie wytrzyma∏o konkurencji z post´pem technologicznym Êwiata oraz nie ma
uzasadnienia w warunkach gospodarki rynkowej. Wszystkie jednak by∏y szko∏à poszukiwania nowych dróg rozwoju techniki i technologii w produkcji artyku∏ów ˝ywnoÊciowych. I na tym to tle rysuje si´ rola nauki, szkolnictwa wy˝szego i stowarzyszenia in˝ynierów i techników.

2.6. Nauka
Nauka o ˝ywnoÊci i jej technologii jako usankcjonowana dziedzina nauk ukszta∏towa∏a si´ na przestrzeni minionych ok. 80-ciu, a szczególnie ostatnich 50-ciu lat. W tym
to okresie dzi´ki rozwojowi instrumentalnych metod badawczych wiedza nasza o ˝ywnoÊci przesz∏a w ciàgu dwóch generacji uczonych od ustalenia jej podstawowych
sk∏adników, poprzez poznanie wp∏ywu na jakoÊç i wydajnoÊç produktów w∏aÊciwoÊci
surowca oraz oddzia∏ywania czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych
w czasie jej przetwarzania i utrwalania, a˝ do wspó∏czesnych problemów pozytywnego
lub negatywnego wp∏ywu ˝ywnoÊci na organizm cz∏owieka. Polska nauka o ˝ywnoÊci
mimo strat kadrowych, mimo ubóstwa bazy badawczej, dzi´ki aktywnoÊci jej przedstawicieli zacz´∏a odgrywaç coraz powa˝niejszà rol´ równie˝ na arenie mi´dzynarodowej.
Âwiadectwem wzrastajàcej roli i ówczesnej pozycji nauki polskiej by∏o powierzenie
Polsce (Prof. D.J. Tilgner) w 1966 r organizacji II Mi´dzynarodowego Kongresu Nauki
i Technologii ˚ywnoÊci, w którego organizacji bra∏o te˝ udzia∏ Stowarzyszenie. W kongresie tym bra∏o udzia∏ 1150 osób z 49 paƒstw i wyg∏oszono 629 referatów i komunikatów. Kongres ten mia∏ zasadnicze znaczenie dla promocji polskiej nauki i przemys∏u ˝ywnoÊciowego w Êwiecie. W czasie kongresu w Waszyngtonie (1970 r.) powo∏ano
Mi´dzynarodowà Uni´ Nauki i Technologii ˚ywnoÊci (IUFoST). W 1996 r. IUFoST
zosta∏ 21 cz∏onkiem Mi´dzynarodowej Rady Unii Naukowych (ICSU), co zakoƒczy∏o
formalnà drog´ mi´dzynarodowego uznania dziedziny jako samodzielnej dyscypliny
nauki.
ZaÊ w nauce polskiej rozwój kadry i osiàgni´cia badawcze umo˝liwi∏y prof.
E. Pijanowskiemu powo∏anie w Polskiej Akademii Nauk, wpierw Komisji (1954), a nast´pnie Komitetu Naukowego Technologii i Chemii ˚ywnoÊci (1957) obecnie Nauk
o ˚ywnoÊci. Godne uwagi jest i to, ˝e na II Kongresie Nauki Polskiej (1972), przyj´to
nast´pujàce sformu∏owanie tej dyscypliny nauki, które opracowali prof.: A. Rutkowski,
S. Zagrodzki i J. Za∏´ski [7]:
„Nauka o ˝ywnoÊci i jej technologii obejmuje badania cech fizycznych, chemicznych i biologicznych sk∏adników surowców, pó∏produktów oraz gotowej ˝ywnoÊci, a tak˝e zmian jakie
wyst´pujà w czasie przetwarzania, transportu i przechowywania. Wykorzystujàc naturalne w∏aÊciwoÊci surowców roÊlinnych i zwierz´cych, technologia stosuje takie formy ich przerobu, aby
metodami uzasadnionymi ekonomicznie uzyskaç wysokà jakoÊç, wartoÊç od˝ywczà oraz trwa∏oÊç produktów”. ZaÊ w 1979 r. Polska Akademia Nauk Powo∏a∏a Instytut w Olsztynie
wraz z Oddzia∏em Nauk o ˚ywnoÊci poÊwi´cony badaniom podstawowym w tej dziedzinie.
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Taka by∏a geneza i proces uznania nauki o ˝ywnoÊci, jako cz∏onu studiów akademickich, których ostatnim akcentem (2004 r) jest rozwa˝anie przez Centralnà Komisj´
Kwalifikacyjnà ds. Stopni Naukowych projektu klasyfikacji nauk przyrodniczych
w którym okreÊlono, jako dyscyplin´: Nauk´ o ˚ywnoÊci i ˚ywieniu Cz∏owieka ze specjalnoÊciami: (1) Chemia i analiza ˝ywnoÊci, (2) Technologia ˝ywnoÊci, (3) Towaroznawstwo spo˝ywcze, (4) ˚ywienie cz∏owieka, (5) Higiena ˝ywnoÊci i ˝ywienia oraz w dyscyplinie Biotechnologia specjalnoÊç (6) Biotechnologia ˚ywnoÊci.
Polska nauka o ˝ywnoÊci wywodzi swe poczàtki z katedr szkó∏ wy˝szych, obecnie
obok nich dzia∏alnoÊç badawczà prowadzi wspomniany wy˝ej Instytut PAN w Olsztynie, oraz w zakresie prac stosowanych resortowe Instytuty: Biotechnologii Przemys∏u
Rolno-Spo˝ywczego, Przemys∏u Cukrowniczego, Przemys∏u Mi´snego i T∏uszczowego, Mleczarstwa, oraz Rybacki.
Omawiane gwa∏towne zmiany w technologii i produkcji ˝ywnoÊci, mia∏y i majà istotny wp∏yw na jakoÊç i charakter spo˝ywanych produktów (tab. 4) a w rezultacie na zdrowotnoÊç spo∏eczeƒstwa. Stworzy∏o to potrzeb´ podj´cia badaƒ i kszta∏cenia kadry w tej
dziedzinie. Jeszcze 40 lat temu prof. S. Berger pisa∏ (PSp Nr 3/60), ˝e „...nauka ˝ywienia cz∏owieka jest bardzo zaniedbana, je˝eli porównamy jà z iloÊcià i zakresem dzia∏ania placówek naukowych w zakresie ˝ywienia zwierzàt – 7 katedr + instytut resortowy”. Dzisiaj w tej
dziedzinie dzia∏a Instytut ˚ywnoÊci i ˚ywienia, Wydzia∏ na SGGW i katedry na wydzia∏ach pozosta∏ych szkó∏ wy˝szych, zaÊ Stowarzyszenie prowadzi intensywnà dzia∏alnoÊç szkoleniowà w zakresie higieny produkcji (HACCP).
Tabela 4. Porównanie spo˝ycia w 1929 i 2004 r.
Produkt

Pieczywo
Màka
Kasze
Mi´so
Przetwory mi´sne
Mleko
Sery
Mas∏o
Margaryna, ceres
Owoce
Warzywa
Ziemniaki
Cukier
*
**

1929*
179,1
29,3
10,6
25,9
20,9
83,5
1,8
2,4
0,4
6,5
55,4
202,5
19,8

2005**
65,5
9,0
2,6
31,4
30,1
41,6
10,2
3,6
10,9
42,2
53,4
66,8
14,9

Przeci´tne roczne spo˝ycie (kg) w bud˝etach rodzin robotniczych – GUS 39, Tabl. 15/IX
GUS Internet 31.XII.2005 – gospodarstwa domowe

2.7. Szko∏y Wy˝sze
Wk∏ad Szkó∏ Wy˝szych w rozwój przemys∏u spo˝ywczego by∏ i jest dwojaki i polega na dzia∏alnoÊci badawczej oraz kszta∏ceniu kadr. Na przestrzeni minionych 50-ciu
lat powsta∏o 8 wydzia∏ów w Wy˝szych Szko∏ach (Akademiach) Rolniczych i 2-ch
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w Politechnicznych..Kszta∏towanie ich profilu wyra˝ajà kolejne nazwy: Technologii
Rolno-Spo˝ywczej → Technologii ˚ywnoÊci → Nauk o ˚ywnoÊci. Ukszta∏towano
baz´ badawczà i dydaktycznà oraz programy nauczenia z zakresu szeroko poj´tej technologii ˝ywnoÊci i ˝ywienia, a równoczeÊnie uleg∏a zmianie pozycja „spo∏eczna” szko∏y wy˝szej. W ciàgu minionych lat dynamicznie wzros∏a liczba kadry naukowej szkolnictwa wy˝szego a z tym i kszta∏conych studentów (tab. 5). W ostatnim 15-leciu
rozwinà∏ si´ Instytut Polskiej Akademii Nauk (IRZiB˚ w Olsztynie) o silnym potencjale badawczym. Dla potrzeb kszta∏tujàcego si´ przemys∏u powsta∏y dzia∏ajàce w zakresie badaƒ stosowanych Laboratoria Badawcze i Instytuty poszczególnych bran˝ przemys∏u. Niestety potencja∏ badawczych placówek resortowych zosta∏ zahamowany
w konsekwencji restrukturyzacji przemys∏u.
Tabela 5. Pracownicy naukowi w dziedzinie nauki i technologii ˝ywnoÊci
1966
1983
Szko∏y wy˝sze
Profesor
24
40
Doktor hab. (Prof. uczelni)
23
62
Doktor
83
241
Magister
108
140
Razem Szko∏y Wy˝sze
248
514
IloÊç wypromowanych magistrów w 2005 r.
301
604
Instytuty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Profesor
3
36
Doktor hab. (Docent)
19
15
Doktor
24
47
Magister
60
46
Razem Instytuty Resortu
106
144
Polska Akademia Nauk
Profesor
0
0
Doktor hab. (Docent)
0
0
Doktor
0
0
Magister
0
0
Instytut RZiB˚ PAN
0
0
Pracownicy nauki ∏àcznie
354
658

1995

2005

72
95
321
229
753
661

126
80
552
6
764
1315

6
9
41
35
91

6
10
28
20
64

4
4
8
22
38
882

6
7
13
5
31
859

Dane powy˝sze obejmujà: Wydzia∏y i Oddzia∏u Nauk o ˚ywnoÊci: Akademii Rolniczych w Krakowie,
Lublinie, ¸odzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Wroc∏awiu i Warszawie; Politechnik w Gdaƒsku i ¸odzi;
Instytuty: Biotechnologii i Przemys∏u Rolnego, Przemys∏u Mi´snego i T∏uszczowego w Warszawie, Oddzia∏
Badaƒ ˚ywnoÊci Instytutu PAN w Olsztynie.

Przemiany warunków spo∏eczno – gospodarczych kraju i post´p technologiczny
zmieni∏y charakter kszta∏cenia w szkole wy˝szej. Elitarne kszta∏cenie kilkunastu, póêniej kilkudziesi´ciu jednostek inteligencji kierowniczej, przekszta∏ci∏o si´ stopniowo
w powszechne kszta∏cenie wy˝szej kadry technicznej. Spowodowa∏o to naturalnà
potrzeb´ wzajemnych bliskich zwiàzków szko∏y wy˝szej z odbiorcami jej produktów –
wyników badaƒ i absolwentów. Trzeba tu przytoczyç jak˝e i dziÊ aktualne s∏owa prof.
E. Pijanowskiego (PSp Nr 1/47) który pisa∏ „...konieczne jest aby praca naukowo-badaw-
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cza odbywa∏a si´ w kontakcie z przemys∏em, tj. aby pracownie naukowe Êwiadome by∏y potrzeb
i bolàczek Êwiata praktycznego, oraz z drugiej strony, aby przemys∏ zainteresowany by∏ w osiàgni´ciach pracowni badawczych, przyczyniajàc si´ do wyposa˝enia pracowni i subsydiowania
(ukierunkowanych) prac doÊwiadczalnych”.
Niestety zwiàzki te, tak potrzebne w naukach technicznych ulegajà coraz to wi´kszemu rozluênieniu, wyrazem tego jest to, ˝e:
• Nieliczna grupa pracowników nauki mo˝e si´ legitymowaç sta˝em przemys∏owym,
jak równie˝ aktywnà dzia∏alnoÊcià w organizacjach naukowo-technicznych (np., SIT
Przemys∏u Spo˝ywczego)
• Âladowy jest udzia∏ pracowników przemys∏u w konferencjach naukowo-szkoleniowych, organizowanych przez np Komitet Nauk o ˚ywnoÊci PAN i Polskie Towarzystwo Technologów ˚ywnoÊci.
Jeszcze kilka s∏ów poÊwi´c´ kszta∏ceniu kadr z wy˝szym wykszta∏ceniem Ona to stanowi o rozwoju myÊli technicznej, nowoczesnoÊci, efektach i jakoÊci produkcji. Ona te˝
stanowi podstawowy trzon dzia∏alnoÊci naszego Stowarzyszenia
Brak bezpoÊrednich kontaktów pracowników nauki i przemys∏u i coraz mniejsza wzajemna znajomoÊç problemów obu tych grup pracowników „˝yjàcych” w tej samej sferze
zagadnieƒ, powoduje niedostateczne wykorzystanie zaplecza badawczego dla w∏aÊciwego wykorzystania osiàgni´ç nauki i techniki w produkcji, jak równie˝ racjonalnego
ukierunkowania programu celowych zadaƒ badawczych. W rezultacie równie˝ w szkolnictwie wy˝szym obserwujemy coraz wyraêniejsze nienadà˝anie programów nauczania
za potrzebami aktualnego profilu cz∏owieka z wy˝szym wykszta∏ceniem w zakresie
szeroko poj´tej gospodarki ˝ywnoÊciowej. KoniecznoÊç elastycznego kszta∏towania i dostosowywania programów nauczania kszta∏tuje post´p wiedzy oraz narzuca rozwój techniki i potrzeby rynku pracy kraju. Obecnie w kszta∏ceniu absolwenta coraz mniejszà
rol´ odgrywa tradycyjna technologia „bran˝owa” tym wi´cej, ˝e absolwent coraz
rzadziej znajduje zatrudnienie w bran˝y w której si´ specjalizowa∏. Stàd potrzeba przekszta∏cania profilu bran˝owego (pionowego) w horyzontalny (poziomy) zak∏adajàc, ˝e
szczegó∏owà specjalizacj´ zawodowà nabiera absolwent w oparciu o aktualny kierunek
dzia∏alnoÊci miejsca zatrudnienia w oparciu o samokszta∏cenie i dobre podstawy, które
mu da∏a szko∏a wy˝sza.
Trzeba dà˝yç do uogólnienia a zarazem pog∏´bienia tematyki procesowej, której szczegó∏y muszà daç absolwentowi dobre podstawy do nabrania „fachowoÊci”, tam gdzie go
los rzuci. Potrzebne jest wprowadzenia do programów nauczania takich zagadnieƒ jak
organizacja rynku i marketing, zarzàdzanie produkcjà, regulacje prawne polskie i unii
europejskiej, informatyka stosowana itp.
Przecie˝ wiedza daje kwalifikacje tylko wtedy, gdy si´ posiada zdolnoÊç do jej wykorzystania. Czy wi´c prowadzenie badaƒ przydatnych jedynie dla uzyskania odpowiedniej „punktacji”, a kszta∏cenia dla wype∏nienia zadaƒ programowych, dobrze s∏u˝y post´powi nauki, techniki i kszta∏ceniu kadr?
Niewàtpliwie zmiana struktur przemys∏u wp∏yn´∏a na rozluênienie tych zwiàzków,
lecz w interesie przede wszystkim samych pracowników naukowych, administracji
i produkcji jest to aby takie wspó∏dzia∏anie zaktywizowaç. Czas biegnie szybko, przemys∏ opiera si´ coraz bardziej na konsultantach, cz´sto o wàtpliwych kwalifikacjach i nie
bezstronnych, wykorzystuje zaplecze badawcze oraz laboratoria kontrolno-pomiarowe
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firm zagranicznych,. A my narzekamy, podajemy „obiektywne” przyczyny i poszukujemy winnych, zamiast podjàç ró˝ne formy indywidualnych i instytucjonalnych dzia∏aƒ dla poprawy sytuacji na ró˝nych odcinkach tego z∏o˝onego zresztà problemu.
Mówiàc o relacji szkolnictwo – gospodarka ˝ywnoÊciowa. nie sposób nie wspomnieç
bezpoÊredniego udzia∏u profesorów szkó∏ wy˝szych w odbudow´ tych ga∏´zi gospodarki i równoczesne kszta∏towanie wizji koncepcji rozwoju nowoczesnego przemys∏u
˝ywnoÊciowego jako ca∏oÊci. Mo˝na przyk∏adowo wymieniç wywodzàcych si´ z przemys∏u profesorów szkó∏ wy˝szych: H. Niewiadomskiego (przemys∏ skrobiowy i olejarski), D.J. Tilgnera (przemys∏ konserwowy i bekonowy), S. Zagrodzkiego (przemys∏
cukrowniczy) i B. Bachmana (przemys∏ fermentacyjny), S. Koeppe i W. Pezackiego
(przemys∏ mi´sny), oraz A. Rutkowskiego (przemys∏ t∏uszczowy i chemii gospodarczej).
d∏ugoletniego przewodniczàcego Rady Naukowej przy Ministrze Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu. Ten bliski zwiàzek przemys∏u z naukà, mia∏ ponadto znaczàcy wp∏yw
zarówno na kszta∏towanie programów nauczania jak i badaƒ podejmowanych w szko∏ach wy˝szych.

2.8. Stowarzyszenie
Szczególnie w trudnych latach powojennych problemy odbudowy przemys∏u i budowy nowych zak∏adów oraz uruchamiania dotychczas nie stosowanych produkcji wywo∏a∏y naturalnà potrzeb´ stworzenia warunków wymiany doÊwiadczeƒ personelu in˝ynieryjno – technicznego oraz dokszta∏cania si´ osób dotychczas nie majàcych uprzednio
doÊwiadczenia w technologii przetwórstwa produktów rolnych. Stàd powo∏anie
w 1946 r. Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego spotka∏o si´
z ogólnà akceptacjà zarówno pracowników nauki, przemys∏u jak i administracji. Stowarzyszenie tego typu nie mia∏o swych korzeni w okresie przedwojennym, a s∏abe zaplecze kadrowe tego przemys∏u, pozwoli∏o tylko na powo∏anie w 1930 r. sekcji Technologii Surowców RoÊlinnych w ramach Zwiàzku Chemików Polskich.
Dorobek Stowarzyszenia w ciàgu minionych 60-ciu lat, jest przedmiotem osobnych
opracowaƒ, tu jednak trzeba jednak ustosunkowaç si´ do jego wk∏adu w rozwój nauki
i kszta∏cenia kadr w minionym okresie. Zwiàzki te mia∏y ró˝norodny charakter, do najwa˝niejszych jednak zaliczam:
• aktywny udzia∏ naukowców w organizacji i pracach Stowarzyszenia. Wymieni´
tutaj chocia˝by profesorów, którzy pe∏nili funkcj´ prezesów: E. Pijanowskiego,
W. Wojcieszaka, K. Jarosza, i S. Tyszkiewicza, jak i v-prezesów: profesorów S. Bergera,
A. Horuba∏´, W. Kamiƒskiego, T. Fràczka, oraz cz∏onków honorowych stowarzyszenia, profesorów: B. Bachmana, M. Jankiewicza, H. Niewiadomskiego, W. Pezackiego,
A. Rutkowskiego i A. Warzech´, oraz L.J. Auermana (Rosja) i I. Toth-Zsiga (W´gry).
• wspólnie organizowanie konferencji naukowo – technicznych krajowych i mi´dzynarodowych przez Stowarzyszenie i Komitet Technologii i Chemii ˚ywnoÊci PAN
a ostatnio równie˝ z Polskim Towarzystwem Technologów ˚ywnoÊci. Dobrym przyk∏adem tego dzia∏ania mo˝e byç zorganizowana w 1970 r. przez SITPRiS-NOT
i KTCH˚-PAN mi´dzynarodowa konferencja „Polska 2000 – prognoza rozwoju przemys∏u spo˝ywczego i wy˝ywienia ludnoÊci”. której wiele postulatów si´ dziÊ sprawdzi∏o, mimo zmieniajàcych si´ warunków polityczno gospodarczych.
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• powo∏anie z inicjatywy SITPRiS wydawania od 1946 r czasopisma naukowo-technicznego „Przemys∏ Spo˝ywczy” (red. J. Hattowski). By∏o ono i jest podstawowym organem prezentacji poglàdów i prac pracowników nauki oraz produkcji w zakresie gospodarki ˝ywnoÊciowej Zawarte w nim publikacje odzwierciedlajà aktualny post´p
w technologii i problemy przemys∏u spo˝ywczego. Jego redaktorami byli m.in.
prof. S. Berger, A. Horuba∏a, B. Imbs.
Chocia˝by te trzy przyk∏ady Êwiadczà, jak Stowarzyszenie stworzy∏o potrzebnà platform´ bezinteresownej wymiany myÊli naukowej i technicznej. By∏a ona i jest z korzyÊcià potrzebna dla samych zainteresowanych jak i gospodarki ˝ywnoÊciowej jako ca∏oÊci.
Pomog∏a ona przekszta∏caniu si´ przemys∏u rolnego w przemys∏ spo˝ywczy, powstawaniu obszaru gospodarki ˝ywnoÊciowej gwarantujàcej dostarczanie na rynek dostatku
ró˝norodnej smakowitej ˝ywnoÊci, zgodnie z koncepcjà „od rolnictwa do konsumenta”. Dzisiaj stoimy przed nowymi zagadnieniami, kszta∏towania produkcji ˝ywnoÊci wg
zasady „od konsumenta do rolnictwa”, a wi´c decydujàcego wp∏ywu rynku konsumenta, na profil i kierunek procesu przetwórczego i jakoÊç u˝ytego surowca, tak aby uzyskany produkt charakteryzowa∏ si´ nie tylko wysokà jakoÊcià sensorycznà ale i zdrowotnà. W tych tak z∏o˝onych warunkach potrzebna jest sta∏a wymiana poglàdów
specjalistów z ró˝nych dziedzin. Wynikajàce z nich koncepcje rozwiàzaƒ muszà byç nie
tylko s∏uszne pod wzgl´dem postulatów nauki ale byç realne pod wzgl´dem technologicznym i ekonomicznym. A to wymaga wielu dyskusji, na ró˝nych p∏aszczyznach.
W interesie przede wszystkim pracowników naukowych i technicznych le˝y, aby to
wzajemne wspó∏dzia∏anie jak najbardziej zaktywizowaç.

2.9. Podsumowanie
W wieku XX ˝ywnoÊç w krajach rozwini´tych naszego globu przesta∏a byç tylko
przedmiotem zaspokojenia podstawowych potrzeb od˝ywczych i energetycznych cz∏owieka. Osiàgni´cia nauki i techniki stworzy∏y podstawy do rozpatrywania jej wp∏ywu
równie˝ na zdrowie i fizjologiczne uwarunkowania organizmu cz∏owieka, zaÊ post´p
technologii i techniki produkcyjnej spowodowa∏, ˝e wielorakie artyku∏y ˝ywnoÊciowe
sta∏y si´ produktem rynkowym niezale˝nym od,miejsca i warunków jej wytwarzania.
Na progu XXI w. rynek konsumenta decyduje w coraz wi´kszym stopniu o kszta∏towaniu jakoÊci i wielkoÊci produkcji ˝ywnoÊci. Stoimy przed wielu problemami, które
wymagaç b´dà wielu dyskusji zanim przystàpi si´ do realizacji uzasadnionych ekonomicznie, realnych technologicznie i mo˝liwych technicznie konkretnych rozwiàzaƒ, a sà
to na przyk∏ad problemy wynikajàce z:
A. oczekiwaƒ konsumenta:
• estetyka, atrakcyjnoÊç i forma oraz smakowitoÊç produktów
• podwy˝szona wartoÊç od˝ywcza w stosunku do naturalnych
• ∏atwoÊç u˝ytkowania pó∏produktów w gospodarstwie domowym
B. post´pów technologii:
• wykorzystanie osiàgni´ç biotechnologii w kszta∏towaniu procesów przetwórczych
• ˝ywnoÊç transgeniczna, stosowanie produktów GMO jako sk∏adników artyku∏ów
˝ywnoÊciowych
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• stosowanie biokonserwantów (kultury antygennych patogenów)
• wytwarzanie ˝ywnoÊci funkcjonalnej (celowoÊç stosowania, granice efektywnoÊci)
• zachowanie biologicznie czynnych wartoÊciowych sk∏adników ˝ywnoÊci
C. osiàgni´ç techniki
• obni˝enie energoch∏onnoÊci procesów technologicznych oraz zmniejszenie zu˝ycia wody w przetwórstwie ˝ywnoÊci
• automatyzacja procesów produkcyjnych, ich kontrola i sterowanie
• wykorzystanie w technologii procesów przetwórczych promieniowania jonizujàcego, wysokonapi´ciowych pulsujàcych wy∏adowaƒ elektrycznych (HELP), wysokich ciÊnieƒ hydrostatycznych (do 900 Mpa)
• stosowanie w produkcji ˝ywnoÊci technologii bezodpadowych
• zmniejszenie negatywnego oddzia∏ywania zak∏adów przetwórczych na Êrodowisko przyrodnicze
D. rozwoju i post´pów nauki
• adaptacja osiàgni´ç chemii, fizyki i mikrobiologii w opracowywaniu szybkich (on
line) metod kontroli przetwórstwa ˝ywnoÊci
• Êledzenie osiàgni´ç nauk medycznych i farmakologii celem ich racjonalnego wykorzystania w produkcji ˝ywnoÊci przyjaznej dla zdrowia cz∏owieka
• kszta∏towanie programów badawczych oraz toku i metod nauczania pod kàtem aktualnych i przewidywanych potrzeb gospodarki narodowej
E. problemów ekonomicznych produkcji ˝ywnoÊci
• trendy i uwarunkowania rozwoju przetwórstwa ˝ywnoÊci w Polsce w Êwietle post´pujàcej globalizacji rynku surowców i produktów ˝ywnoÊciowych
• wykorzystanie warunków agroklimatycznych kraju oraz tradycji przetwórczych
do wytwarzania produktów ˝ywnoÊciowych konkurencyjnych na rynkach Êwiatowych
• perspektywy rozwoju i potrzeb Êredniego przemys∏u przetwórczego oraz rzemios∏a ˝ywnoÊciowego, w Êwietle post´pujàcej koncentracji produkcji przemys∏u spo˝ywczego oraz braku sprecyzowanej d∏ugofalowej polityki rolnej.
Bij´ na alarm. Te i wiele innych problemów wymaga wnikliwej dyskusji i analizy
z ró˝nych punktów widzenia. Czas szybko biegnie, przemys∏ opiera si´ coraz bardziej
na konsultantach, zapleczu badawczym oraz laboratoriach kontrolno-pomiarowych firm
zagranicznych, a my narzekamy i poszukujemy winnych, zamiast sami podjàç ró˝ne
formy indywidualnych i instytucjonalnych dzia∏aƒ dla poprawy istniejàcej sytuacji.
Czy˝by Stowarzyszenie, grupujàce w swych ramach aktywnych przedstawicieli gospodarki ˝ywnoÊciowej, techniki i nauki nie powinno zabieraç wa˝kiego g∏osu, w tych problemach tak wa˝nych dla tej dziedziny gospodarki?
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CZ¢Âå II
RUCH STOWARZYSZENIOWY.
PRZES¸ANKI IDEOWE,
POWSTANIE I ORGANIZACJA
SITSPO˚.

3. Ruch stowarzyszeniowy w Polsce.
Geneza i organizacja SITSpo˝.
3.1. Poczàtki ruchu stowarzyszeniowego
na Ziemiach Polskich
Idea tworzenia organizacji zrzeszajàcych in˝ynierów zrodzi∏a si´ wraz z przyÊpieszonym rozwojem gospodarczym, który – na prze∏omie XVIII i XIX wieku – by∏ zwiàzany z rewolucyjnymi zmianami w technice, organizacji i rozmiarach produkcji i który
pociàgnà∏ za sobà potrzeb´ dynamicznego zwi´kszenia liczby in˝ynierów i techników.
Poniewa˝ Polska w tym okresie utraci∏a swà samodzielnoÊç i suwerennoÊç politycznà, to – zw∏aszcza w XIX wieku – stowarzyszenia in˝yniersko-techniczne, w formie ró˝nych towarzystw, powstawa∏y oddzielnie i spontanicznie w ró˝nych zaborach: austriackim (we Lwowie i Krakowie), pruskim (w Poznaniu) i rosyjskim (w Warszawie).
Warto te˝ dodaç, ˝e najwczeÊniej ze wszystkich – ju˝ w 1835 roku, tj. tu˝ po Powstaniu Listopadowym, powsta∏o na emigracji w Pary˝u Towarzystwo Politechniczne
Polskie, kierowane przez genera∏a Józefa Bema.
Ww. dzia∏ajàce w 3 zaborach, polskie stowarzyszenia techniczne dobrze rozumia∏y
potrzeb´ wzajemnej wspó∏pracy i kontaktów, opartà o przekonanie o tym, ˝e Polska
odzyska utraconà niepodleg∏oÊç i ˝e do jej rozkwitu szybki rozwój przemys∏u i techniki
na ziemiach wszystkich zaborów b´dzie niezb´dny.
W latach 1882–1917 odby∏o si´ – w Krakowie, Lwowie i Warszawie – 7 kolejnych
Zjazdów Techników Polskich, w których udzia∏ wzi´li polscy in˝ynierowie pracujàcy
zarówno na terenie 3 zaborów, jak i w innych krajach.
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W 1905 roku w Warszawie przy ul. W∏odzimierskiej, obecnie Czackiego 3/5, zosta∏
oddany do eksploatacji Dom Technika; dziÊ – po 100 latach – jest on siedzibà w∏adz
Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszeƒ Naukowo- Technicznych, w tym równie˝ SITSpo˝.
Odzyskanie przez Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918 roku przyczyni∏o si´ do dalszego
szybkiego rozwoju stowarzyszeƒ technicznych, jednak brak by∏o jednej powszechnej
organizacji in˝ynierów i techników, istnia∏y natomiast (wg stanu z 1936 roku) trzy organizacje, z których ka˝da zrzesza∏a po kilka stowarzyszeƒ technicznych.
By∏y to nast´pujàce 3 organizacje:
– Zwiàzek Zrzeszeƒ Technicznych (powsta∏y w 1923 roku), który zorganizowa∏ 3 Zjazdy: (w Warszawie w 1923 r., we Lwowie w 1927 r. i w Poznaniu w 1929 r.),
– Naczelna Organizacja In˝ynierów RP (powsta∏a w 1935 roku),
– Naczelna Organizacja Stowarzyszeƒ Techników RP (utworzona w 1936 roku).
W 1938 roku Zwiàzek Zrzeszeƒ Technicznych uznajàc, ˝e podzia∏y organizacyjne
os∏abiajà zarówno in˝ynierów jak i techników, podjà∏ decyzj´ o rozwiàzaniu Zwiàzku;
natomiast 2 wy˝ej wymienione organizacje odby∏y oddzielne kongresy:
– Polski Kongres In˝ynierów (Lwów 1937 r.),
– Polski Kongres Techników (Warszawa 1938 r.).
Tak wi´c w przede dniu II wojny Êwiatowej polskie Êrodowisko in˝ynierów i techników, mimo wspólnoty interesów nadrz´dnych, by∏o wewn´trznie podzielone i skonfliktowane.
W czasie II wojny Êwiatowej i okupacji (1939–1945) oficjalna dzia∏alnoÊç stowarzyszeniowa in˝ynierów i techników na terenie wówczas okupowanych Ziem Polskich nie
mog∏a byç kontynuowana.
W pe∏nym tego s∏owa znaczeniu by∏a ona prowadzona na emigracji (m.in. w Anglii,
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, RPA i Argentynie). Natomiast w okupowanej Polsce in˝ynierowie i technicy koncentrowali si´ na takich formach dzia∏alnoÊci, które w ówczesnych warunkach by∏y mo˝liwe i realne, a wi´c chronili maszyny
i urzàdzenia fabryczne przed destrukcjà i wywo˝eniem, a nast´pnie uruchamiali i odbudowywali zak∏ady, zw∏aszcza na Ziemiach Odzyskanych.
Polscy in˝ynierowie i technicy stanowili te˝ kadr´ podziemnych i partyzanckich organizacji zbrojnych.
Zaraz po zakoƒczeniu wojny, w 1945 roku, polscy in˝ynierowie i technicy z determinacjà, patriotyzmem i zapa∏em przystàpili do jak najszybszej odbudowy kraju i jego gospodarki, a zw∏aszcza przemys∏u.
Ju˝ od 1944/5 roku kolejno podejmowa∏y dzia∏alnoÊç organizacje in˝ynierskie i techniczne w wielu miastach (m.in. w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie, ¸odzi i Kielcach), a w latach 1945/6 wznowi∏y dzia∏alnoÊç lub powsta∏y liczne
stowarzyszenia bran˝owe (w tym równie˝ SITSpo˝.).
Stosunkowo szybko zrodzi∏o si´ te˝ przekonanie o potrzebie utworzenia krajowej organizacji, skupiajàcej liczne stowarzyszenia bran˝owe zrzeszajàce in˝ynierów i techników. Ju˝ 12 grudnia 1945 roku, na zebraniu w Warszawie przedstawiciele stowarzyszeƒ
regionalnych i ogólnopolskich oraz wy˝szych uczelni i organizacji gospodarczych
podj´li decyzj´ o powo∏aniu Naczelnej Organizacji Technicznej, a 30 stycznia 1946 roku
zosta∏ przyj´ty statut NOT oraz ramowy statut dla stowarzyszeƒ zrzeszajàcych si´
w NOT.
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Integracja stowarzyszeniowego ruchu polskich in˝ynierów i techników sta∏a si´ wi´c
istotnym i wa˝nym faktem.

3.2. Poczàtki ruchu stowarzyszeniowego
w przemyÊle spo˝ywczym
SpecjaliÊci bran˝y spo˝ywczej jeszcze na wiele dziesi´cioleci przed powstaniem
w 1946 roku SITSpo˝. aktywnie uczestniczyli w ruchu stowarzyszeniowym w ró˝nych
krajowych i regionalnych organizacjach technicznych.
Przypomnijmy niektóre fakty i wydarzenia historyczne z tej dziedziny:
1. Na III Zjeêdzie Techników Polskich (Lwów 1894) jeden z referatów dotyczy∏ post´pów w gorzelnictwie (autor in˝. T. Teodorowicz).
2. Na VII Nadzwyczajnym Zjeêdzie Techników (Warszawa 1917) 6 nast´pujàcych
referatów dotyczy∏o przetwórstwa rolno-spo˝ywczego:
– „Ch∏odnictwo i jego rola w przysz∏ej gospodarce Paƒstwa Polskiego” (in˝.
L. Szejnman),
– „Rozwój mielarstwa zbó˝ i m∏ynarstwa” (in˝. J. Chrzanowski),
– „Kursy Piwowarstwa Zgromadzenia Piwowarów w Warszawie” (J. Rzàdkowski),
– „Sprawa Stacji DoÊwiadczalnej Zgromadzenia Piwowarów Warszawskich”
(J. Reych),
– „Nowoczesne pràdy w piwowarstwie” (T. Lempa),
– „Zu˝ytkowanie produktów ubocznych w przemyÊle piwowarskim” (Cz. Boczkowski).
3. W 1930 roku, w ramach Zwiàzku In˝ynierów Chemików RP zosta∏a powo∏ana, jako
wyodr´bniona i liczàca ok. 100 cz∏onków „Sekcja Technologii Surowców RoÊlinnych”. W jej pracach brali udzia∏ m.in. póêniejsi aktywni dzia∏acze SITSpo˝.:
Henryk Niewiadomski, Dionizy Krzy˝aniak i Pawe∏ Wojcieszak.
4. Na Kongresie Naczelnej Organizacji In˝ynierów (Lwów 1937) aktualne problemy
rozwoju przemys∏u spo˝ywczego i jego bran˝ by∏y przedstawione do dyskusji w 13
referatach podczas obrad V Sekcji pt.: „Przemys∏y Konsumpcyjne i Rolnictwo”.
5. W okresie mi´dzywojennym (1918–1939) istotne zas∏ugi w kszta∏ceniu kadr z wy˝szym wykszta∏ceniem dla przemys∏u spo˝ywczego mia∏y w szczególnoÊci: Politechnika Lwowska (OÊrodek Dydaktyczno-Badawczy w Dublanach), Politechnika Warszawska (Zak∏ad Technologii Fermentacji i Produktów Spo˝ywczych), Uniwersytet
Poznaƒski (Wydzia∏ Rolniczy), Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wy˝sza Szko∏a Przemys∏owa w Krakowie.
Ponadto pewne grupy technologów bran˝y spo˝ywczej specjalizowa∏y si´ na Wydzia∏ach Chemicznych kilku wy˝szych uczelni.
SpoÊród naukowców oraz absolwentów ww. uczelni rekrutowali si´ – po II wojnie –
liczni cz∏onkowie – za∏o˝yciele i aktywni dzia∏acze SITSpo˝.
II wojna Êwiatowa i wyniszczajàca polityka okupanta poczyni∏y ogromne zniszczenia
i dewastacje w technicznym i kadrowym potencjale polskiego przemys∏u spo˝ywczego.
Mimo to, wÊród kadry in˝ynieryjno-technicznej by∏ – zaraz po wojnie – ogromny
zapa∏ i patriotyzm oraz silne przekonanie o potrzebie jak najszybszej odbudowy znisz-
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czonych zak∏adów oraz budowy nowoczesnego przemys∏u spo˝ywczego, zdolnego zaspokoiç potrzeby rynku krajowego i eksportu.
Na tej trwa∏ej bazie powsta∏a i zosta∏a w 1946 roku urzeczywistniona idea powo∏ania – w ramach NOT – samodzielnej organizacji zrzeszajàcej in˝ynierów i techników
przemys∏u spo˝ywczego.

3.3. Przes∏anki ideowe i powstanie SITSpo˝.
W wydanej w 1996 roku jubileuszowej publikacji „50 lat Stowarzyszenia 1946–1996”
jeden z Autorów, ówczesny Sekretarz Generalny SITSpo˝., Kol. Tomasz Je˝ tak scharakteryzowa∏ przes∏anki ideowe, które leg∏y u podstaw powo∏ania do ˝ycia naszego Stowarzyszenia:
„Trudno jest dziÊ, mimo ˝e ˝yjà jeszcze nieliczni dzia∏acze, uczestnicy i Êwiadkowie powstania Stowarzyszenia, odtworzyç w pe∏ni motywy ich dzia∏ania i to, ˝e w tak trudnym okresie
pierwszych miesi´cy powojennych poÊwi´cili swój czas i umiej´tnoÊci na tworzenie Organizacji, która mia∏a realizowaç g∏ówny cel „praca dla siebie i Polski”. Niewàtpliwie czynnikami
decydujàcymi by∏y: patriotyzm, powinnoÊci zawodu in˝yniera oraz to, co obecnie po prze˝ytych
doÊwiadczeniach i zmianach ustrojowych jest niekiedy niedoceniane, a mianowicie ch´ç realizacji za∏o˝eƒ i wizji budowy nowej, sprawiedliwej, post´powej i uprzemys∏owionej Polski. Jest
naprawd´ zastanawiajàcy i godny podziwu ówczesny zapa∏ i zryw odbudowujàcych polski przemys∏ spo˝ywczy, organizujàcych ró˝ne formy szkolenia kadr i tworzàcych równoczeÊnie wizj´
przysz∏oÊci” (str. 16).
Przypomnijmy pokrótce wa˝niejsze daty i wydarzenia, zwiàzane z utworzeniem naszej Organizacji:
• w dniu 19 czerwca 1946 roku wy∏oniony zosta∏ 7-osobowy Komitet Organizacyjny,
którego zadaniem by∏o podj´cie prac przygotowawczych do powstania Stowarzyszenia, a w szczególnoÊci opracowanie projektu statutu oraz innych niezb´dnych dokumentów i doprowadzenie do powo∏ania Tymczasowego Zarzàdu Stowarzyszenia.
W sk∏ad Komitetu weszli nast´pujàcy Koledzy: W∏odzimierz Kuleszyƒski, Pawe∏
Wojcieszak, Arkadiusz Terlecki, Jan Hattowski, Witold Okulicz, Kazimierz
Smoliƒski i J. Paw∏owski.
• na zwo∏anym przez ww. Komitet Zebraniu Organizacyjnym, któremu przewodniczy∏
Kol. Pawe∏ Wojcieszak, wybrano 10-osobowy Zarzàd Tymczasowy Stowarzyszenia,
a prezesem zosta∏ Kol. Witold Okulicz (z Centralnego Zarzàdu Paƒstwowego Przemys∏u Spo˝ywczego). Zarzàd Tymczasowy rozwinà∏ intensywne prace organizacyjno-przygotowawcze, m.in.:
– zorganizowa∏ 9 Wojewódzkich Oddzia∏ów Stowarzyszenia,
– powo∏a∏ czasopismo „Przemys∏ Spo˝ywczy”
– oraz, po opracowaniu niezb´dnych dokumentów, zwo∏a∏ I Walny Zjazd Delegatów
• Zwo∏any na dzieƒ 12 listopada 1946 roku w Warszawie I Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia:
– uchwali∏ statut Stowarzyszenia, przyjmujàc jego nazw´ „Stowarzyszenie Techników
Przemys∏u Spo˝ywczego”,
– dokona∏ wyboru w∏adz Stowarzyszenia tj. Zarzàdu G∏ównego, Komisji Rewizyjnej,
Sàdu Kole˝eƒskiego i Delegatów do NOT; do sk∏adu Zarzàdu G∏ównego powo∏a-
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no 12 cz∏onków, a na Przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego wybrano Kol. W∏odzimierza Kuleszyƒskiego.
*
Dzieƒ 12 listopada 1946 roku jest wi´c dniem powo∏ania do ˝ycia Naszej Organizacji
In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego, która dzi´ki ofiarnej i bezinteresownej pracy kilku pokoleƒ swoich cz∏onków i ich patriotycznej postawie stale wnosi∏a
istotny wk∏ad w rozwój i doskonalenie polskiego przemys∏u spo˝ywczego, a dziÊ, po
szeÊçdziesi´ciu latach (1946–2006), z dumà patrzàc na dokonane w przesz∏oÊci osiàgni´cia, jednoczeÊnie kieruje swojà uwag´, prac´ i wysi∏ki ku nowym, obecnym i przysz∏ym
wyzwaniom, stojàcym przed gospodarkà ˝ywnoÊciowà i przemys∏em spo˝ywczym
Polski w XXI wieku.
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4. Organizacja Stowarzyszenia
Organizacja i dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia sà oparte na regulacjach prawnych, zawartych w kolejnych statutach oraz w regulaminach poszczególnych ogniw i jednostek
organizacyjnych.

4.1. Nazwa Stowarzyszenia i jej zmiany
W pierwszych poczàtkowych latach istnienia Stowarzyszenia kilkakrotnie nast´powa∏y zmiany jego nazwy:
– na I Zjeêdzie (listopad 1946 r.) przyj´to w statucie nazw´ „Stowarzyszenie Techników Przemys∏u Spo˝ywczego”,
– IV Zjazd (kwiecieƒ 1950 r.) zmieni∏ nazw´ na „Stowarzyszenie In˝ynierów i Techników Przemys∏u Rolnego i Spo˝ywczego”.
– zaÊ VI Zjazd (maj 1953 r.) przyjà∏ nazw´ „Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego”, i ta nazwa obowiàzuje bez zmian do
chwili obecnej tj. ju˝ ponad 50 lat.

4.2. Statutowe cele SITSpo˝.
i sposoby ich realizacji
Wszystkie kolejne statuty (a by∏o ich w ciàgu 60-lecia kilkanaÊcie) by∏y, zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami prawnymi, wpisane do rejestru stowarzyszeƒ, a z tytu∏u
zatwierdzenia i zarejestrowania statutów przez odnoÊne w∏adze, nasze Stowarzyszenie
posiada osobowoÊç prawnà.
Przypomnijmy cele Stowarzyszenia, wymienione w pierwszym statucie (z listopada
1946 r.):
– wspó∏praca w dziele odbudowy ˝ycia gospodarczego Polski jako paƒstwa demokratycznego,
– popieranie rozwoju nauk technicznych i szkolnictwa zawodowego,
– pog∏´bianie wiedzy fachowej cz∏onków oraz krzewienie poczucia etyki, godnoÊci i solidarnoÊci zawodowej.
Cele te mia∏y byç osiàgane przez:
– aktywny udzia∏ cz∏onków w pracach organów paƒstwowych, samorzàdowych, gospodarczych i spó∏dzielczych,
– organizowanie zjazdów i zebraƒ fachowych, odczytów, wystaw, kursów, bibliotek,
wycieczek itp.,
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– wydawanie czasopism fachowych, dzie∏ naukowych, technicznych, podr´czników i in.,
– opiniowanie programów nauczania w szkolnictwie zawodowym.
W obecnym okresie, po up∏ywie (od 1946 roku) kilkudziesi´ciu lat, cele te, ogólnie
bioràc, sà nadal aktualne. Jednak zgodnie z aktualnie obowiàzujàcym (dwunastym
z kolei) statutem, uchwalonym na XXXV Krajowym Zjeêdzie Delegatów w Zielonej
Górze w 2002r.), zatwierdzonym i zarejestrowanym przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego cele te zosta∏y sformu∏owane nast´pujàco (§ 6):
1. Inspirowanie oraz udzia∏ w rozwijaniu nauki, techniki i gospodarki w przetwórstwie
spo˝ywczym, wy˝ywieniu ludnoÊci i dziedzinach pokrewnych.
2. Popieranie pracy twórczej, organizowanie doskonalenia kwalifikacji oraz obrona interesów zawodowych cz∏onków.
3. Wytwarzanie wi´zi Êrodowiskowej zawodowej i towarzyskiej wÊród cz∏onków oraz organizowanie i niesienie im pomocy.
W tym samym statucie (w § 7) wymienione sà nast´pujàce sposoby realizacji celów
statutowych SITSpo˝.:
1. Reprezentowanie interesów zawodowych swoich cz∏onków.
2. Prezentowanie poglàdów i problemów dotyczàcych przetwórstwa spo˝ywczego,
wy˝ywienia ludnoÊci i dziedzin pokrewnych.
3. Popieranie, rozwijanie i popularyzowanie nowej techniki i jej twórców.
4. Organizowanie imprez naukowych, technicznych i kulturalnych.
Delegaci Stowarzyszenia na obradach Podsekcji Przemys∏u Spo˝ywczego i Wy˝ywienia
LudnoÊci VI Kongresu Techników Polskich
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5. Organizowanie ró˝norodnych form doskonalenia kwalifikacji.
6. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym tak˝e doradztwa i rzeczoznawstwa
technicznego.
7. Wspó∏praca z zagranicznymi organizacjami o pokrewnych celach dzia∏ania.
8. Organizowanie, rozwijanie i umacnianie dzia∏alnoÊci ogniw terenowych.
9. Opiniowanie i zg∏aszanie wniosków w sprawie odznaczeƒ i nagród dla cz∏onków.
10. Organizowanie materialnej i niematerialnej pomocy kole˝eƒskiej cz∏onkom
SITSpo˝., w tym tak˝e bezrobotnym oraz rozwijanie wÊród in˝ynierów i techników
˝ycia kulturalno-oÊwiatowego i towarzyskiego.
11. Opieka nad m∏odà kadrà technicznà.
Przedmiot statutowej dzia∏alnoÊci gospodarczej SITSpo˝. zosta∏ szczegó∏owo okreÊlony w § 7.3 statutu, przy czym – zgodnie z § 7.4 mo˝e on byç dostosowywany do
rzeczywistych potrzeb organizacyjnych i ekonomicznych SITSpo˝.
Stowarzyszenie opiera swojà dzia∏alnoÊç na pracy spo∏ecznej cz∏onków (§ 1.2), terenem dzia∏alnoÊci SITSpo˝. jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibà w∏adz naczelnych m.st. Warszawa (§ 2). W SITSpo˝. dzia∏ajà jednostki organizacyjne terenowe
i bran˝owe (§ 4).
SITSpo˝. jest cz∏onkiem Federacji Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej oraz mo˝e byç cz∏onkiem innych krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach dzia∏ania (§ 5).

4.3 Cz∏onkowie SITSpo˝.,
ich prawa i obowiàzki
Zgodnie ze statutem (§ 8, 9 i 10) cz∏onkowie SITSpo˝. dzielà si´ na 1) zwyczajnych
2) honorowych i 3) wspierajàcych.
Cz∏onkiem zwyczajnym SITSpo˝. mo˝e byç osoba fizyczna:
1) posiadajàca dyplom ukoƒczenia wy˝szej uczelni, technikum bàdê innej szko∏y Êredniej technicznej lub ekonomicznej i zwiàzana pracà lub zainteresowaniami z dziedzinami przetwórstwa spo˝ywczego, wy˝ywienia ludnoÊci i pokrewnymi,
2) student szko∏y wy˝szej lub uczeƒ ostatnich 2 lat szko∏y Êredniej – przygotowujàcej
kadry dla przemys∏u spo˝ywczego, wy˝ywienia ludnoÊci i dziedzin pokrewnych,
Cz∏onkiem honorowym mo˝e zostaç osoba fizyczna, która szczególnie zas∏u˝y∏a si´
dla SITSpo˝.
Cz∏onkiem wspierajàcym mo˝e byç osoba prawna lub fizyczna, której profil dzia∏alnoÊci czy zainteresowania zwiàzane sà z celami i zadaniami SITSpo˝., je˝eli zadeklaruje pomoc finansowà dla Stowarzyszenia.
Cz∏onkowie SITSpo˝. obowiàzani sà (§ 12):
1) realizowaç cele SITSpo˝.,
2) przestrzegaç postanowieƒ statutu i uchwa∏ w∏adz SITSpo˝.,
3) braç czynny udzia∏ w dzia∏alnoÊci SITSpo˝.,
4) post´powaç zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
5) regularnie p∏aciç sk∏adki cz∏onkowskie.
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4.4. Organizacja, kompetencje
i zakres dzia∏ania w∏adz i organów
SITSpo˝. (wg statutu z 2003 roku)
W∏adzami naczelnymi SITSpo˝. (wg § 14 statutu) sà:
Krajowy Zjazd Delegatów,
Zarzàd G∏ówny,
G∏ówna Komisja Rewizyjna,
G∏ówny Sàd Kole˝eƒski.
Ponadto w ramach SITSpo˝. dzia∏ajà jednostki organizacyjne
– terenowe, tj. Oddzia∏y dzia∏ajàce na obszarze okreÊlonym przez Zarzàd G∏ówny
SITSpo˝. (§ 4 i 24.2),
– podstawowe, tj. ko∏a, kluby i inne (§ 36.1)
– oraz bran˝owe tj. Sekcje Bran˝owe, Unie, Rady Krajowe itp. (§ 39.1 i 2).
Krajowy Zjazd Delegatów jest najwy˝szà w∏adzà SITSpo˝. (§ 15.1), mo˝e byç zwyczajny lub nadzwyczajny.
Do jego kompetencji wg § 16 nale˝y:
1) uchwalanie g∏ównych kierunków dzia∏alnoÊci SITSpo˝.,
–
–
–
–

Uczestnicy XIII Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia. W pierwszym rz´dzie (od
lewej) Kol. Kol.: A. Âwierczynski, A. MyÊliƒski, B. Rumiƒski, J. Podraszko, Zb. Zió∏kowski,
B. Ol´dzki. W drugim rz´dzie Kol. Kol.: Cz. Tederko, S. Winiarski, Warszawa, 23 VI 1959 r.
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2)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci Zarzàdu G∏ównego,
G∏ównej Komisji Rewizyjnej i G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego – za okres minionej
kadencji tych w∏adz,
3)udzielanie absolutorium Zarzàdowi G∏ównemu SITSpo˝. na wniosek G∏ównej Komisji Rewizyjnej,
4)wybór przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego, Sekretarza Generalnego oraz cz∏onków Zarzàdu G∏ównego, G∏ównej Komisji Rewizyjnej i G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego,
5)je˝eli Przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego lub Sekretarz Generalny nie mo˝e pe∏niç
swej funkcji z innych przyczyn ni˝ wymienione w § 13 ust. 1 statutu – Zarzàd G∏ówny wybiera na wakujàce miejsce cz∏onka SITSpo˝., powierzajàc mu pe∏nienie funkcji do czasu najbli˝szego Krajowego Zjazdu Delegatów,
6)zatwierdzanie regulaminów zastrze˝onych statutowo do kompetencji Krajowego
Zjazdu Delegatów,
7)uchwalanie zmian statutu SITSpo˝.,
8)podejmowanie uchwa∏ o wystàpieniu SITSpo˝. z FSNT – NOT,
9)podejmowanie uchwa∏ o rozwiàzaniu SITSpo˝.,
10)podejmowanie uchwa∏ w sprawach wniesionych przez w∏adze SITSpo˝. lub delegatów,
11)nadawanie tytu∏u cz∏onka honorowego SITSpo˝.,
12)nadawanie tytu∏u honorowego Przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego.
W Krajowym Zjeêdzie Delegatów biorà udzia∏:
a) z g∏osem decydujàcym delegaci wybrani wg klucza ustalonego przez Zarzàd G∏ówny,
b) z g∏osem doradczym cz∏onkowie ust´pujàcych w∏adz naczelnych, przewodniczàcy zarzàdów oddzia∏ów i jednostek bran˝owych SITSpo˝. oraz cz∏onkowie honorowi Stowarzyszenia i honorowi Przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego – nie b´dàcy delegatami oraz zaproszeni goÊcie.
Krajowy Zjazd Delegatów zwo∏ywany jest dwukrotnie w ciàgu czteroletniej kadencji
delegatów, przy czym pierwszy Zjazd ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, a drugi
sprawozdawczy.
Zarzàd G∏ówny jest organem wykonawczym kierujàcym dzia∏alnoÊcià SITSpo˝. pomi´dzy Krajowymi Zjazdami (§ 19.1).
Do zakresu dzia∏ania Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. nale˝y:
1) reprezentowanie SITSpo˝. na zewnàtrz i dzia∏anie w jego imieniu,
2) kierowanie dzia∏alnoÊcià SITSpo˝. zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi
i uchwa∏ami Krajowego Zjazdu Delegatów,
3) ustalanie okresowych programów dzia∏alnoÊci SITSpo˝. oraz analiza ich realizacji,
4) uchwalanie wewn´trznych regulaminów dzia∏alnoÊci ogniw i w∏adz SITSpo˝. z wyjàtkiem zastrze˝onych do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów, G∏ównej Komisji Rewizyjnej i G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego,
5) podejmowanie uchwa∏ w sprawach finansowych i majàtkowych SITSpo˝. oraz sk∏adanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów ogólnych i finansowych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci SITSpo˝., a tak˝e zg∏aszanie wniosków odnoÊnie dalszej jego dzia∏alnoÊci,
6) zwo∏ywanie Krajowego Zjazdu Delegatów,
7) powo∏ywanie i rozwiàzywanie oddzia∏ów, sekcji bran˝owych, krajowych rad, sta∏ych
komisji i innych zespo∏ów,
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8) uchwalanie wysokoÊci minimalnych sk∏adek cz∏onkowskich,
9) przyznawanie nagrody im. Eugeniusza Pijanowskiego,
10) desygnowanie delegatów do Rady FSNT,
11) podejmowanie uchwa∏y o wstàpieniu i wystàpieniu SITSpo˝. z krajowych i zagranicznych organizacji,
12) podejmowanie obrony cz∏onków, którzy dzia∏ajàc zgodnie z celami Stowarzyszenia
i etykà zawodowà zostali nara˝eni na niekorzystne dla siebie konsekwencje,
13) podejmowanie innych czynnoÊci nie zastrze˝onych do kompetencji Krajowego
Zjazdu, G∏ównej Komisji Rewizyjnej i G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego.
Przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. lub upowa˝niony przez niego cz∏onek
Prezydium oraz Sekretarz Generalny reprezentujà SITSpo˝. na zewnàtrz.
W sk∏ad Zarzàdu G∏ównego wchodzà: Przewodniczàcy, Sekretarz Generalny oraz
przedstawiciele wszystkich oddzia∏ów i jednostek bran˝owych SITSpo˝., po jednym
z ka˝dego oddzia∏u i jednostki bran˝owej.
Prezydium Zarzàdu G∏ównego jest organem wykonawczym kierujàcym dzia∏alnoÊcià Stowarzyszenia pomi´dzy zebraniami Zarzàdu G∏ównego. Obowiàzki i uprawnienia Prezydium szczegó∏owo okreÊla § 21.2 statutu.
Prezydium ZG tworzà: Przewodniczàcy ZG, Sekretarz Generalny oraz 2 wiceprzewodniczàcych i 3–5 cz∏onków wybieranych przez ZG spoÊród cz∏onków ZG.
W 1988 roku przy ZG zosta∏ powo∏any, jako organ doradczy, Konwent Cz∏onków
Honorowych SITSpo˝.
Zgodnie z regulaminem dzia∏ania Konwentu (Uchwa∏a Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝.
z 12 czerwca 2002 r.) do przedmiotu dzia∏ania i uprawnieƒ Konwentu m.in. nale˝y:

XXV Walny Zjazd Delegatów SITSpo˝.
Wiceminister Przemys∏u Spo˝ywczego
i Skupu prof. dr hab. in˝. K. Jarosz
(odwrócony) wr´cza Sztandar Stowarzyszenia Wiceprezesowi ZG SITSpo˝.
Kol. B. Ol´dzkiemu, Warszawa, 4–5 V
1972 r.
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– wypracowywanie dla potrzeb w∏adz naczelnych Stowarzyszenia opinii na temat
historii i tradycji oraz kierunków i sposobów rozwoju Stowarzyszenia
– oraz opiniowanie wniosków Zarzàdu G∏ownego SITSpo˝. o nadanie przez Zjazd
Delegatów godnoÊci Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
Cz∏onkami Konwentu sà Cz∏onkowie Honorowi SITSpo˝. oraz Honorowi Przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝.
Pracami Konwentu kieruje Rada Konwentu sk∏adajàca si´ z przewodniczàcego,
dwóch jego zast´pców oraz sekretarza, wybieranych na zwyczajnym zebraniu Konwentu na okres czteroletniej kadencji pokrywajàcej si´ z kadencjà w∏adz naczelnych Stowarzyszenia.
G∏ówna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Do jej zakresu dzia∏ania nale˝y:
1) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci SITSpo˝. ze
szczególnym uwzgl´dnieniem gospodarki finansowej,
2) sk∏adanie na Krajowym Zjeêdzie Delegatów sprawozdaƒ ze swej dzia∏alnoÊci oraz
oceny dzia∏alnoÊci merytorycznej i finansowej SITSpo˝. wraz z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ust´pujàcego Zarzàdu G∏ównego,
3) uczestnictwo w zebraniach wszystkich w∏adz i ogniw organizacyjnych SITSpo˝. z g∏osem doradczym,
4) zg∏aszanie na posiedzeniach Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. lub jego Prezydium uwag
i wniosków w sprawie dzia∏alnoÊci SITSpo˝.,
5) zatwierdzanie ramowego regulaminu dzia∏alnoÊci Komisji Rewizyjnej Oddzia∏u
oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad jego realizacjà,
6) ˝àdanie zwo∏ania nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów (zgodnie z § 17 ust. 1
pkt. 2 statutu).
G∏ówna Komisja Rewizyjna sk∏ada si´ z 3–5 cz∏onków i wybiera spoÊród siebie: przewodniczàcego, jego zast´pc´ i sekretarza.
G∏ówny Sàd Kole˝eƒski ma w swoim zakresie dzia∏ania nast´pujàce zadania:
1) oddzia∏ywanie na podnoszenie etyki zawodowej i godnoÊci osobistej cz∏onków
Stowarzyszenia,
2) zatwierdzanie ramowego regulaminu sàdów kole˝eƒskich oddzia∏ów oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad ich przestrzeganiem,
3) rozpatrywanie i rozstrzyganie w drugiej instancji odwo∏aƒ od orzeczeƒ sàdów kole˝eƒskich oddzia∏ów,
4) rozpatrywanie w pierwszej instancji w sk∏adzie trzyosobowym spraw, w których
stronà jest cz∏onek w∏adz SITSpo˝.
G∏ówny Sàd Kole˝eƒski sk∏ada si´ z 5 cz∏onków i wybiera spoÊród siebie: przewodniczàcego, jego zast´pc´ i sekretarza.
Oddzia∏y Stowarzyszenia sà terenowymi jednostkami SITSpo˝., dzia∏ajàcymi na
obszarze okreÊlonym przez ZG SITSpo˝.
W∏adzami Oddzia∏u sà: Zgromadzenie Delegatów Oddzia∏u, Zarzàd (Prezydium kierujàce dzia∏alnoÊcià Oddzia∏u w okresie mi´dzy posiedzeniami Zarzàdu), Komisja Rewizyjna i Sàd Kole˝eƒski.
Obowiàzujàcy statut z 2003 roku, w nawiàzaniu do ogólnopolskiej struktury organizacyjnej SITSpo˝., okreÊla szczegó∏owo zakres dzia∏ania ww. w∏adz Oddzia∏u (§ 30, 32,
33, 34 i 35.3).
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Podstawowe jednostki organizacyjne SITSpo˝. sà to, liczàce co najmniej 6 cz∏onków, ko∏a, kluby i inne. Cz∏onkowie indywidualni mogà zrzeszaç si´ w podstawowych
jednostkach organizacyjnych zak∏adowych, mi´dzyzak∏adowych, miejskich, szkolnych, organizowanych bezpoÊrednio przy Zarzàdzie Oddzia∏u SITSpo˝. i innych.
Do zakresu dzia∏ania podstawowej jednostki organizacyjnej SITSpo˝. nale˝y:
1) wspó∏dzia∏anie w procesie dokszta∏cania i doskonalenia kadry in˝ynieryjno-technicznej, w tym tak˝e w zakresie przebiegu praktyk oraz sta˝ów naukowych i zawodowych,
2) inicjowanie i wspieranie dzia∏aƒ w zakresie realizacji planów gospodarczych,
zw∏aszcza zaÊ post´pu technicznego i poprawy wyników techniczno-ekonomicznych,
3) kszta∏towanie etyki zawodowej kadry in˝ynieryjno-technicznej,
4) wytwarzanie wi´zi Êrodowiskowej, zawodowej i towarzyskiej wÊród cz∏onków.
Jednostki bran˝owe SITSpo˝. sà to Sekcje Bran˝owe, Unie, Rady Krajowe itp. dzia∏ajàce w okreÊlonej bran˝y przemys∏u spo˝ywczego, powo∏ane do inspirowania prac merytorycznych w sprawach bran˝owych (§ 39.1 i 2). Sà one tworzone w drodze dobrowolnego uczestnictwa podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zwiàzanych swà
dzia∏alnoÊcià z danà bran˝à; dzia∏ajà one w oparciu o regulamin zatwierdzony przez
Zarzàd G∏ówny SITSpo˝.
W koƒcowych rozdzia∏ach statutu SITSpo˝. (z 2003 roku) zawarte sà regulacje, dotyczàce zarzàdzania majàtkiem, oraz zmian statutu i rozwiàzania si´ SITSpo˝.

Prezydium i uczestnicy XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów SITSpo˝. Przemawia
Kol. Andrzej Zieliƒski – Prezes FSNT-NOT, Cz´stochowa, 18–19 XI 1994 r.
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CZ¢Âå III
DZIA¸ALNOÂå SITSPO˚.
W 50-LECIU (1946–1996)
(uj´cie syntetyczne)

5. Udzia∏ SITSpo˝. w rozwoju
krajowego przemys∏u spo˝ywczego
i jego kadr (1946–1996)
Stowarzyszenie, od poczàtku swego powstania w 1946 roku, aktywnie uczestniczy∏o
w rozwoju krajowego przemys∏u spo˝ywczego i jego kadr.
Ju˝ w uchwale Sekcji Przemys∏u Spo˝ywczego i Ch∏odnictwa I Kongresu Techników
Polskich (Katowice, grudzieƒ 1946) zosta∏y przyj´te wnioski Stowarzyszenia dotyczàce
m.in. powo∏ania jednego resortu przemys∏u spo˝ywczego, opracowania i przyj´cia do
realizacji 3-letniego planu szkolnictwa zawodowego i planu badaƒ naukowych, utworzenia funduszu na wydawnictwa naukowe, powo∏ania Instytutu Przemys∏u Spo˝ywczego oraz nastawienia krajowego przemys∏u budowy maszyn na produkcj´ maszyn
i urzàdzeƒ dla przemys∏u spo˝ywczego.

5.1. Poczàtki SITSpo˝. oraz odbudowa
przemys∏u spo˝ywczego po wojnie
i jego rozwój w latach pi´çdziesiàtych
i szeÊçdziesiàtych
Koniec lat 40-tych i poczàtek lat 50-tych to okres tworzenia organizacyjnej i merytorycznej koncepcji Stowarzyszenia. W zasadzie ju˝ po I Kongresie Techników Polskich
mia∏o ono ugruntowanà koncepcj´ swojej organizacji i dzia∏alnoÊci. Stowarzyszenie nie
chcia∏o byç tylko organizacjà broniàcà interesów swoich cz∏onków, lecz zamierza∏o
z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià kszta∏towaç nowe oblicze polskiego przemys∏u spo˝ywczego, jego poziom techniczny i potencja∏ wytwórczy. M.in. dlatego podj´∏o ono decyzj´
o zjednoczeniu ze Stowarzyszeniem Pracowników Technicznych Przemys∏u Cukrow68

niczego. Po∏àczone w 1954 r. Stowarzyszenie przybra∏o nazw´ Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Rolnego i Spo˝ywczego.
Plan 6-letni (1950–1955) stawia∏ przed kadrà in˝ynieryjno-technicznà przemys∏u spo˝ywczego powa˝ne zadania. Realizacja tych zadaƒ przypad∏a równie˝ Stowarzyszeniu,
które w tym celu musia∏o w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu zwiàzaç si´ z zak∏adami
produkcyjnymi. W zwiàzku z tym Stowarzyszenie po∏o˝y∏o nacisk na organizowanie
nowych kó∏ przy zak∏adach produkcyjnych i opracowa∏o dla nich zakresy dzia∏ania.
W 1953 r. Stowarzyszenie przyj´∏o nazw´ „Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego”. Liczba dzia∏ajàcych kó∏ zak∏adowych szybko wzrasta∏a i na koniec 1955 roku by∏o ich ju˝ 609.
W 1957 roku Stowarzyszenie Techników Cukrowników postanowi∏o si´ usamodzielniç, co nastàpi∏o na XI Walnym Zjeêdzie Delegatów SITSpo˝. (w 1957 r.).
Formy organizacji i dzia∏alnoÊci SITSpo˝. by∏y stale udoskonalane i dostosowywane do zmieniajàcych si´ potrzeb. I tak np.
– wdro˝ono w ˝ycie ide´ cz∏onkostwa zbiorowego (g∏ównie wÊród zak∏adów produkcyjnych),
– zorganizowano terenowe (wojewódzkie) oddzia∏y Stowarzyszenia oraz sekcje bran˝owe (np. w latach 1957–1969 powsta∏o 15 Sekcji Bran˝owych),
– podejmowano liczne cenne opracowania dotyczàce rozbudowy zak∏adów produkcyjnych przemys∏u spo˝ywczego np. „Zagadnienia do planu rozwoju techniki przemys∏u
spo˝ywczego w latach 1960–1965”, „Analiza stanu technicznego i drogi rozwoju
post´pu technicznego”, „Zagadnienia maszynowe przemys∏u spo˝ywczego” i wiele
innych,
Wystawa dorobku przemys∏u spo˝ywczego regionu ∏ódzkiego, goÊci oprowadza Kol. J. Pilarski
(pierwszy z lewej), ¸ódê, paêdziernik 1969 r.
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– nawiàzano Êcis∏à wspó∏prac´ SITSpo˝. z Komitetem Technologii i Chemii ˚ywnoÊci PAN, która zaowocowa∏a upowszechnieniem najnowszej wiedzy z dziedziny naukowych procesów przetwórczych oraz zorganizowaniem kilkudziesi´ciu konferencji naukowo-technicznych, dotyczàcych podstawowych problemów przemys∏u
spo˝ywczego,
– poprzez organizowanie szkolenia podj´to problematyk´ doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w przemyÊle spo˝ywczym,
– powo∏ano kilkanaÊcie sta∏ych Komisji Problemowych, m.in. Komisj´ Bezpieczeƒstwa
i Higieny Pracy, Czasopism Technicznych, Ekonomiki, Muzeum Techniki, Naukowo-Wydawniczà, Odczytowà, Organizacyjnà, Post´pu Technicznego, Socjalno-Bytowà,
Szkoleniowà, Wspó∏pracy z Zagranicà oraz WynalazczoÊci,
– od 1952 roku wydawano co roku wk∏adk´ z zakresu przemys∏u spo˝ywczego do
„Terminarza Technika”, w dalszych latach wk∏adka ta, oprócz danych obrazujàcych
rozwój i dzia∏alnoÊç przemys∏u spo˝ywczego oraz jego rol´ w gospodarce narodowej,
obejmowa∏a nowe dziedziny, jak: ˝ywienie cz∏owieka, aparatura pomiarowo-kontrolna, opakowania, ch∏odnictwo, energetyka przemys∏owa, gospodarka wodno-Êciekowa,
– wiele uwagi poÊwi´ca∏o Stowarzyszenie sprawom zaopatrzenia surowcowego, traktujàc je jako podstawowy problem przemys∏u spo˝ywczego,
– skutecznie wspiera∏o rozwój bran˝owych czasopism dla przemys∏u spo˝ywczego,
– ju˝ od 1946 roku zacz´to rozwijaç na bardzo szerokà skal´ akcj´ odczytowà,
– obj´to opiekà m∏odzie˝ i absolwentów szkó∏ zawodowych szczebla podstawowego
i Êredniego.
Lata szeÊçdziesiàte to dalsze umocnienie pozycji organizacyjnej Stowarzyszenia
i rozszerzenie oraz uatrakcyjnienie jego dzia∏alnoÊci merytorycznej.
M.in. Stowarzyszenie podj´∏o i znacznie rozszerzy∏o wspó∏prac´ z dziesi´cioma resortami gospodarczymi, którym podlega∏y w tamtym czasie zak∏ady przemys∏u spo˝ywczego. Stworzony zosta∏ szeroki front wspó∏pracy Stowarzyszenia z administracjà
przemys∏owà, zw∏aszcza w dziedzinie kszta∏cenia i doskonalenia kadr, rozszerzania
informacji naukowo-technicznej, wynalazczoÊci i racjonalizacji pracowniczej.
Dekad´ lat szeÊçdziesiàtych mo˝na uznaç za korzystnà i bardzo udanà dla Stowarzyszenia. SITSpo˝. wyrobi∏o sobie opini´ organizacji, dobrze spe∏niajàcej rol´ w dziedzinie wprowadzania post´pu technicznego, szkolenia za∏óg, rozwijania nowoczesnej
wiedzy przez organizowanie odczytów, sympozjów i wydawnictw, a tak˝e skutecznie
oddzia∏ujàcej na realizacj´ zadaƒ w zak∏adach przemys∏u spo˝ywczego.
W sumie, po dwudziestopi´cioletniej intensywnej pracy i dzia∏alnoÊci, Stowarzyszenie by∏o – w latach 1970–1971 – organizacjà znanà, ustabilizowanà i majàcà odpowiednie uznanie w przemyÊle spo˝ywczym.

5.2. Udzia∏ SITSpo˝. w intensywnym rozwoju
przemys∏u spo˝ywczego (1971–1980)
Na XXIII Walnym Zjeêdzie Delegatów (Rzeszów, 1969) g∏ówne cele i zadania
SITSpo˝. zosta∏y zawarte w referacie „Osiàgni´cia, stan i perspektywy technicznego roz-
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woju przemys∏u spo˝ywczego w PRL”. Przedstawiono w nim rozwój przemys∏u spo˝ywczego, jaki dokona∏ si´ w latach 1945–1968, jak równie˝ perspektywy jego dalszego rozwoju oraz starania Stowarzyszenia o zapewnienie przemys∏owi spo˝ywczemu dalszych
mo˝liwoÊci sprostania wzrastajàcym potrzebom konsumpcyjnym ludnoÊci. Zmieniona zosta∏a ogólna polityka gospodarcza Paƒstwa, podkreÊlajàca koniecznoÊç znacznego rozwoju przemys∏u spo˝ywczego. W wyniku podj´tych decyzji rzàdowych nak∏ady
inwestycyjne na przemys∏ spo˝ywczy w latach 1971–1975 by∏y tak wysokie, jak nigdy
dotàd, a porównywalnie wynios∏y tyle, co w ca∏ym poprzednim 25-leciu. Dzi´ki temu
wybudowano i oddano do u˝ytku nowe zak∏ady przemys∏u mi´snego, drobiarskiego,
ch∏odnie sk∏adowe, zak∏ady zbo˝owo-m∏ynarskie, elewatory zbo˝owe oraz zak∏ady innych bran˝. Wiele istniejàcych zak∏adów rozbudowano i unowoczeÊniono. Poprawi∏a
si´ lokalizacja zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego, uwzgl´dniajàca lepsze powiàzanie
z krajowà bazà surowcowà i potrzebami konsumpcyjnymi ludnoÊci.
W ten sposób zosta∏a rozpocz´ta na szerszà skal´ realizacja wielu wniosków i postulatów Stowarzyszenia o rozwój przemys∏u spo˝ywczego. Zorganizowana przez SITSpo˝.
oraz Komitet Technologii i Chemii ˚ywnoÊci PAN konferencja naukowa pt.: „Polska
2000 – prognoza rozwoju przemys∏u spo˝ywczego i wy˝ywienia ludnoÊci” sta∏a si´ wa˝nym elementem polityki techniczno-ekonomicznej w przemyÊle spo˝ywczym i gospodarce ˝ywnoÊciowej.
W latach 70-tych Stowarzyszenie aktywnie w∏àczy∏o si´ do realizacji rozbudowy przemys∏u spo˝ywczego wspó∏pracujàc ÊciÊle zarówno z Ministerstwem Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu oraz innymi ministerstwami i centralami, jak i z zak∏adami produkcyjnymi. Dzi´ki temu cz∏onkowie Stowarzyszenia brali bezpoÊredni udzia∏ w budowie
i rozbudowie zak∏adów, uruchamianiu i wprowadzaniu produkcji nowych wyrobów,
wdra˝aniu post´pu technicznego i wynalazczoÊci.
Resort przemys∏u spo˝ywczego i skupu docenia∏ rol´ Stowarzyszenia i pismem
Ministra z 24 lutego 1972 r. zobowiàza∏ podleg∏e sobie organizacje centralne przemys∏u do wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem w realizacji planów rozwoju gospodarki, nauki
i techniki. Podobnie postàpi∏y inne resorty i organizacje centralne, którym podlega∏y
niektóre bran˝e przemys∏u spo˝ywczego.
Z dniem 1 czerwca 1975 r. wprowadzono nowy podzia∏ administracyjny kraju.
Przed SITSpo˝. stan´∏o zadanie rozszerzenia swojej organizacji w terenie w dostosowaniu do wprowadzonych zmian w podziale administracyjnym kraju. Zarzàd G∏ówny
SITSpo˝. zajà∏ stanowisko, ˝e nowe Oddzia∏y Wojewódzkie powinny powstaç tam, gdzie
dzia∏a co najmniej 10 Kó∏ Zak∏adowych i skupiona jest w nich liczba co najmniej 300
cz∏onków. Proces tworzenia nowych Oddzia∏ów przebiega∏ szybko, zakoƒczono go
w 1982 roku, doprowadzajàc liczb´ Oddzia∏ów Stowarzyszenia do 39 i reprezentacji
wojewódzkich do 10.
Umocnienie pozycji Stowarzyszenia i znaczne rozszerzenie jego dzia∏alnoÊci spowodowa∏o koniecznoÊç nowego sformu∏owania statutu. Nastàpi∏o to w 1978 roku, przy
czym za g∏ówne cele dzia∏alnoÊci uznano aktywizacj´ Êrodowisk technicznych dla przyÊpieszenia rozwoju przemys∏u spo˝ywczego i wy˝ywienia ludnoÊci, rozwijanie nauki
i techniki, podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji kadry technicznej, kszta∏towanie
zaanga˝owanej postawy spo∏ecznej i etyki zawodowej wÊród cz∏onków, prezentowanie
opinii i wniosków w sprawach uznania dorobku i osiàgni´ç zawodowych i spo∏ecznych
cz∏onków.
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W 1978 roku Stowarzyszenie zorganizowa∏o w Warszawie mi´dzynarodowà konferencj´ naukowo-technicznà pt.: „O dalszy rozwój i unowoczeÊnienie przemys∏u spo˝ywczego”. Uczestników z Polski by∏o kilkuset, przedstawili oni kilkadziesiàt referatów.
Udzia∏ wzi´∏o równie˝ 10 przedstawicieli zagranicznych, którzy wyg∏osili pi´ç referatów. W trakcie konferencji dokonano dog∏´bnej oceny rozwoju przemys∏u spo˝ywczego w ostatnich latach, postulowano utrzymanie tempa i okreÊlono kierunki rozwoju na
najbli˝sze lata.
Jednak w latach 1978–1980 korzystna dla przemys∏u spo˝ywczego oraz dla gospodarki ˝ywnoÊciowej i narodowej polityka gospodarcza uleg∏a za∏amaniu, a w warunkach
dzia∏alnoÊci przemys∏u spo˝ywczego zasz∏y negatywne zmiany.
Nastàpi∏o powa˝ne zmniejszenie nak∏adów inwestycyjnych na przemys∏ spo˝ywczy,
zahamowanie jego rozwoju i odejÊcie od przyj´tego na poczàtku dekady lat 70-tych kierunku poprawy wy˝ywienia ludnoÊci. Nak∏ady inwestycyjne na przemys∏ spo˝ywczy
w 1980 r. by∏y ni˝sze o oko∏o 30% w porównaniu z rokiem 1978, a w nast´pnych latach
spadek ten jeszcze bardziej si´ pog∏´bi∏.
Wprowadzenie reglamentacji na niektóre produkty spo˝ywcze, a tak˝e brak nowoczesnych opakowaƒ spowodowa∏y, ˝e produkcja wyrobów bardziej nowoczesnych uleg∏a zmniejszeniu, a nawet zosta∏a ca∏kiem zaniechana. Przemys∏owi spo˝ywczemu grozi∏ zastój ekonomiczny.

5.3. Starania SITSpo˝. o przywrócenie
nale˝ytej rangi przemys∏owi spo˝ywczemu
(1981–1989)
Lata 80-te to nie∏atwy okres (stanu wojennego), w którym SITSpo˝. podejmuje wiele
staraƒ i dzia∏aƒ zmierzajàcych do przywrócenia przemys∏owi spo˝ywczemu nale˝ytego
miejsca w gospodarce krajowej.
W szczególnoÊci Uchwa∏a XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia
(1983) w sprawie utrzymania wysokiego tempa rozwoju przemys∏u spo˝ywczego sta∏a
si´ wiodàcym elementem w przygotowaniu „Stanowiska Stowarzyszenia na XX Kongres Techników Polskich”. Motywacja Stowarzyszenia znalaz∏a uznanie wÊród delegatów XX KTP, a w uchwale Kongresu znalaz∏ si´ zapis, ˝e „... Kryzys ˝ywnoÊciowy w naszym kraju jest wynikiem niestabilnej polityki rolnej, braku konsekwencji w realizacji
cz´sto s∏usznych i prawid∏owych decyzji dotyczàcych rolnictwa, przewagi obietnic nad
ich rzeczywistym spe∏nieniem, niezaspokojenia wzrastajàcych potrzeb polskiego rolnictwa na przemys∏owe Êrodki produkcji... Dynamiczny rozwój rolnictwa i gospodarki
˝ywnoÊciowej w obecnym dziesi´cioleciu musi staç si´ strategicznym problemem rozwoju spo∏eczno-gospodarczego naszej gospodarki. Bez szybkiego wyjÊcia z kryzysu ˝ywnoÊciowego nie ma szans na szybkie wyjÊcie z ogólnego kryzysu gospodarczego”.
By∏o to wyrazem zrozumienia spo∏ecznej roli przemys∏u spo˝ywczego, o co od lat walczy∏o Stowarzyszenie i jego cz∏onkowie.
Wprawdzie Sejm uchwa∏à z 24 czerwca 1983 roku przyjà∏ i zatwierdzi∏ – powszechnie oczekiwany i przedstawiony przez Rzàd „Program rozwoju rolnictwa i gospodarki
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Wystawa w Domu Technika „Nowe inwestycje w przemyÊle spo˝ywczym”, Opole 1985 r.

˝ywnoÊciowej do 1990 r.”, to jednak w praktyce ustalenia te nie by∏y realizowane, a degradacja przemys∏u spo˝ywczego post´powa∏a nadal.
W tak niekorzystnej sytuacji SITSpo˝. przyj´∏o nast´pujàce kierunki dzia∏ania:
– przekazywanie w∏adzom ustawodawczym, wykonawczym i politycznym opracowaƒ
naÊwietlajàcych aktualnà sytuacj´ przemys∏u i wskazujàcych na dzia∏ania i rozwiàzania, które doprowadzà do jej wyraênej poprawy,
– podejmowanie w przemyÊle przez cz∏onków i wszystkie ogniwa organizacyjne Stowarzyszenia dzia∏aƒ technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych, które by usuwa∏y powstajàce trudnoÊci i nadrabia∏y powsta∏e niedobory.
W szczególnoÊci w dzia∏alnoÊci merytorycznej Stowarzyszenie skupi∏o wysi∏ki cz∏onków i ogniw organizacyjnych na zabezpieczeniu wykonania produkcji na zaopatrzenie
ludnoÊci, oszcz´dnoÊci w gospodarce materia∏owej, nowych uruchomieniach i wdro˝eniach, rozwoju ruchu wynalazczego, edukacji ogólnej i specjalistycznej.
M.in. kontynuujàc ide´ rozwoju drobnej wytwórczoÊci dla poprawy zaopatrzenia ludnoÊci w przetwory spo˝ywcze, Stowarzyszenie w 1983 r. zawar∏o porozumienie z Centralnym Zwiàzkiem Rzemios∏a w sprawie rozwoju produkcji piekarskiej, ciastkarskiej,
w´dliniarskiej, napojów bezalkoholowych, koncentratów spo˝ywczych, od˝ywek dla
dzieci, przetwórstwa ryb oraz owoców i warzyw.
W czasie XXI Kongresu Techników Polskich (Gdaƒsk 1987) Stowarzyszenie zosta∏o odznaczone Orderem Sztandaru I Klasy.
W drugiej po∏owie lat 80-tych zosta∏a znacznie rozszerzona wspó∏praca SITSpo˝.
z wy˝szymi uczelniami i placówkami naukowymi.
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V Ogólnopolska Konferencja pt. „Problemy gospodarki energetycznej w przemyÊle
mleczarskim”, Rydzyna ko∏o Leszna 1986 r.

W trudnym okresie lat 1981–1989 Stowarzyszenie zda∏o egzamin i sta∏o si´ organizacjà, której postulaty o rozwój przemys∏u spo˝ywczego by∏y podbudowane rzetelnà znajomoÊcià jego potrzeb oraz uwarunkowaƒ, nowoczesnà wiedzà na temat racjonalnego
˝ywienia cz∏owieka i spo∏eczeƒstwa oraz umiej´tnoÊciami realizowania swoich postulatów w zmieniajàcych si´ warunkach, niezale˝nie od stopnia wyst´pujàcych trudnoÊci.

5.4. Zmiana systemu ogólno-ekonomicznego
i udzia∏ SITSpo˝. w tworzeniu gospodarki
rynkowej (1990–1996)
W poczàtkowym okresie zmian systemowych – wg stanu na 1.I.1990 r. – SITSpo˝.
liczy∏o 27 648 cz∏onków indywidualnych, zrzeszonych w 877 Ko∏ach zak∏adowych.
Prac´ Kó∏ koordynowa∏o 39 Oddzia∏ów, a wspiera∏o 582 cz∏onków zbiorowych. By∏ to
jeden z najwy˝szych stanów w dotychczasowej dzia∏alnoÊci.
Od 1990 r. dzia∏alnoÊç SITSpo˝. by∏a ÊciÊle uwarunkowana wprowadzanà w kraju gospodarkà rynkowà. Zmiany gospodarcze, jakie nastàpi∏y, mia∏y poczàtkowo istotny negatywny wp∏yw na sytuacj´ Stowarzyszenia, a wobec dewaluacji posiadanych Êrodków
finansowych powsta∏a koniecznoÊç podejmowania radykalnych zabiegów oszcz´dnoÊciowych i poszukiwania êróde∏ nowych dochodów.
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Wi´kszoÊç zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego znalaz∏a si´ w trudnej sytuacji finansowej, a jednoczeÊnie musia∏y one podjàç walk´ konkurencyjnà z zalewem rynku konsumpcyjnego importowanymi wyrobami.
W tej sytuacji Stowarzyszenie skoncentrowa∏o swe dzia∏ania g∏ownie na:
– podejmowaniu dzia∏aƒ aktualnie potrzebnych przemys∏owi, jak np. szkolenia, organizowanie sympozjów i imprez oraz wyjazdów zagranicznych,
– udzielaniu pomocy zak∏adom w uruchamianiu produkcji nowych wyrobów, atrakcyjnie
opakowanych, mogàcych skutecznie konkurowaç na rynku z wyrobami zagranicznymi,
– stworzeniu nowych struktur organizacyjnych dla przemys∏u spo˝ywczego, w tym powo∏ywanie Krajowych Rad Przemys∏u przy Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝.
Wa˝nà rol´ w dziedzinie promocji krajowych wyrobów odegra∏y, organizowane krajowe i regionalne wystawy, a zw∏aszcza, corocznie od 1993 roku organizowana wystawa „Krajowy Produkt Przysz∏oÊcià Polski”.
Sukcesywnie by∏y powo∏ywane przy Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝. Krajowe Rady dla
poszczególnych bran˝ przemys∏u spo˝ywczego, a mianowicie:
– Krajowa Rada Mleczarska (w 1990 r.),
– Krajowa Rada Winiarstwa (w 1991 r.),
– Krajowa Rada Gorzelnictwa (w 1991 r.),
– Krajowa Rada Drobiarstwa (w 1991 r.),
– Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu (w 1993 r.),
UroczystoÊç nadania tytu∏u „Menad˝er Techniki 93” woj. koszaliƒskiego, pierwszy z lewej
Kol. A. Badower, dyrektor Zak∏adów Zbo˝owo-M∏ynarskich „PZZ” w Stois∏awiu, pierwszy
z prawej Kol. J. Nierychlewski, prezes Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej
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– Krajowa Unia Soków i Napojów Bezalkoholowych (w 1993 r.),
– Krajowa Rada Dro˝d˝ownictwa (w 1993 r.).
Dzia∏alnoÊç tych Rad wywar∏a znaczàcy wp∏yw na rozwój integracji w bran˝ach
przemys∏u spo˝ywczego oraz na wspomaganie niezb´dnych kierunków ich techniczno-ekonomicznego rozwoju w warunkach nowego systemu gospodarki rynkowej.
W ramach przygotowaƒ do XXII Kongresu Techników Polskich (1991 r.) Stowarzyszenie przygotowa∏o i przedstawi∏o Kongresowi problemowy referat pt.: „Przemys∏ spo˝ywczy w obliczu przemian gospodarczych kraju”, w którym zawarto podstawowe postulaty w sprawie kierunków rozwoju przemys∏u spo˝ywczego w latach 90-tych.
JednoczeÊnie Stowarzyszenie opracowywa∏o i przekazywa∏o w∏adzom ustawodawczym i wykonawczym istotne wnioski w sprawach dotyczàcych przemys∏u spo˝ywczego, np.:
– „Opinia Stowarzyszenia do za∏o˝eƒ polityki rolnej w 1990 r.” (dla Sejmu RP),
– „Uwagi do projektu ustawy o samorzàdzie terytorialnym” (dla Sejmu RP),
– „Szanse i zagro˝enia przetwórstwa rolno-spo˝ywczego w Polsce” (dla Rady do spraw
Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP) i inne.
Na skutek dzia∏ania systemu gospodarki rynkowej, nast´powa∏o – nie tylko w naszym
Stowarzyszeniu – zjawisko znacznego zmniejszania si´ liczby cz∏onków indywidualnych
i ograniczania spo∏ecznej dzia∏alnoÊci.
W tych warunkach Stowarzyszenie stale poszukiwa∏o nowych form dzia∏alnoÊci, dostosowujàc je do realnych warunków i mo˝liwoÊci. 50-ty rok swej dzia∏alnoÊci SITSpo˝.
zakoƒczy∏o w ustabilizowanych formach organizacyjnych i w stabilnej sytuacji finansowej.
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6. Dzia∏alnoÊç SITSpo˝. na rzecz
post´pu technicznego (1946–1996)
Dzia∏alnoÊç na rzecz post´pu technicznego w przemyÊle spo˝ywczym by∏a zawsze
przedmiotem szczególnej uwagi Stowarzyszenia i obejmowa∏a ona:
– racjonalizacj´ i wynalazczoÊç pracowniczà,
– konferencje naukowo – techniczne, zjazdy, narady, sympozja, seminaria itp.,
– opracowania analityczne i prognostyczne, dotyczàce techniki, technologii, organizacji
i ekonomiki przemys∏u spo˝ywczego,
– dzia∏alnoÊç Zespo∏u Rzeczoznawców
– oraz wspó∏prac´ z innymi organizacjami dzia∏ajàcymi w sferze przemys∏u spo˝ywczego.

6.1. Racjonalizacja i wynalazczoÊç pracownicza
Ju˝ od 1950 roku Stowarzyszenie prowadzi∏o energicznà dzia∏alnoÊç w kierunku organizowania Klubów Techniki i Racjonalizacji, szkolenia aktywu racjonalizatorskiego oraz
przedstawicieli technicznych z ramienia zak∏adów produkcyjnych, tzw. doradców
technicznych. Inspiratorem i koordynatorem tych dzia∏aƒ by∏a, powo∏ana przez Zarzàd
G∏ówny SITSpo˝. 24.V.1950 r. Komisja Racjonalizacji.
Szkolenie przewodniczàcych, opiekunów i dzia∏aczy KTiR organizowa∏ zarówno ZG
SITSpo˝., jak i Oddzia∏y Wojewódzkie.
Od 1960 r. by∏y organizowane krajowe konkursy wynalazcze, przewa˝nie dzi´ki
wspólnym inicjatywom Zarzàdów G∏ównych SITSpo˝. i Zwiàzku Zawodowego Pracowników Przemys∏u Spo˝ywczego i Cukrowniczego oraz zainteresowanych resortów.
Tematyka tych konkursów by∏a bardzo szeroka i ró˝norodna, np.
• Poprawa warunków pracy (bhp) (1960 r.),
• Lepsze wykorzystanie surowców w przemyÊle mi´snym (1965 r.),
• JakoÊç wyrobów przemys∏u spo˝ywczego (1969–1970).
W 1973 r. Stowarzyszenie dokona∏o analizy stanu ruchu wynalazczego w przemyÊle
spo˝ywczym. Analiza ta wykaza∏a, ˝e sprawowana przez administracj´ gospodarczà
w latach 70-tych opieka nad wynalazczoÊcià pracowniczà by∏a ma∏o skuteczna. Ocena
zg∏aszanych wniosków trwa∏a bardzo d∏ugo, s∏abe tak˝e by∏o ich wdra˝anie i rozpowszechnianie. Natomiast bardzo skuteczne okaza∏o si´ w∏àczenie do tej dzia∏alnoÊci
wszystkich ogniw Stowarzyszenia (od Kó∏ Zak∏adowych do Zarzàdu G∏ównego). Równie˝ w 1973 r. w zwiàzku ze zmianà prawa wynalazczego SITSpo˝. opracowa∏o i wyda∏o
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Prezydium narady racjonalizatorów przemys∏ów: spo˝ywczego i cukrowniczego w województwie lubelskim, Lublin 1967 r.

„Komentarz do nowego prawa wynalazczego (nak∏ad 10 500 egz.), który sta∏ si´ cenionym vademecum dla twórców projektów racjonalizatorskich.
Od 1976 r. Sekcje Bran˝owe SITSpo˝. dokonywa∏y corocznej oceny rozwoju wynalazczoÊci w swoich bran˝ach. Od tego˝ roku tak˝e, z inicjatywy ówczesnego przewodniczàcego ZG, Kol. K. Jarosza, odbywa∏ si´ sta∏y konkurs: „Ka˝dy cz∏onek Stowarzyszenia twórcà i realizatorem projektu wynalazczego”. W konkursie tym corocznie bra∏o
udzia∏ 70 do 300 Kó∏ SITSpo˝., zg∏aszano 1100 do 3600 projektów, z czego ok. 70%
wdra˝ano w macierzystym zak∏adzie pracy zg∏aszajàcego, w pierwszym roku po zg∏oszeniu wniosku. Zasi´g tego konkursu, a tak˝e uzyskiwane efekty ekonomiczne by∏y
ogromne.

6.2. Konferencje naukowo-techniczne, narady,
sympozja
Do wa˝niejszych elementów wk∏adu SITSpo˝. w post´p techniczny polskiego przemys∏u spo˝ywczego zaliczyç nale˝y konferencje, zjazdy naukowo-techniczne i podobne imprezy. Wymieƒmy niektóre z nich:
• Opakowania w przemyÊle spo˝ywczym (1950, 1967 i 1969),
• Oczyszczanie wód odp∏ywowych w przemyÊle spo˝ywczym (1951),
• Higiena produkcji w przemyÊle spo˝ywczym (1953),
• Przechowalnictwo surowców i produktów spo˝ywczych (1954),
• Intensyfikacja procesów technologicznych w przemyÊle spo˝ywczym (1956),
• Substancje obce w ˝ywnoÊci (1960), i wiele innych.
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Prezydium Mi´dzynarodowego Sympozjum pt. „Produkcja owocowo-warzywnych produktów
dla dzieci”, Dom Technika, Rzeszów 1979; m.in. Kol. Kol. W. Wordliczek, A. Konczewska,
W. Rz´dowski, K. Krzysik

Sekcje Bran˝owe z chwilà ich powo∏ania (od 1957 r.) podj´∏y organizowanie konferencji o tematyce ÊciÊle bran˝owej, zaÊ ZG wraz z Oddzia∏ami Wojewódzkimi organizowa∏ imprezy o tematyce mi´dzybran˝owej i regionalnej.
Przy wspó∏pracy z Komitetem Technologii i Chemii ˚ywnoÊci PAN Stowarzyszenie
organizowa∏o – przy licznym udziale przedstawicieli z zagranicy – m.in. nast´pujàce
zjazdy naukowo-techniczne:
• Post´py w metodyce utrwalania ˝ywnoÊci (1959),
• Post´py w dziedzinie ch∏odnictwa ˝ywnoÊci (1960),
• Przemys∏ spo˝ywczy a wy˝ywienie ludnoÊci (1961),
• Post´py i nowe kierunki w technologii przemys∏u spo˝ywczego (1963),
• Polska 2000 (1970),
• Ch∏odnictwo w gospodarce ˝ywnoÊciowej (1970),
• JakoÊç ˝ywnoÊci – uwarunkowania surowcowe i technologiczne (1993).
W 1972 r. SITSpo˝. dokona∏o oceny materia∏ów przygotowanych przez Podsekcj´
Nauki i Technologii ˚ywnoÊci na II Kongres Nauki Polskiej (1973).
W 1978 r. Stowarzyszenie zorganizowa∏o wielkà mi´dzynarodowà konferencj´ naukowo-technicznà pt. „O dalszy rozwój i unowoczeÊnienie przemys∏u spo˝ywczego”.
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Zasi´g organizowanych przez SITSpo˝. konferencji naukowo-technicznych by∏
ogromny. Przyk∏adowo mo˝na podaç, ˝e w latach 1972–86 (dla których uda∏o si´ zgromadziç dane ewidencyjne) odby∏o si´ 32 446 konferencji naukowo-technicznych, zjazdów, narad, sympozjów i seminariów. Corocznie odbywa∏o si´ kilkaset do kilku tysi´cy
takich imprez, w których ∏àcznie uczestniczy∏o ponad 150 000 osób.
Natomiast do wa˝niejszych, zorganizowanych po 1986 roku imprez SITSpo˝. zaliczyç nale˝y:
• Ogólnopolskà konferencj´ „Zdrowa ˝ywnoÊç” (Szczecin, 1987),
• Sesj´ naukowà „30-lecie dzia∏alnoÊci Zespo∏u Rzeczoznawców” (Warszawa, 1989),
• VI Mi´dzynarodowe kolokwium „Chemia i technologia skrobi” (Poznaƒ, 1990),
• Seminarium „Przekszta∏cenia w∏asnoÊciowe oraz humanizacja pracy” (Bielsko-Bia∏a, 1991),
• Konferencj´ mi´dzynarodowà „Âwiatowe trendy w przemyÊle piwowarskim” (Poznaƒ, 1993)
• Seminarium „Produkcja ˝ywnoÊci w Polsce w Êwietle potrzeb bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego i wy˝ywienia kraju” (Poznaƒ, 1993),
• Seminarium „Gospodarka ˝ywnoÊciowa na progu XXI wieku” (¸ódê, 1993),
• I Kongres „˚ywnoÊç, wy˝ywienie a zdrowie” (Warszawa, 1994), SITSpo˝. by∏o
wspó∏organizatorem ww. Kongresu,
• Konferencj´ naukowo-technicznà „Prywatyzacja i restrukturyzacja przemys∏u spo˝ywczego” (Warszawa, 1995) i wiele innych.

6.3. Opracowania analityczno-prognostyczne
Stowarzyszenie stara∏o si´ szeroko wykorzystywaç ka˝dà mo˝liwoÊç przedstawienia,
jak widzi rozwój przemys∏u spo˝ywczego jego kadra techniczna i co nale˝y zrobiç, aby
efektywnoÊç dzia∏ania by∏a jak najwi´ksza i przynosi∏a zamierzone rezultaty. Czas pokaza∏, jak wiele postulatów nale˝a∏o realizowaç ju˝ wtedy, gdy Stowarzyszenie wysuwa∏o
je po raz pierwszy. Czas pokaza∏ tak˝e, jakie szkody przynios∏o polskiej gospodarce ˝ywnoÊciowej niedocenianie jej roli w ró˝nych okresach. Z perspektywy czasu rzeczà godnà
podziwu mogà byç opracowania i wnioski przedstawiane ju˝ w 1946 roku, zarówno
w materia∏ach przygotowywanych na I Kongres Techników Polskich, jak i w czasie jego przebiegu.
Równie˝ póêniejsze lata dowiod∏y, jak cz´sto Stowarzyszenie mia∏o racj´ w swoich
opracowaniach i wystàpieniach. Oto niektóre z nich:
• Problematyka opakowaƒ, a m.in. opracowanie „Podstawowe kierunki substytucji materia∏ów opakowaniowych i opakowaƒ dla artyku∏ów spo˝ywczych” (1980),
• „Zagadnienia do planu rozwoju techniki przemys∏u spo˝ywczego w latach
1961–1965” (opracowanie koncepcyjne, majàce charakter programu alternatywnego
dla przemys∏u spo˝ywczego i jego bran˝),
• „Analiza stanu zaopatrzenia przemys∏u spo˝ywczego w maszyny i urzàdzenia”
(1978),
• „Raport o stanie przemys∏u spo˝ywczego” (w uk∏adzie ogólnym i bran˝owym),
• „Prognoza in˝ynierska rozwoju przemys∏u rolno-spo˝ywczego do roku 1995”
(1984),

80

• „Stan przemys∏u spo˝ywczego na tle za∏o˝eƒ programów rozwoju gospodarki ˝ywnoÊciowej” oraz „Program modernizacji i rozwoju przemys∏u spo˝ywczego do 1990 r.”
• „Analiza planów rozwojowych przemys∏u spo˝ywczego i ich realizacji” (dotyczàca wariantu koncepcji Narodowego Planu Spo∏eczno-Gospodarczego na lata 1986–1990)
(1986),
• „Synteza prac badawczych i programów badawczo-rozwojowych z lat 1986–1990”
(których realizacja b´dzie decydowaç o rozwoju naukowo-technicznym przemys∏u
spo˝ywczego po roku 1990),
• „Przemys∏ spo˝ywczy w obliczu przemian gospodarczych w kraju” (opracowanie analityczno-prognostyczne przygotowane na XXII Kongres Techników Polskich (1992)
• „Szanse i zagro˝enia przetwórstwa rolno-spo˝ywczego w Polsce” (opracowanie analityczne dla Rady do spraw Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP) (1993).

6.4. Zespó∏ Rzeczoznawców
Istotny wp∏yw na post´p techniczny w przemyÊle spo˝ywczym mia∏a praca Zespo∏u
Rzeczoznawców SITSpo˝., wykonywana jako gospodarcza dzia∏alnoÊç us∏ugowa.
W 1958 r. ZG SITSpo˝. podjà∏ uchwa∏´ przyjmujàcà za∏o˝enia programowe Zespo∏u Rzeczoznawców, okreÊli∏ jego zadania i nada∏ uprawnienia pierwszym rzeczoznawcom. Zespó∏ prowadzi∏ swà dzia∏alnoÊç przez Grupy Terenowe, powo∏ywane stopniowo przy OW SITSpo˝. W okresie swego najwi´kszego rozwoju (1985) Zespó∏ mia∏ 18
Grup Terenowych.
O zapotrzebowaniu na wykonywane przez Zespó∏ Rzeczoznawców ekspertyzy Êwiadczy∏a szybko rosnàca liczba zleceƒ. Realizowane przez Zespó∏ w poczàtkowym okresie
zlecenia dotyczy∏y w ok. 30% zak∏adów spó∏dzielczych, ok. 25% paƒstwowego przemys∏u terenowego, ok. 32% ma∏ych zak∏adów przemys∏u kluczowego i ok. 13% innych instytucji.
Zespól Rzeczoznawców SITSpo˝. w trakcie analizowania ekspertyzy. Siedzà od lewej Kol.
Kol.: Tadeusz Kluk, Dyonizy Krzy˝aniak, Franciszek Stemler (przewodniczàcy Rady
Zespo∏u), Teresa Biliƒska, Tadeusz Pachnowski, Stanis∏aw Krowacki, Stanis∏aw St´pieƒ
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Komitet Nauki i Techniki ustali∏ specjalnoÊci, w których Zespó∏ Rzeczoznawców
zosta∏ uprawniony do wydawania ocen i opinii w zakresie przemys∏u spo˝ywczego,
by∏y to:
– przechowalnictwo surowców i wyrobów przemys∏u spo˝ywczego,
– technologia, mikrobiologia i higiena produkcji,
– eksploatacja maszyn i urzàdzeƒ (wraz z gospodarkà cieplnà),
– gospodarka wodno-Êciekowa oraz urzàdzenia sanitarne,
– bezpieczeƒstwo i higiena pracy oraz bezpieczeƒstwo przeciwpo˝arowe,
– organizacja pracy i ekonomika przemys∏u spo˝ywczego,
– normalizacja w przemyÊle spo˝ywczym.
W latach 90-tych liczba zleceƒ zacz´∏a spadaç i dzia∏alnoÊç Zespo∏u uleg∏a drastycznemu zmniejszeniu. Przyczyni∏a si´ do tego sytuacja ekonomiczna (g∏ównie brak
Êrodków na inwestycje, modernizacje i remonty) oraz ogromna konkurencja na wolnym
rynku.
Jednak oceniajàc ca∏oÊciowo wyniki kilkudziesi´cioletniej dzia∏alnoÊci Zespo∏u
Rzeczoznawców (1958–1996) trzeba podkreÊliç ogromnà, pozytywnà rol´ jego prac dla
modernizacji i post´pu technicznego w przemyÊle spo˝ywczym.

6.5. Wspó∏praca SITSpo˝.
z innymi organizacjami
Wspó∏praca Stowarzyszenia z innymi, licznymi organizacjami, by∏a – w zakresie post´pu technicznego w przemyÊle spo˝ywczym – bardzo rozwini´ta i wszechstronna.
Âwiadczà o tym m.in. nast´pujàce dane i informacje o partnerach ww. wspó∏pracy:
– Kongresy Nauki Polskiej,
– Komitet Technologii i Chemii ˚ywnoÊci PAN,
– Wy˝sze uczelnie, kszta∏càce kadry dla przemys∏u spo˝ywczego (zw∏aszcza SGGW, AR
Lublin i Poznaƒ, Politechnika ¸ódzka, Akademia Rolniczo-Techniczna Olsztyn i in.)
– Resorty i organizacje gospodarcze przemys∏u spo˝ywczego (m.in. Min. Przemys∏u
Spo˝ywczego i Skupu, Min. Handlu Wewn´trznego, Min. ˚eglugi, Min. Rolnictwa,
Min. LeÊnictwa i Przemys∏u Drzewnego, Min. Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej oraz Centralny Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczarskich, CRS „Samopomoc Ch∏opska”,
ZSS „Spo∏em”, Centrala Spó∏dzielni Ogrodniczych, CZ Spó∏dzielczoÊci Pracy i in.
– na szczeblu w∏adz centralnych SITSpo˝. wspó∏dzia∏a∏o okresowo tak˝e z Komisjà Planowania przy Radzie Ministrów, Komisjà Sejmowà ds. Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej oraz Radà ds. Gospodarki ˚ywnoÊciowej
– Zwiàzek Zawodowy Pracowników Przemys∏u Spo˝ywczego i Cukrowniczego,
– Stowarzyszenie wspó∏dzia∏a∏o ze wszystkimi cz∏onkami Federacji SNT-NOT, z tym,
˝e najbardziej Êcis∏e wspó∏dzia∏anie mia∏o miejsce ze Stowarzyszeniami In˝ynierów
i Techników Rolnictwa (SITR), Techników Cukrowników (STC), Mechaników Polskich (SIMP), In˝ynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO), In˝ynierów i Techników LeÊnictwa i Drzewnictwa (SITLiD), In˝ynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM), a tak˝e Producentów i U˝ytkowników Materia∏ów
Opakowaniowych i Opakowaƒ „PROPAK”.
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7. Wspó∏praca z zagranicà (1946–1996)
Idea zorganizowania w∏asnej, efektywnej wspó∏pracy naukowo-technicznej z zagranicà przyÊwieca∏a naszemu Stowarzyszeniu od pierwszych chwil jego powstania, choç
– zw∏aszcza w poczàtkowym okresie – w warunkach dotkliwie zniszczonego w wyniku
dzia∏aƒ wojennych polskiego przemys∏u spo˝ywczego i w sytuacji braku elementarnych
Êrodków finansowych na t´ wspó∏prac´, realizacja tej idei napotyka∏a na zasadnicze, zdawa∏oby si´ nieprzezwyci´˝alne, trudnoÊci.
TrudnoÊci te by∏y jednak konsekwentnie przezwyci´˝ane, poniewa˝ wspó∏prac´
z zagranicà SITSpo˝. uzna∏o za jeden z wa˝niejszych Êrodków do osiàgania statutowych
celów Stowarzyszenia, przede wszystkim przez umo˝liwianie cz∏onkom najszerszego
kontaktu z informacjami o post´pie technicznym i technologicznym w przemyÊle spo˝ywczym zagranicà.
W pierwszych latach dzia∏alnoÊci SITSpo˝. inicjatywy wspó∏pracy – zgodnie z istniejàcymi wówczas warunkami i mo˝liwoÊciami – kierowano przede wszystkim ku krajom socjalistycznym, a tak˝e, w pewnym stopniu, ku przodujàcym krajom kapitalistycznym. Przy skromnych i limitowanych Êrodkach dewizowych rozwini´to szerokà
wymian´ bezdewizowà na zasadach wzajemnoÊci oraz organizowano grupowe wyjazdy
techniczne za granic´.
Zagadnienia rozszerzania form i zakresu wspó∏pracy z zagranicà by∏y przedmiotem
dyskusji, postulatów i uchwa∏ prawie wszystkich Walnych Zjazdów SITSpo˝.
Dzi´ki zdecydowaniu i konsekwencji dzia∏ania zarówno w∏adz SITSpo˝., jak i powszechnych rzesz cz∏onków, zosta∏ stworzony kompleksowy, zintegrowany system
wspó∏pracy Stowarzyszenia z zagranicà.
System ten objà∏ ró˝ne formy wspó∏pracy z zagranicà, w tym w szczególnoÊci:
– indywidualne i zbiorowe wyjazdy cz∏onków za granic´ przy pomocy lub wspó∏udziale
SITSpo˝.,
– grupowe wyjazdy techniczne za granic´, organizowane przez terenowe i bran˝owe
ogniwa SITSpo˝.,
– zawieranie i realizacj´ kompleksowych dwustronnych porozumieƒ ze stowarzyszeniami przemys∏u spo˝ywczego krajów socjalistycznych,
– zapraszanie do Polski przez Stowarzyszenie specjalistów zagranicznych, celem ich
udzia∏u w mi´dzynarodowych konferencjach, sympozjach itp. ze specjalistami polskimi,
– organizowanie w Polsce sympozjów i wystaw firm zagranicznych, reprezentujàcych
i promujàcych Êwiatowy post´p techniczno-technologiczny w przemyÊle spo˝ywczym,
– bezpoÊrednià wspó∏prac´ SITSpo˝. z mi´dzynarodowymi organizacjami z dziedziny
nauki i technologii ˝ywnoÊci.
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Wyjazdy zagraniczne by∏y kierowane na kongresy, konferencje naukowo-techniczne, sympozja, praktyki, targi i wystawy, zwiedzanie zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego,
robocze zebrania mi´dzystowarzyszeniowe oraz posiedzenia organów organizacji mi´dzynarodowych.
Ogó∏em w latach 1946–96 SITSpo˝. wspó∏pracowa∏o w ró˝nym zakresie z 27 krajami, w tym:
– z 22 krajami europejskimi (Anglia, Austria, Belgia, Bia∏oruÊ, Bu∏garia, Czechos∏owacja, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Jugos∏awia, Litwa, Norwegia,
NRD, RFN, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, W´gry, W∏ochy, ZSRR), oraz
– z 5 krajami pozaeuropejskimi (Australia, Brazylia, Chiny, Kuba, USA).

7.1. Wspó∏praca z Mi´dzynarodowà Komisjà
Przemys∏ów Rolnych w Pary˝u
Dà˝àc do przeniesienia na grunt Polski przodujàcego Êwiatowego dorobku z zakresu nauki i technologii ˝ywnoÊci, ju˝ w 1956 r. SITSpo˝. nawiàza∏o Êcis∏à wspó∏prac´
z Mi´dzynarodowà Komisjà Przemys∏ów Rolnych (Commission Internationale des
Industries Agricoles – CIIA) z siedzibà w Pary˝u.
I tak np. przedstawiciele CIIA wzi´li aktywny udzia∏ w zorganizowanych przez
SITSpo˝. mi´dzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych w Warszawie na
temat:
– metod utrwalania ˝ywnoÊci (1959),
– substancji obcych w ˝ywnoÊci (1966).
Przedstawiciele Stowarzyszenia byli zapraszani przez CIIA na sympozja mi´dzynarodowe za granicà, u∏atwiano im realizacj´ sta˝y naukowo-technicznych i zwiedzanie
zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego, otrzymywanie informacji, filmów technicznych i poszukiwanej literatury fachowej.

7.2. Udzia∏ SITSpo˝. w organizacji
II Mi´dzynarodowego Kongresu Nauki
i Technologii ˚ywnoÊci (Warszawa, 1966 r.)
W dniach 22–27 sierpnia 1966 r. pod has∏em „Post´p w nauce i technologii ˝ywnoÊci – kluczem do przysz∏oÊci cz∏owieka” odby∏y si´ w Warszawie obrady II Mi´dzynarodowego Kongresu Nauki i Technologii ˚ywnoÊci.
Impreza ta mia∏a zasi´g ogólnoÊwiatowy, w Kongresie uczestniczy∏o blisko 1500 delegatów z 58 krajów, wyg∏oszono i przedyskutowano 629 referatów i doniesieƒ, dotyczàcych produkcji ˝ywnoÊci, jej przerobu, sk∏adowania, handlu i u˝ytkowania, a tak˝e szkolnictwa i placówek badawczych.
Nasze Stowarzyszenie by∏o jednym ze wspó∏organizatorów, a prezes SITSpo˝.,
mgr Z. Zió∏kowski – jednym z trzech Wiceprzewodniczàcych Kongresu.
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Prezydium II Mi´dzynarodowego Kongresu Nauki i Technologii ˚ywnoÊci, Warszawa 1966 r.

Oryginalne materia∏y Kongresowe, w istotnym stopniu przyczyni∏y si´ do post´pu
w nauce i technologii ˝ywnoÊci oraz do rozwoju przemys∏u spo˝ywczego w Polsce.
JednoczeÊnie Kongres sta∏ si´ okazjà do prezentacji polskiego dorobku w tej dziedzinie, a polscy naukowcy przedstawili 121 referatów i doniesieƒ tj. 19% ogólnej ich
liczby.

7.3. Wspó∏praca z Mi´dzynarodowym
Instytutem Ch∏odnictwa w Pary˝u
Wa˝nym elementem unowoczeÊnienia wielu bran˝ polskiego przemys∏u spo˝ywczego by∏a wieloletnia aktywna wspó∏praca SITSpo˝. z Mi´dzynarodowym Instytutem
Ch∏odnictwa w Pary˝u. Polska sta∏a si´ cz∏onkiem tej mi´dzynarodowej organizacji ju˝
w 1920 roku, jednak po II wojnie Êwiatowej wzajemne kontakty uleg∏y znacznemu os∏abieniu. SITSpo˝. w latach 60-tych odegra∏o ogromnà rol´ w odnowieniu i zaktywizowaniu wspó∏pracy z Mi´dzynarodowym Instytutem Ch∏odnictwa, m.in. w maju 1960 r.
zorganizowa∏o w Warszawie mi´dzynarodowà konferencj´ naukowà pn.: „Post´py
w dziedzinie ch∏odnictwa ˝ywnoÊci”. Uczestniczyli w niej z ramienia Mi´dzynarodowego Instytutu Ch∏odnictwa p. R. Thevenot (Francja), dyrektor Instytutu i p. Prof.
J. Kuprianoff (RFN).
W 1963 r. w czasie obrad Mi´dzynarodowego Kongresu Ch∏odnictwa w Monachium
(RFN) delegat SITSpo˝., A. Paliwoda, otrzyma∏ specjalnà regulaminowà nagrod´
Instytutu dla wyró˝niajàcego si´ m∏odego naukowca z dziedziny ch∏odnictwa.
W 1972 r. SITSpo˝. by∏o inicjatorem i organizatorem posiedzenia dwóch komisji
MICh w Warszawie na temat „Zamra˝anie i sk∏adowanie ryb, mi´sa i drobiu”.
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Konferencja „Ch∏odnictwo dla rozwoju gospodarki
˝ywnoÊciowej (¸ódê 1986). Przemawia Dyrektor
Mi´dzynarodowego Instytutu Ch∏odnictwa A. Gac

W 1986 r. SITSpo˝. zorganizowa∏o w ¸odzi,
w ramach Êwiatowej kampanii „Ch∏odnictwo dla
Rozwoju” mi´dzynarodowà konferencj´ naukowà pt. „Ch∏odnictwo dla Rozwoju Gospodarki
˚ywnoÊciowej”, w której aktywny udzia∏ wzi´li
m.in. przedstawiciele krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej oraz Dyrektor MICh, p. A. Gac
(Francja).
W licznych Mi´dzynarodowych Kongresach
Ch∏odnictwa delegaci SITSpo˝. brali bardzo czynny udzia∏, m.in. w Monachium, Moskwie, Wenecji i Pary˝u, wyg∏aszajàc referaty, uczestniczàc
w dyskusji i – nast´pnie – przenoszàc zdobyte wiadomoÊci do praktyki polskiego ch∏odnictwa.

7.4. BezpoÊrednia wspó∏praca SITSpo˝.
z partnerami zagranicznymi
Poczàtki organizowania tej wspó∏pracy, opartej w pierwszym etapie – g∏ównie na dwustronnych porozumieniach mi´dzy Zarzàdami G∏ównymi Stowarzyszeƒ Przemys∏u
Spo˝ywczymi krajów socjalistycznych przypadajà na lata szeÊçdziesiàte.
I tak, Stowarzyszenie podpisa∏o umowy o bezpoÊredniej, dwustronnej wspó∏pracy:
– z W´gierskim Naukowym Stowarzyszeniem Przemys∏u Spo˝ywczego (METE) w 1964 r.,
– z Bu∏garskim Zwiàzkiem Naukowo-Technicznym Przemys∏u Spo˝ywczego Bu∏garii
(NRSPP NRB) w 1969 r.,
– z Niemieckim Zwiàzkiem Specjalistów Przemys∏u Spo˝ywczego, dzia∏ajàcym w ramach Izby Techniki NRD.
W dalszych latach SITSpo˝. podpisa∏o umowy ze Stowarzyszeniami Przemys∏u
Spo˝ywczego w innych krajach (ZSRR, Chiny, Litwa, Austria, Bia∏oruÊ, USA).
Wprawdzie zakres tych umów, a zw∏aszcza ich praktyczna realizacja, nie zawsze by∏y
na miar´ oczekiwaƒ SITSpo˝., to jednak i one Êwiadczà o sta∏ym dà˝eniu naszego Stowarzyszenia do utrzymywania kontaktów i przenoszenia na nasz grunt efektów post´pu technicznego osiàganego w przemyÊle spo˝ywczym innych krajów.
Wed∏ug dost´pnych (niepe∏nych) danych ewidencyjnych, w latach 1960–96 w ramach
wspó∏pracy naukowo-technicznej wyjecha∏o zagranic´ oko∏o 10 tysi´cy cz∏onków
SITSpo˝. w celu uczestniczenia w zjazdach, konferencjach, targach i wystawach oraz
sympozjach naukowo-technicznych, po∏àczonych ze zwiedzaniem nowoczesnych zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego zagranicà.
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Wa˝ne znaczenie praktyczne dla post´pu technicznego w przemyÊle spo˝ywczym
w Polsce mia∏y, organizowane przez SITSpo˝., sympozja ze specjalistami przodujàcych
firm przemys∏owych z krajów kapitalistycznych, poÊwi´cone prezentacji dorobku
technicznego w rozwoju poszczególnych procesów technologicznych, maszyn, urzàdzeƒ
i wyrobów. Wymieƒmy tematyk´ niektórych z nich:
– maszyny i urzàdzenia dla przemys∏u mi´snego, mleczarskiego, t∏uszczowego i piwowarskiego (Alfa-Laval, Szwecja),
– suszenie rozpy∏owe ró˝nych produktów (Niro-Atomizer, Dania),
– preparaty enzymatyczne w przemyÊle spo˝ywczym (Societe Rapidase, Francja),
– optymalizacja wykorzystywania mi´sa w przetwórstwie spo˝ywczym (konsorcjum
VERI CORP, W∏ochy),
– nowoczesne maszyny i urzàdzenia do wytwarzania i pakowania artyku∏ów màcznych
(Koncern SE. COM. SAS. W∏ochy) i wiele innych.
Liczne by∏y te˝ wyjazdy delegatów Stowarzyszenia celem wzi´cia udzia∏u w mi´dzynarodowych (Êwiatowych i europejskich) kongresach, zjazdach i wystawach. Wymieƒmy przyk∏adowo niektóre z nich:
– Europejskà Konferencj´ Drobiarskà (Anglia, 1972),
– Mi´dzynarodowy Zjazd Krochmalników (RFN, 1974),
– Mi´dzynarodowy Kongres Nauki i Technologii ˚ywnoÊci (Hiszpania, 1974),
– Mi´dzynarodowà Wystaw´ ˚ywnoÊciowà (Francja, 1974),
– Kongresy Pracowników Naukowych Przemys∏u Mi´snego (Szwecja, 1975 i Anglia
1984),
– Mi´dzynarodowà Wystaw´ Opakowaƒ (RFN, 1978),
– Mi´dzynarodowà Wystaw´ Mleczarstwa (Francja, 1978),
– Kongres ˚ywienia (Brazylia, 1978),
– Mi´dzynarodowe Kongresy Ch∏odnictwa (W∏ochy, 1979 i Francja, 1983),
– Mi´dzynarodowe Targi Techniczne (RFN, 1984 i 1985) oraz wiele innych.

7.5. Wzajemne wyró˝nienia i odznaczenia za
stowarzyszeniowà wspó∏prac´ z zagranicà
Szeroka wspó∏praca SITSpo˝. z zagranicà znalaz∏a równie˝ swoje potwierdzenie
w licznych wzajemnych wyró˝nieniach i odznaczeniach:
– godnoÊç Honorowego Cz∏onka SITSpo˝. otrzymali: Prof. dr Istvan Toth-Zsiga
(Budapeszt), Sekretarz Generalny W´gierskiego Naukowego Stowarzyszenia Przemys∏u Spo˝ywczego (METE) i Prof. Lew. J. Auerman (Moskwa), specjalista technologii piekarstwa,
– Cz∏onkami Honorowymi W´gierskiego Stowarzyszenia METE zostali W∏odzimierz
Kamiƒski (1977), Antoni Rutkowski (1977) oraz Tomasz Je˝ (1991),
– odznaczeniami francuskimi udekorowani zostali: Eugeniusz Pijanowski (Croix
de Commandeur de l’Ordre du Mérite pour la Recherche et l’Invention (1964),
Stanis∏aw Krauze (Croix d’Officier de l’Ordre du Mérite pour la Recherche et
l’Invention (1965), Anna Âwi´torzecka (Croix d’Officier de l’Ordre du Mérite
Agricole (1965),
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Wr´czenie przez przedstawicieli W´gierskiego Naukowego Stowarzyszenia Przemys∏u
Spo˝ywczego (METE) Prof. dr. I. Toth-Zsiga i Prof. dr. P. Biacs dyplomu Cz∏onka
Honorowego tej organizacji Kol. T, Je˝owi – Sekretarzowi Generalnemu SITSpo˝.

– odznaki w´gierskie „METE társadalmi munkáert” otrzymali Eugeniusz Pijanowski
i Anna Âwi´torzecka (1969),
– odznaki bu∏garskie „Znaczka na NTS” otrzymali Alfons MyÊliƒski (z∏otà), Anna
Âwi´torzecka (z∏otà) i Stanis∏aw JaÊkiewicz (srebrnà) (1968).
– Odznaki Honorowe SITSpo˝. otrzyma∏y nast´pujàce osoby z zagranicy: Babos
Zoltan (W´gry), De Saint Rat Louis (Francja), Gänger György (W´gry), Hermann
Joseph (NRD), Hollo Janos (W´gry), Iwanow Danczo (BRL), Karpati György
(W´gry), Stojanow Zaprian (BRL).
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8. Dzia∏alnoÊç SITSpo˝. na rzecz
Êrodowiska in˝ynieryjno-technicznego przemys∏u
spo˝ywczego (1946–1996)
W ca∏ej swej historii Stowarzyszenie stara∏o si´ odgrywaç wa˝nà rol´ w integracji pracowników przemys∏u spo˝ywczego, m.in. dlatego, ˝e zak∏ady produkcyjne polskiego
przemys∏u spo˝ywczego po II wojnie Êwiatowej znalaz∏y si´ w podleg∏oÊci organizacyjnej ró˝nych gestorów. G∏ówny walor dzia∏alnoÊci SITSpo˝. upatrywaç nale˝y zatem
w integracji fachowych pracowników tego przemys∏u (integracja ludzi), jak i w integracji merytorycznej (tj. nauk o poszczególnych bran˝ach tego przemys∏u).
Ju˝ na I Walnym Zjeêdzie w 1946 roku Stowarzyszenie przyj´∏o dwa podstawowe kierunki dzia∏ania:
– dzia∏anie na rzecz rozwoju polskiego przemys∏u spo˝ywczego, g∏ównie w drodze post´pu technicznego,
– dzia∏anie na rzecz Êrodowiska in˝ynieryjno-technicznego tego przemys∏u.
Kierunki te znalaz∏y si´ równie˝ w sformu∏owaniach pierwszego statutu Stowarzyszenia, a w dalszych latach by∏y rozwijane oraz doskonalone.

8.1. Praca twórcza i podnoszenie kwalifikacji
Popieranie pracy twórczej cz∏onków SITSpo˝. najsilniej wiàza∏o si´ z rozwijaniem
post´pu technicznego i wyra˝a∏o przede wszystkim w organizowaniu ró˝nego rodzaju
konkursów, zw∏aszcza wynalazczych.
W pierwszych latach po II wojnie Êwiatowej Stowarzyszenie by∏o jedynà organizacjà, prowadzàcà na szerokà skal´ szkolenie i doskonalenie kadry fachowej polskiego
przemys∏u spo˝ywczego. Dzia∏alnoÊç ta by∏a szczególnie wa˝na w czasie, zanim
wy˝sze uczelnie i szkolnictwo zawodowe zacz´∏y zasilaç przemys∏ spo˝ywczy kadrà
fachowà. O randze, jakà tej dzia∏alnoÊci nadano w Stowarzyszeniu mo˝e Êwiadczyç
fakt, ˝e ju˝ 4.XI.1947 r. ZG powo∏a∏, jako pierwszà – Komisj´ Wydawniczà, której
zakres dzia∏ania zosta∏ nast´pnie (w lutym 1948 r.) rozszerzony o zagadnienia szkoleniowe.
Wówczas nikt inny w kraju nie móg∏ podjàç realizacji tych zadaƒ, które sta∏y si´ historycznà rolà Stowarzyszenia. Cele te realizowano w drodze organizowania kursów
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Absolwenci kursu przygotowawczego do paƒstwowego egzaminu na mistrza i robotnika
wykwalifikowanego w zakresie m∏ynarstwa i przechowalnictwa zbó˝, Szczecin 1969 r.
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i szkó∏ wieczorowych przy du˝ych zak∏adach, a tak˝e opracowywania popularnych odczytów dla majstrów i robotników, wyg∏aszanych w zak∏adach produkcyjnych.
Wymieƒmy kilka wybranych przyk∏adów szkoleniowej dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia:
• w zwiàzku z podj´tà Ustawà o stopniu in˝yniera (28 stycznia 1948 r.) Stowarzyszenie zorganizowa∏o wiele kursów przygotowawczych, w których uczestniczy∏o ponad
1000 osób, byli to zarówno d∏ugoletni praktycy, jak równie˝ m∏oda kadra, która przed
wojnà rozpocz´∏a studia, lecz nie zdà˝y∏a ich wówczas ukoƒczyç. Konsultacje dla
uczestników odbywa∏y si´ w Oddzia∏ach Wojewódzkich SITSpo˝., zaÊ egzaminy
koƒcowe przeprowadza∏y, powo∏ane przez Ministerstwo Szkó∏ Wy˝szych, Komisje
Weryfikacyjno-Egzaminacyjne, dzia∏ajàce przy Politechnikach w Warszawie i ¸odzi,
w SGGW i Wy˝szej Szkole Rolniczej w Poznaniu. W ramach tej akcji dyplomy in˝ynierów przemys∏u spo˝ywczego otrzyma∏y 243 osoby,
• SITSpo˝. aktywnie wspiera∏o nowe pomys∏y i inicjatywy szkoleniowe, m.in. zainicjowane przez Kol. Prof. W. Pezackiego (z WSR Poznaƒ) objazdowe kursy dla in˝ynierów i techników bran˝y mi´snej; w ka˝dym kursie bra∏o udzia∏ 50 uczestników,
którzy w 10 zak∏adach produkcyjnych zapoznawali si´ z nowoczesnymi rozwiàzaniami,
• dla techników – praktyków, nie posiadajàcych wymaganego taryfikatorem dyplomu
technika, SITSpo˝. w 1959 r. zorganizowa∏o dwuletni kurs technologiczny. W kursie tym uczestniczy∏o 586 pracowników zak∏adów produkcyjnych, a 450 z nich pomyÊlnie zakoƒczy∏o egzaminem,
• od 1959 r. przedstawiciel SITSpo˝. stale uczestniczy∏ w pracach Komisji powo∏anej
przez Ministerstwo OÊwiaty do opracowywania programów nauczania dla szkó∏ zawodowych przemys∏u spo˝ywczego.
• w 1963 r. Stowarzyszenie doprowadzi∏o do uruchomienia czteroipó∏letnich studiów
zaocznych (pierwsze dwa lata zaj´ç prowadzono na Politechnice Gdaƒskiej, a nast´pne – na SGGW, w WSR w Poznaniu i w Politechnice ¸ódzkiej.)
• w 1965 r. Stowarzyszenie uruchomi∏o kursy zaoczne, przygotowujàce do egzaminu
paƒstwowego na robotnika wykwalifikowanego i mistrza w bran˝ach jajczarsko-drobiarskiej, cukierniczej, owocowo-warzywnej i zbo˝owo-m∏ynarskiej. Kursy te zorganizowano w 107 oÊrodkach konsultacyjnych, prowadzonych przez Ko∏a Zak∏adowe
SITSpo˝. W kolejnych latach kursy te obj´∏y dalsze bran˝e i dalsze oÊrodki konsultacyjne.
• od 1970 r. Stowarzyszenie, udoskonalajàc metody szkolenia, rozpocz´∏o opracowywanie pomocy audiowizualnych m.in. filmów instrukta˝owych (np. „Post´powanie
powypadkowe”, Kultura pracy”, „Tunel do zamra˝ania drobiu” i in.).
• w 1971 r. zosta∏o zawarte porozumienie mi´dzy Ministerstwem Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu a ZG SITSpo˝. w sprawie wspó∏dzia∏ania w doskonaleniu zawodowym
kadry kierowniczej i pracowników s∏u˝b technicznych przedsi´biorstw w zakresie
aktualizacji wiedzy i specjalizacji w zawodzie,
• w 1975r. nast´puje dalsze zacieÊnienie wspó∏pracy Stowarzyszenia z wy˝szymi uczelniami, przygotowujàcymi kadry dla przemys∏u spo˝ywczego,
• w 1978r. po krytycznej ocenie dotychczasowego systemu szkolenia kadry in˝ynierskiej na studiach podyplomowych, XXVIII Walny Zjazd Delegatów SITSpo˝. postuluje wprowadzenie specjalizacji zawodowej I i II stopnia; rozpoczyna si´ szeroka
akcja, obejmujàca 27 kierunków specjalizacji w obszarze przetwórstwa rolno-spo˝yw-
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czego i 4 kierunki w innych dziedzinach techniki; ∏àcznie – w ramach SITSpo˝. nadano ponad 200 specjalizacji in˝ynierom i ok. 100 technikom (I i II stopnia),
• w 1978 r. Stowarzyszenie zosta∏o odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci w zakresie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr przemys∏u spo˝ywczego.
• po 1990 r. pojawi∏y si´ nowe potrzeby szkoleniowe, dotyczàce przygotowania pracowników przemys∏u spo˝ywczego do innych warunków, wynikajàcych z urynkowienia gospodarki i zdà˝ania Polski do Unii Europejskiej, co wymaga∏o nowych form
dzia∏ania,
• nadal jednak prowadzono szkolenie kursowe, w którym dominowa∏o przygotowanie
do egzaminów m.in. na tytu∏y mistrzów i robotników wykwalifikowanych w zakresie urzàdzeƒ wa˝àcych oraz mechanika urzàdzeƒ ch∏odniczych, oraz uprawnienia
energetyczne (typu ”D”, „E”, „K”) i in.
• w 1993 r. dzi´ki zatwierdzeniu statutu, dzia∏ajàcego przy ZG SITSpo˝., OÊrodka
Doskonalenia Kadr, Stowarzyszenie uzyska∏o pe∏ne uprawnienia do prowadzenia szkolenia kadr w przemyÊle spo˝ywczym, co pozwoli∏o na obj´cie szkoleniem wielu dziedzin.
Kierunki dzia∏alnoÊci szkoleniowej Stowarzyszenia w pierwszej po∏owie lat 90-tych
to g∏ownie:
– certyfikacja systemu jakoÊci w zak∏adach przemys∏u spo˝ywczego,
– znakowanie przetworów spo˝ywczych przy zastosowaniu kodu kreskowego,
– marketing,
– eksploatacja i dozór urzàdzeƒ i instalacji energetycznych,
– wymagania OECD obowiàzujàce w zakresie eksportu i importu owoców i warzyw,
– kursy z zakresu bhp dla kadry kierowniczej zak∏adów przetwórczych.
Do 1996 r. (w∏àcznie) SITSpo˝. zorganizowa∏o 4 wystawy promocyjne „Krajowy produkt – przysz∏oÊcià Polski”, majàce charakter informacji i promocji o najlepszych krajowych produktach spo˝ywczych. Wiele firm uzyska∏o wyró˝nienia przyznane przez nasze Stowarzyszenie.

8.2. Dzia∏alnoÊç wydawnicza
Ju˝ od 1946 r. grono fachowców polskiego przemys∏u spo˝ywczego (a równoczeÊnie
organizatorów SITSpo˝.) stan´∏o przed oczywistà potrzebà jak najszybszego dostarczenia pracownikom przemys∏u literatury fachowej. W 1948 r. Komisja Naukowo-Wydawnicza ZG dysponowa∏a ju˝ 300 kartami bibliograficznymi ksià˝ek z zakresu przemys∏u spo˝ywczego, opracowa∏a plan wydawnictw na najbli˝sze lata oraz wykaz ksià˝ek,
które nale˝a∏oby sprowadziç z zagranicy.
Na szczególnà uwag´ i podkreÊlenie zas∏uguje zw∏aszcza przygotowanie i wydanie
kompendium wiadomoÊci fachowych z wszystkich bran˝ pt. „Kalendarz Techniczny
Przemys∏u Spo˝ywczego” (pod redakcjà Kol. A.Terleckiego). Kalendarz ten o obj´toÊci
1760 stron, zosta∏ wydrukowany w iloÊci 7000 egzemplarzy w 1949 roku, a w 1954 roku
uda∏o si´ Stowarzyszeniu opracowaç II wydanie (dwutomowe), znacznie rozszerzone
i uzupe∏nione, które w nak∏adzie 20 tys. egzemplarzy zosta∏o wydane przez Wydawnictwo Przemys∏u Lekkiego i Spo˝ywczego. Wydanie „Kalendarza” by∏o cennym i wielkim sukcesem merytorycznym i organizacyjnym Stowarzyszenia.
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Zebranie Komisji Naukowo-Wydawniczej ZG SITSpo˝. Siedzà (od lewej) Kol. Kol.: Boles∏aw
Koral, Henryk Banecki, Jan Hattowski, Anna Âwi´torzecka, Zbigniew Kowalewski,
Eugeniusz Pijanowski, Warszawa 1953 r.

W kolejnych latach dzia∏alnoÊç szkoleniowo-wydawnicza SITSpo˝. by∏a bardzo bogata i wszechstronna, a nak∏ady ∏àczne liczyç mo˝na w dziesiàtkach tysi´cy egzemplarzy ró˝nego typu publikacji.
W latach 1946–1996 (równie˝ i w latach nast´pnych) by∏y wydawane nast´pujàce czasopisma naukowo-techniczne SITSpo˝.:
– „Przemys∏ Spo˝ywczy”, „Przemys∏ Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, „Gospodarka Mi´sna”, „Przeglàd Zbo˝owo-M∏ynarski”, „Przeglàd Piekarski i Cukierniczy”
oraz „Przeglàd Gastronomiczny”. Ich dzia∏alnoÊç jest omówiona w cz´Êci V niniejszej publikacji.

8.3 Obrona interesów zawodowych
i organizowanie pomocy cz∏onkom
SITSpo˝.
Nasze Stowarzyszenie zawsze by∏o rzecznikiem obrony interesów zawodowych kadry technicznej przemys∏u spo˝ywczego, wspó∏pracowa∏o ono w tym zakresie ze
Zwiàzkiem Zawodowym Pracowników Przemys∏u Spo˝ywczego i Cukrowniczego oraz
wysuwa∏o postulaty pod adresem w∏adz, np. o wprowadzenie dodatków do p∏ac z tytu∏u wys∏ugi lat i poziomu wykszta∏cenia, zmniejszenia ró˝nic p∏ac w stosunku do innych
ga∏´zi, itp.
Stowarzyszenie w ciàgu ca∏ej swej historii stara∏o si´ nie pomijaç ˝adnej okazji dla
podkreÊlenia rangi in˝ynierów i techników polskiego przemys∏u spo˝ywczego i zawsze
zabiega∏o o propagowanie osiàgni´ç wyró˝niajàcych si´ cz∏onków kadry technicznej,
uznawanie ich zas∏ug i honorowanie – w ka˝dy mo˝liwy sposób.
Wieloletnie zabiegi SITSpo˝. (wspólnie z ZZPPSC) doprowadzi∏y do uzyskania
w 1970 roku zgody na coroczne obchodzenie „Dnia Pracownika Przemys∏u Spo˝ywczego”; z okazji tej uroczystoÊci wyró˝niajàcy si´ dzia∏acze SITSpo˝. otrzymywali
odznaczenia paƒstwowe, resortowe i organizacyjne, nagrody pieni´˝ne, awanse i inne
wyró˝nienia.
Organizowanie materialnej i niematerialnej pomocy cz∏onkom Stowarzyszenia odbywa∏o si´ g∏ównie (chocia˝ nie wy∏àcznie) w ramach Komisji Bytowo-Zawodowej
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Medal „Zas∏u˝ony dla Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego
województwa Toruƒskiego”

(póêniej Komisji Socjalno-Bytowej). Pomoc ta polega∏a m.in. na opiece i interwencji
np. w sprawach: przydzia∏u mieszkaƒ, miejsc na leczenie sanatoryjne, a tak˝e na obronie praw zawodowych cz∏onków, wskazywaniu i interpretacji przepisów prawnych oraz
roztaczaniu opieki nad seniorami. W 1966 zosta∏ przez XX Walny Zjazd Delegatów
uchwalony „Regulamin Funduszu Pomocy Kole˝eƒskiej”.

8.4. Opieka nad m∏oda kadrà technicznà
Inicjatywa ZG, który zawsze stara∏ si´ docieraç do m∏odej kadry technicznej, szybko znalaz∏a swój odzew w terenowych ogniwach Stowarzyszenia. Np. w koƒcu 1974 r.
istnia∏y ju˝ 22 ko∏a Stowarzyszenia w Technikach Przemys∏u Spo˝ywczego i 6 kó∏
w wy˝szych uczelniach. Ko∏a te zosta∏y otoczone szczególnà opiekà ZG i OW, a tak˝e
Kó∏ SITSpo˝., dzia∏ajàcych przy zak∏adach patronujàcych poszczególnym szko∏om.
Ju˝ od 1964 r. by∏y – przez SITSpo˝. wspólnie z Centralà Przemys∏u Mi´snego i czasopismem „Gospodarka Mi´sna” organizowane konkursy wiedzy z zakresu technologii
mi´sa dla uczniów Techników Przemys∏u Spo˝ywczego. W dalszych latach konkursy
takie organizowano tak˝e w bran˝y zbo˝owo-m∏ynarskiej, drobiarskiej i mleczarskiej.
Niezale˝nie od nagród konkursowych zwyci´zcy uzyskiwali prawo przyj´cia bez egzaminu wst´pnego na studia w wy˝szych szko∏ach bran˝owych.

8.5. Bezpieczeƒstwo i Higiena pracy
Za jeden z wa˝niejszych kierunków dzia∏alnoÊci na rzecz Êrodowiska technicznego
SITSpo˝. uzna∏o obj´cie ca∏okszta∏tu zagadnieƒ zwiàzanych z warunkami pracy w zak∏adach przemys∏u spo˝ywczego.
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W 1954 roku rozpocz´to szkolenie w zakresie bhp cyklem specjalnych odczytów poÊwi´conych tej tematyce. W znacznych nak∏adach wydawano odpowiednie skrypty
szkoleniowe m.in. „Techniczna ochrona pracy w przemyÊle spo˝ywczym”. Kursy z zakresu bhp dla personelu in˝ynieryjno-technicznego ukoƒczy∏o dziesiàtki tysi´cy osób.
Znaczàcy by∏ tak˝e udzia∏ SITSpo˝. w propagowaniu bezpiecznych metod i warunków pracy przy pomocy m.in. plakatów i napisów ostrzegawczych, filmów i przeêroczy,
wydawanych poradników bhp, przeznaczonych dla personelu kierowniczego, wy˝szego i Êredniego dozoru technicznego oraz s∏u˝b bhp, jak np. „System dokszta∏cania, doskonalenia oraz szkolenia w zakresie bhp”, „Poradnik dla organizatorów i wyk∏adowców szkolenia bhp w zak∏adach”, „Poradnik organizowania w zak∏adach gabinetów
szkolenia bhp” i wiele innych.
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9. Dzia∏alnoÊç w∏adz i jednostek
organizacyjnych SITSpo˝.
(1946–1996)
9.1. Uwagi wst´pne
Dzia∏alnoÊç w∏adz i jednostek organizacyjnych SITSpo˝. w 50-leciu (1946–96) by∏a
bardzo wszechstronna i bogata.
Szczegó∏owo zosta∏a ona przedstawiona w Jubileuszowym Wydawnictwie „50 lat
Stowarzyszenia 1946–1966”, a zw∏aszcza w rozdz. 9, 10, 11 i 12 (str. 113–203), wi´c tu
b´dzie ona scharakteryzowana w sposób jedynie syntetyczny i skrótowy.
Ogólny poglàd na rozwój organizacyjny naszego Stowarzyszenia w ww. okresie daje
poni˝sza tabela:
Liczba cz∏onków indywidualnych
Liczba cz∏onków zbiorowych (wspierajàcych)
Liczba Kó∏ Zak∏adowych

1946
620

1960
8678
513
499

1980
26670
707
943

1995
5005
108
232

Natomiast dzia∏alnoÊç merytorycznà SITSpo˝. za ca∏okszta∏t okresu 1946–1995 ilustrujà poni˝sze dane:
Typ dzia∏alnoÊci
Liczba kursów i szkoleƒ
Liczba uczestników
Liczba tytu∏ów wydawnictw
Nak∏ad (w egz.)
Konferencje, narady, sympozja
Odczyty
Wystawy
Wycieczki techniczne
Konkursy
Liczba zleceƒ zrealizowanych przez rzeczoznawców

¸àcznie 1946–1995
6 071
289 259
1 749
974 083
61 632
70 514
32 036
38 137
10 500
14 994

Jest to dorobek niezaprzeczalny, ogromny i imponujàcy, a jego roli dla rozwoju
i unowoczeÊnienia polskiego przemys∏u spo˝ywczego przeceniç nie sposób.
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9.2. Walne Krajowe Zjazdy Delegatów SITSpo˝.
W latach 1946–1996 odby∏y si´ 32 Walne Krajowe Zjazdy Delegatów SITSpo˝. Poczàtkowo (do 1961 r.) by∏y one organizowane wy∏àcznie w Warszawie, a nast´pnie równie˝ i w innych miejscowoÊciach: w Gdaƒsku (Sopocie), Szczecinie, Krakowie, Olsztynie, Rzeszowie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Ryni i Jachrance k. Warszawy oraz
w Cz´stochowie, a wi´c obj´∏y wi´kszoÊç obecnych województw.
Walne Krajowe Zjazdy Delegatów SITSpo˝. podejmowa∏y, zgodnie ze statutem, podstawowe decyzje, dotyczàce m.in. ustalania g∏ównych kierunków i metod dzia∏ania naszego Stowarzyszenia oraz dokonywa∏y wyboru w∏adz SITSpo˝. (22 Zjazdy by∏y zjazdami wyborczymi).

9.3. Zarzàd G∏ówny SITSpo˝. i jego Prezydium
Dzia∏alnoÊç Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. i jego Prezydium za okres 1946–96 jest
omówiona w ró˝nych rozdzia∏ach Cz´Êci II i III niniejszej publikacji (a w szczególnoÊci
w rozdz. 4, 5, 6, 7 i 8), a zatem na tym miejscu nie b´dzie ponownie przytaczana.

9.4. G∏ówna Komisja Rewizyjna SITSpo˝.
Zgodnie ze statutem SITSpo˝. G∏ówna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem
kontrolnym Stowarzyszenia, natomiast w stosunku do Oddzia∏ów funkcja ta przypada Komisjom Rewizyjnym Oddzia∏ów.
Poczàtkowo G∏ówna Komisja Rewizyjna dokonywa∏a oceny dzia∏alnoÊci Zarzàdu
G∏ównego i Stowarzyszenia po up∏ywie kadencji (co praktycznie w tamtym okresie
oznacza∏o ocen´ co rok lub co dwa lata).
W latach 70-tych udoskonalono zasady dzia∏alnoÊci G∏ównej Komisji Rewizyjnej
i Komisji Rewizyjnych Oddzia∏ów, m.in. przez wprowadzenie zasady kontroli nie tylko nast´pczej, lecz równie˝ kontroli bie˝àcej, co przyczyni∏o si´ do aktywizacji dzia∏ania ogniw Stowarzyszenia zw∏aszcza na odcinkach zagro˝onych.
Dzi´ki temu podstawowymi tematami bie˝àcej dzia∏alnoÊci G∏ównej Komisji Rewizyjnej sta∏y si´: ocena dzia∏alnoÊci merytorycznej i finansowej oraz opiniowanie programów merytorycznych i opiniowanie rocznych planów finansowych.
Mi´dzy innymi opracowano i wprowadzono:
– „Regulamin dzia∏alnoÊci G∏ównej Komisji Rewizyjnej” (1978),
– „Regulamin Komisji Rewizyjnych Oddzia∏ów” (1979),
– oraz „Ramowe wytyczne dla przeprowadzania kontroli agend” (1983).
W kolejnych latach G∏ówna Komisja Rewizyjna wzbogaca∏a metody swych ocen,
wprowadzajàc stopniowo nowe elementy analityczne, dà˝àc przy tym m.in. do popularyzacji post´pu technicznego i konkursów wynalazczych oraz do imiennego pokazywania dzia∏aczy SITSpo˝. którzy wnosili konkretny wk∏ad w realizacj´ tych zadaƒ.
Na koniec ka˝dej kadencji G∏ówna Komisja Rewizyjna przygotowywa∏a sprawozdanie ze swej dzia∏alnoÊci, ocen´ Zarzàdu G∏ównego za kadencj´ wraz z wnioskiem w spra97

wie udzielenia absolutorium oraz do∏àcza∏a swoje w∏asne wnioski do realizacji przez organy Stowarzyszenia w nast´pnej kadencji.
W ten sposób, w latach 1946–1996 G∏ówna Komisja Rewizyjna w sposób istotny
i znaczàcy przyczynia∏a si´ do rozwoju dzia∏alnoÊci naszego Stowarzyszenia.

9.5. G∏ówny Sàd Kole˝eƒski SITSpo˝.
Podstawowym tematem pracy i dzia∏alnoÊci G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego SITSpo˝.
by∏y sprawy kszta∏towania twórczych postaw i podnoszenia etyki zawodowej cz∏onków
Stowarzyszenia oraz metod usuwania konfliktów i wykroczeƒ przeciw tej etyce.
W szczególnoÊci, kierujàc si´ uchwa∏ami VII Kongresu Techników Polskich i Statutu
NOT, G∏ówny Sàd Kole˝eƒski SITSpo˝. podjà∏ opracowanie odpowiednich programów
oraz metod i form dzia∏ania wÊród in˝ynierów i techników, cz∏onków Stowarzyszenia.
Regulamin dzia∏alnoÊci G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego SITSpo˝. zosta∏ zatwierdzony
przez XXVII Krajowy Zjazd Delegatów i sta∏ si´ obowiàzujàcy od 8 czerwca 1978 roku.
Z satysfakcjà mo˝na stwierdziç, ˝e w ca∏ym pi´çdziesi´cioleciu (1946–1996) nie by∏o przypadków naruszania etyki zawodowej przez spo∏ecznoÊç in˝ynierów i techników,
cz∏onków SITSpo˝.
Natomiast w uznaniu godnej postawy spo∏ecznej i zawodowej cz∏onkowie naszego
Stowarzyszenia byli wyró˝niani licznymi odznaczeniami paƒstwowymi, regionalnymi,
NOT-owskimi i stowarzyszeniowymi.

9.6. Oddzia∏y (terenowe Jednostki
Organizacyjne)
Ju˝ w trakcie 1946 roku, bezpoÊrednio po Ogólnopolskim Zebraniu Organizacyjnym
SITSpo˝ (które 19 czerwca 1946 roku zapoczàtkowa∏o proces tworzenia naszego Stowarzyszenia), a jeszcze przed I Walnym Krajowym Zjazdem Delegatów (który odby∏ si´
12 listopada 1946 roku) zacz´∏y spontanicznie powstawaç Oddzia∏y Wojewódzkie
SITSpo˝.: pierwsze – 24 sierpnia 1946 roku w Poznaniu, a nast´pne – 28 sierpnia 1946
roku w Warszawie.
Ju˝ w ciàgu 1946 roku powsta∏o 9 Oddzia∏ów Wojewódzkich: w Poznaniu, Warszawie,
Krakowie, ¸odzi, Bydgoszczy, Wroc∏awiu, Szczecinie, Gdaƒsku i Katowicach.
W latach 1950–53 utworzone zosta∏o 8 dalszych Oddzia∏ów Wojewódzkich:
w Lublinie, Opolu, Olsztynie, Kielcach, Bia∏ymstoku, Zielonej Górze, Rzeszowie
i Koszalinie.
Tak wi´c ju˝ w 1953 roku SITSpo˝. w pe∏ni dysponowa∏o rozbudowanymi strukturami terenowymi, odpowiadajàcymi ówczesnemu podzia∏owi administracyjnemu na 17
województw.
Dokonane w 1975 roku zmiany iloÊci województw i zwi´kszenie ich liczby z 17 do
49 spowodowa∏y – w kolejnych latach 1975–1981 – zwi´kszenie liczby Oddzia∏ów Wojewódzkich SITSpo˝. z 17 do 39, tj. o 22 nast´pujàce Oddzia∏y: w Cz´stochowie, P∏ocku,
Toruniu, Wa∏brzychu, Bielsku-Bia∏ej, Siedlcach, Elblàgu, W∏oc∏awku, Tarnowie,
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Chór m´ski ECHO przy odziale SITSpo˝. w Poznaniu

Wytwórcza Spó∏dzielnia Pracy „Spo∏em”, Kielce, lata 1945–1960; w Zak∏adzie tym powsta∏o
pierwsze w woj. Êwi´tokrzyskim Ko∏o Zakladowe SITSpo˝., które za∏o˝y∏ Kol. in˝. M. Karpiniec

Kaliszu, Radomiu, Lesznie, Koninie, Suwa∏kach, Pile, ZamoÊciu, Bia∏ej Podlaskiej,
Ciechanowie, KroÊnie, PrzemyÊlu, Ostro∏´ce i S∏upsku.
W pozosta∏ych 10 nowopowsta∏ych województwach dzia∏a∏y tzw. Reprezentacje
Wojewódzkie SITSpo˝.
Dzia∏alnoÊç Oddzia∏ów Wojewódzkich SITSpo˝. w 50-leciu (1946–96) by∏a bardzo
wszechstronna. Jej g∏ówne kierunki mo˝na w sposób syntetyczny – przedstawiç nast´pujàco:
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Walne Zgromadzenie Delegatów OW SITSpo˝., Poznaƒ 25 IV 1963 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów SITSpo˝., Toruƒ 23 II 1978 r.; od prawej Kol. Kol.:
W. Stempski, T. Je˝, W. Wierzejski, S. Urbaƒski, E. KoÊnik
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Otwarcie nowej linii technologicznej w Szczeciƒskich Zak∏adach Piekarniczych

1) integracja Êrodowiska in˝ynierów i techników przemys∏u spo˝ywczego, a w szczególnoÊci dzia∏alnoÊç organizatorska (inicjowanie powstawania Kó∏ przy zak∏adach produkcyjnych, instytutach naukowo-badawczych i jednostkach badawczo-rozwojowych, zjednoczeniach i centralach, wy˝szych uczelniach oraz biurach projektowych,
2) inicjowanie post´pu technicznego i wynalazczoÊci (poprzez konkursy, wdro˝enia
itp.) w zakresie m.in. nowych wyrobów i technologii, jakoÊci i zdrowotnoÊci ˝ywnoÊci, umaszynowienia przemys∏u spo˝ywczego, opakowaƒ itp.,
3) organizowanie naukowo-technicznych konferencji regionalnych, bran˝owych, krajowych i mi´dzynarodowych, odczytów, sympozjów, wystaw, pokazów, wyrobów,
gie∏d, promocji i kiermaszów,
4) promocja polskiego przemys∏u spo˝ywczego i jego wyrobów (systematyczne organizowanie „Dni Techniki”, „Dnia Pracownika Przemys∏u Spo˝ywczego”, wystaw
np. „Popieramy produkcj´ krajowà”, „Produkt krajowy przysz∏oÊcià Polski” itp.),
5) dzia∏alnoÊç wydawnicza i publikacyjna (skrypty, materia∏y szkoleniowe, kompendium pt. „Kalendarz Techniczny Przemys∏u Spo˝ywczego” wydany w 27 tysiàcach
egzemplarzy, wspó∏praca z redakcjami czasopism bran˝owych, itp.),
6) dokumentowanie historii przemys∏u spo˝ywczego i jego zak∏adów, opracowywanie
monografii zak∏adów, organizowanie tzw. „Izb Pami´ci”,
7) dzia∏alnoÊç na rzecz cz∏onków (reprezentowanie i obrona ich interesów, opieka nad
m∏odzie˝à, wyró˝nienia i dyplomy (a tak˝e pomoc materialna) dla cz∏onków, Ko∏a
Seniorów, techniczne wycieczki krajowe i zagraniczne, ró˝norodna dzia∏alnoÊç kulturalno-oÊwiatowa itp.,
8) szkolenie i doskonalenie kadr in˝ynieryjno-technicznych (szkolenie wewnàtrzzak∏adowe, kursowe, kurso-konferencje, kursy pedagogiczne dla in˝ynierów-wyk∏a-
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Tablica poÊwi´cona pami´ci Kol. Wiktora
Wordliczka

dowców, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, specjalizacja zawodowa
in˝ynierów i techników, wspó∏praca
ze szkolnictwem zawodowym i wy˝szym, organizowanie olimpiad i konkursów szkoleniowych),
9) wspó∏praca z w∏adzami terenowymi
(opracowywanie ekspertyz i raportów dotyczàcych stanu i problematyki przemys∏u spo˝ywczego oraz
opracowywanie programów rozwoju
przemys∏u spo˝ywczego i gospodarki ˝ywnoÊciowej województwa),
10) a w latach 90-tych równie˝ dostosowywanie kierunków dzia∏alnoÊci
SITSpo˝. do nowych wymagaƒ okresu
transformacji ustrojowej (m.in. gospodarka rynkowa, prywatyzacja, prawo
˝ywnoÊciowe, wymogi Unii Europejskiej, ochrona Êrodowiska itp.).

9.7. Sekcje Bran˝owe SITSpo˝.
Poczàwszy od 1957 roku zacz´∏y powstawaç i organizowaç swojà dzia∏alnoÊç Sekcje
Bran˝owe SITSpo˝. ¸àcznie w ró˝nych latach okresu 1957–1996 funkcjonowa∏o 18
Sekcji Bran˝owych.
Podstawowym celem organizowania Sekcji Bran˝owych by∏o rozwijanie i podnoszenie na wy˝szy poziom merytorycznej dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia, a w szczególnoÊci
przez przezwyci´˝anie charakterystycznego dla przemys∏u spo˝ywczego czynnika wielobran˝owoÊci i skoncentrowanie dzia∏alnoÊci in˝ynieryjno-technicznej na specyficznych problemach poszczególnych bran˝ tego przemys∏u z uwzgl´dnieniem rozwijania
integracji kadry technicznej danej bran˝y.
Nieco inaczej wyglàda∏a sytuacja w Sekcjach o charakterze problemowym (wielobran˝owym), do których mo˝na zaliczyç m.in. np. Sekcj´ ˚ywienia Cz∏owieka, Sekcj´
Maszyn i Urzàdzeƒ Przemys∏u Spo˝ywczego i in.
Sekcje Bran˝owe SITSpo˝. powstawa∏y w nast´pujàcej chronologicznej kolejnoÊci:
– Sekcja Przemys∏u Mleczarskiego (1957),
– Sekcja Przemys∏u Mi´snego (1957),
– Sekcja Przetwórstwa Zbo˝owo-M∏ynarskiego (1958),
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Uczestnicy Zjazdu Delegatów SITSpo˝., cz∏onkowie Sekcji Przemys∏u Mi´snego wraz z Prof.
W. Pezackim, Toruƒ 27 X 1986 r.

– Sekcja Przemys∏u Piekarsko-Cukierniczego (1958), od 1973 r. dzia∏ajàca p.n. „Sekcja
Piekarsko-Ciastkarska”,
– Sekcja Przemys∏u Owocowo-Warzywnego (1958),
– Sekcja Przemys∏u T∏uszczowego (1959),
– Sekcja Przemys∏u Piwowarskiego (1960),
– Sekcja Ch∏odnicza (1960),
– Sekcja Maszyn i Urzàdzeƒ Przemys∏u Spo˝ywczego (1961),
– Sekcja Przemys∏u Jajczarsko-Drobiarskiego (1962), od 1975 r. dzia∏ajàca p.n. „Sekcja
Przemys∏u Drobiarskiego”,
– Sekcja Wojskowa (1964),
– Sekcja Przemys∏u Rybnego (1965),
– Sekcja Przemys∏u Ziemniaczanego (1968),
– Sekcja Przemys∏u Koncentratów Spo˝ywczych (1969),
– Sekcja ˚ywienia Cz∏owieka (1969),
– Sekcja Przemys∏u Cukierniczego (1973),
– Sekcja Przemys∏u Zielarskiego (1975),
– Sekcja Biotechnologii (1987).
Sekcje Bran˝owe wnios∏y ogromny wk∏ad w rozwój poszczególnych bran˝ przemys∏u spo˝ywczego oraz w aktywizacj´ ruchu stowarzyszeniowego. Organizowa∏y one liczne konferencje naukowo-techniczne, narady, sympozja i odczyty; wiele z tych imprez
odbywa∏o si´ w zak∏adach produkcyjnych, co pozwala∏o na bezpoÊrednie zapoznawanie si´ z ich stanem technicznym i na cennà wymian´ doÊwiadczeƒ.
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Komisja Organizacyjna konkursu racjonalizatorskiego organizowanego przez Sekcj´
Przemys∏u Mi´snego, Rzeszów

W dziedzinie naukowo-badawczej Sekcje wspó∏pracowa∏y z wy˝szymi uczelniami, instytutami i centralnymi laboratoriami, organizowa∏y te˝ w ramach bran˝y techniczne
wycieczki krajowe i zagraniczne.
W latach 90-tych, wraz z transformacjà ogólnego systemu gospodarczego Polski zasz∏a równie˝ koniecznoÊç dokonania organizacyjnych i merytorycznych zmian w dzia∏alnoÊci Sekcji Bran˝owych SITSpo˝. W dostosowaniu do nowych potrzeb Stowarzyszenie popiera∏o i promowa∏o organizowanie Krajowych Rad w poszczególnych
bran˝ach przemys∏u spo˝ywczego, przy czym w proces ten aktywnie w∏àczyli si´ równie˝ dzia∏acze wielu dotychczasowych Sekcji Bran˝owych.
Po 1994 roku w zasadzie jedynie niektóre Sekcje (Przemys∏u Mi´snego, Przetwórstwa
Zbo˝owo-M∏ynarskiego i Przemys∏u Ziemniaczanego) kontynuowa∏y dzia∏alnoÊç na dotychczasowych zasadach organizacyjnych (nieco zmodyfikowanych i dostosowanych do
nowego statutu SITSpo˝.).

9.8. Krajowe Rady
W latach 1991–95, wraz z post´pujàcym procesem transformacji spo∏eczno-gospodarczej, zacz´∏y – w ramach SITSpo˝. – sukcesywnie powstawaç Krajowe Rady. ¸àcznie
powsta∏o wówczas 7 takich Rad, a mianowicie:
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–
–
–
–
–
–
–

Krajowa Rada Mleczarstwa (1990),
Krajowa Rada Drobiarstwa (1991),
Krajowa Rada Winiarstwa (1991),
Krajowa Rada Gorzelnictwa (1991),
Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu (1993),
Krajowa Rada Dro˝d˝ownictwa (1993)
Krajowa Unia Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych (1993).
Krajowa Rada Mleczarstwa, od 1990 roku przez kilka lat dzia∏a∏a przy Zarzàdzie
G∏ównym naszego Stowarzyszenia, a nast´pnie usamodzielni∏a si´ i wyodr´bni∏a pod
wzgl´dem organizacyjnym.
W 1996 roku dzia∏a∏o wi´c w SITSpo˝. 6 Krajowych Rad w poszczególnych bran˝ach.
I tak:
Krajowa Rada Drobiarstwa spe∏nia∏a istotnà rol´ w integracji i rozwoju drobiarstwa
w Polsce. Grupowa∏a ona wszystkie Zwiàzki Hodowców i Producentów Drobiu, prawie wszystkie zak∏ady drobiarskie dawnego Poldrobu oraz wiele placówek naukowych,
wytwórni pasz i firm, bezpoÊrednio lub poÊrednio zwiàzanych z produkcjà drobiarskà.
Popiera∏a post´p naukowy, techniczny i organizacyjny w bran˝y.
Mi´dzy innymi w ramach realizacji programu PHARE Rada zorganizowa∏a liczne
kursy, sympozja oraz wyjazdy szkoleniowe, uruchomi∏a Centrum Informacji Drobiarstwa, wyda∏a podr´cznik pt. „Drobiarstwo zintegrowane” itp.
Rada dokona∏a te˝ analizy stanu i perspektyw rynku drobiu i jaj w Polsce i w krajach
UE, reprezentowa∏a bran˝´ w konsultacjach z resortami rolnictwa i wspó∏pracy gospodarczej z zagranicà, organizowa∏a –corocznie – Ogólnopolski Konkurs Drobiarstwa itp.
Krajowa Rada Winiarstwa odegra∏a istotnà rol´ w integracji przedsi´biorstw przemys∏u winiarskiego i w koordynacji ich dzia∏aƒ. Wspó∏uczestniczy∏a ona w rozwiàzywaniu technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych problemów dzia∏alnoÊci i rozwoju winiarstwa w Polsce i ÊciÊle wspó∏pracowa∏a w tym zakresie z organizacjami
krajowymi i zagranicznymi.
W szczególnoÊci Rada wnios∏a istotny merytoryczny wk∏ad w prace legislacyjne, dotyczàce ustawy winiarskiej (m.in. przedstawiajàc w∏adzom opracowany w∏asny projekt).
Rada organizowa∏a Ogólnopolskie Konkursy Win, Miodów Pitnych i Napojów Winiarskich, których g∏ównym celem by∏o podniesienie poziomu jakoÊci produkowanych wyrobów oraz liczne seminaria i konferencje naukowo-techniczne oraz kursy doskonalenia zawodowego itp.
Krajowa Rada Gorzelnictwa reprezentowa∏a interesy swych cz∏onków wobec resortów i organizacji, majàcych wp∏yw na stan, ekonomik´ i rozwój przemys∏u spirytusowego. Prace swoje Rada w szczególnoÊci skierowa∏a na wspieranie post´pu technicznego oraz na perspektywy produkcji spirytusu do celów technicznych i paliwowych.
Mi´dzy innymi Rada bra∏a udzia∏ w przygotowaniu w tej sprawie wystàpieƒ do Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej, a przedstawiciele
Rady czynnie uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Sejmowej.
W 1996 roku Rada opracowa∏a (m.in. dla kompetentnych w∏adz) kompleksowy
„Raport o stanie gorzelnictwa oraz perspektywach i warunkach jego rozwoju”.
Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu skupia przedsi´biorstwa „Polmos” produkujàce spirytus bàdê wyroby spirytusowe oraz Przedsi´biorstwo „Akwawit” w Lesznie,
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oraz reprezentuje interesy przemys∏u spirytusowego wobec w∏adz administracyjnych,
samorzàdowych i spo∏ecznych oraz innych organizacji.
Rada swojà dzia∏alnoÊç skierowa∏a g∏ównie na wspó∏uczestnictwo w rozwiàzywaniu
technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych problemów, ∏àczàcych si´ ze stanem
i rozwojem przetwórstwa spirytusowego w Polsce oraz wspó∏pracà w tym zakresie z w∏aÊciwymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Mi´dzy innymi Rada zajmowa∏a si´:
– propozycjami restrukturyzacji i przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych przemys∏u spirytusowego,
– zasadami wspó∏pracy przedsi´biorstw przemys∏u spirytusowego przy sprzeda˝y wyrobów na rynku wewn´trznym, w tym zw∏aszcza zasadami zapobiegania nieuczciwej
konkurencji,
– perspektywami rozwoju rynku napojów spirytusowych na tle liberalizacji handlu mi´dzy Polskà a krajami UE,
– organizowaniem wyjazdów technicznych na wystawy zagraniczne, przedstawiajàce
najnowoczeÊniejsze Êwiatowe osiàgni´cia techniczne z zakresu bran˝y.
Krajowa Rada Dro˝d˝ownictwa skupia wszystkie dro˝d˝ownie „Polmos” oraz
Przedsi´biorstwo Przemys∏owo-Rolne Sp. z o.o. w Niechcicach.
Reprezentujàc interesy przemys∏u dro˝d˝owego Rada m.in. zajmowa∏a si´:
– przygotowaniem bran˝y i poszczególnych dro˝d˝owni do restrukturyzacji i przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych,
– analizà kosztów produkcji i cen zbytu dro˝d˝y w poszczególnych fabrykach,

Impreza „Naszym Kochanym Dzieciom” zorganizowana 4 VI 1995 r. w Warszawie na Rynku
Nowego Miasta przez Krajowà Uni´ Soków i Napojów Bezalkoholowych przy ZG SITSpo˝.
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– konkurencjà na rynku dro˝d˝y w Polsce oraz dostawami dro˝d˝y przez producentów
zagranicznych, usi∏ujàcych opanowaç rynek dro˝d˝y w Polsce,
– oraz tematykà i wynikami prac naukowo-badawczych realizowanych dla przemys∏u
dro˝d˝owego przez wy˝sze uczelnie i instytuty.
Krajowa Unia Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych za swoje g∏ówne
cele uzna∏a dà˝enie do zwi´kszenia spo˝ycia soków i napojów bezalkoholowych
w Polsce oraz integracj´ i reprezentowanie interesów bran˝y.
W 1993 roku Unia skupia∏a 21 cz∏onków, zaÊ w 1996 roku ju˝ 48, wytwarzajàcych
∏àcznie ponad 90% krajowej produkcji soków i napojów bezalkoholowych.
Mi´dzy innymi Krajowa Unia:
– uczestniczy∏a w licznych wystawach, spotkaniach, konferencjach prasowych itp., promujàcych soki i napoje bezalkoholowe,
– organizowa∏a liczne sympozja i seminaria naukowe m.in. na tematy:Soki i napoje –
dziÊ i jutro”, „JakoÊç soków i napojów”, „Soki a zdrowie” itp.,
– co roku bra∏a udzia∏ i wspó∏organizowa∏a „Polskie (Mi´dzynarodowe) Targi Napojów,
Win i Alkoholi”,
– podejmowa∏a u w∏aÊciwych w∏adz paƒstwowych starania o korzystne dla bran˝y uregulowania prawne, m.in. przepisów celnych i podatkowych.
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10. Jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia
(1946–1996)
12 listopada 1996 roku min´∏o pi´çdziesiàt lat od powstania Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego.
W zwiàzku z tym, w 1996 roku, zosta∏y zorganizowane – zarówno w skali krajowej, jak i w wi´kszoÊci oddzia∏ów SITSpo˝. – obchody 50-lecia Stowarzyszenia,
które nale˝y uznaç za jedno z najwa˝niejszych wydarzeƒ, dominujàcych w ˝yciu
SITSpo˝.
UroczystoÊciom jubileuszowym patronowa∏ Komitet Honorowy Obchodów 50-lecia
SITSpo˝. pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej Romana Jagieliƒskiego.
W ramach obchodów 50-lecia Stowarzyszenia wymieƒmy:
– konferencj´ naukowo-technicznà pt. „Polska gospodarka ˝ywnoÊciowa ’96. Zasoby.
Technika. Ludzie (Warszawa, 17–18 X 1996 r.).
– XXXII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów (Jachranka k. Warszawy, 22–23
XI 1996 r.).
– publikacj´ ksià˝kowà pt. „50lat Stowarzyszenia 1946–1996”
– oraz specjalny, jubileuszowy numer czasopisma „Przemys∏ Spo˝ywczy”.
Konferencja naukowo-techniczna pt. „Polska gospodarka ˝ywnoÊciowa ’96.
Zasoby. Technika. Ludzie” przygotowana przez Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Kol. St. Tyszkiewicza, Wice-Przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego, poprzedzi∏a XXXII Krajowy Zjazd Delegatów i stanowi∏a do niego naukowo-techniczne wprowadzenie. W konferencji wzi´∏o udzia∏ ok. 250 osób. Wyg∏oszono i przedyskutowano
14 referatów naukowo-technicznych, dotyczàcych m.in.:
– g∏ównych tez polityki rolnej kraju oraz stanu polskiego rolnictwa w aspekcie produkcji surowców najwy˝szej jakoÊci,
– za∏o˝eƒ polityki wy˝ywienia i ˝ywieniowej edukacji konsumentów,
– 50 lat dzia∏alnoÊci SITSpo˝. w s∏u˝bie polskiej gospodarki ˝ywnoÊciowej,
– standardu polskiej ˝ywnoÊci, marketingu, uwarunkowaƒ rozwoju ˝ywnoÊci z Polski
oraz niezb´dnych zmian w prawie ˝ywnoÊciowym w aspekcie integracji z UE,
– roli jednostek badawczo-rozwojowych przemys∏u spo˝ywczego we wdra˝aniu nowych
technologii oraz szkoleniu kadr in˝ynieryjno-technicznych dla przetwórstwa
˝ywnoÊci,
– perspektyw rozwoju bran˝ przemys∏u spo˝ywczego, w tym produkcji drobiarskiej
oraz przetwórstwa zbó˝.
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Ponadto, w trakcie ww. konferencji odby∏a si´ – z udzia∏em jej uczestników – problemowa dyskusja merytoryczna, prowadzona przez redaktora programu „AGROLINIA”.
W XXXII Krajowym Zjeêdzie Delegatów uczestniczy∏o oko∏o 200 osób, delegatów
i zaproszonych goÊci.
Program Zjazdu obejmowa∏ m.in.:
– referat Przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego, Kol. Janusza Berdowskiego pt. „50 lat
SITSpo˝. w s∏u˝bie gospodarki ˝ywnoÊciowej”,
– sprawozdanie Zarzàdu G∏ównego z dzia∏alnoÊci za okres 1994–96,
– wr´czenie ustanowionych z okazji jubileuszu 50-lecia i przyznanych przez specjalnie powo∏anà kapitu∏´: 450 medali i 124 dyplomów SITSpo˝., a tak˝e resortowych
odznak „Zas∏u˝ony dla ochrony Êrodowiska”.
XXXII Krajowy Zjazd Delegatów przyjà∏ uwagi i wnioski, dotyczàce kierunków dalszego dzia∏ania Stowarzyszenia.
Regulaminowy program Zjazdu zosta∏ wzbogacony wystawà i degustacjà produktów
spo˝ywczych.
Wydana w formie publikacji ksià˝kowej historia pt. „50 lat Stowarzyszenia
1946–1996” (304 str., 180 zdj´ç, 18 tablic) zosta∏a opracowana przez zespó∏ autorski
w sk∏adzie Kol. Kol. Teresa Dàbrowska, Tomasz Je˝, W∏odzimierz Kamiƒski,
W∏adys∏aw Poszepczyƒski, Janina Szefer i Edward Weso∏owski.
W wydawnictwie tym przestawiono m.in.:
– genez´ Stowarzyszenia,
– organizacj´ Stowarzyszenia,
– Walne (Krajowe) Zjazdy Delegatów SITSpo˝.,
– udzia∏ SITSpo˝. w Kongresach Techników Polskich,
– udzia∏ SITSpo˝. w rozwoju krajowego przemys∏u spo˝ywczego i jego kadr, w dzia∏aniach na rzecz post´pu technicznego, wspó∏pracy z zagranicà i na rzecz Êrodowiska in˝ynieryjno- technicznego,
– dzia∏alnoÊç G∏ównej Komisji Rewizyjnej i G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego,
– dzia∏alnoÊç Oddzia∏ów oraz Sekcji Bran˝owych,
– sylwetki 40 cz∏onków honorowych i 60 wybranych zas∏u˝onych wieloletnich dzia∏aczy SITSpo˝.
Wydawnictwo to stanowi podstawowy dokument, kompleksowo ilustrujàcy bogatà
i wszechstronnà dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia w okresie 50-lecia (1946–1996).
Wydanie ww. publikacji by∏o mo˝liwe dzi´ki finansowemu wsparciu ze strony sponsorów, którymi byli:
– Animex S.A. Warszawa,
– Browary Tyskie „Górny Âlàsk” S.A.,
– Hortex sp. z o.o.,
– Polskie Zak∏ady Zbo˝owe Lublin S.A.,
– Przedsi´biorstwo Przemys∏u Fermentacyjnego „Akwawit” Leszno,
– „Rolimpex” Spó∏ka Akcyjna Warszawa,
– Wojewódzkie Przedsi´biorstwo Przemys∏u Zbo˝owo-M∏ynarskiego „PZZ” Skierniewice z siedzibà w Szymanowie,
– Wroc∏awskie Przedsi´biorstwo Przemys∏u Spirytusowego „Polmos”,
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– Wroc∏awskie Zak∏ady Drobiarskie S.A.,
– Zak∏ady Przemys∏u Owocowo-Warzywnego „Agros-¸owicz”,
– Zak∏ady T∏uszczowe „Kruszwica” S.A.
*
W sumie, imprezy zorganizowane z okazji jubileuszu 50-lecia SITSpo˝., ukaza∏y jego
wieloletni dorobek i przyczyni∏y si´ do umocnienia wi´zi stowarzyszeniowych wÊród
in˝ynierów i techników przemys∏u spo˝ywczego.
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CZ¢Âå IV
DZIA¸ALNOÂå SITSPO˚.
NA PRZE¸OMIE XX I XXI WIEKU
(LATA 1996–2006)

11. Dzia∏alnoÊç SITSpo˝.
na prze∏omie XX i XXI wieku
(lata 1996–2006)
11.1. Ogólne kierunki dzia∏ania SITSpo˝.
w latach 1996–2006
W zwiàzku z post´pujàcymi na prze∏omie XX i XXI wieku procesami transformacji
spo∏eczno- gospodarczej w Polsce oraz przyst´powaniem Polski do Unii Europejskiej
w 2004 roku, w ogólnych kierunkach dzia∏alnoÊci SITSpo˝. w tym okresie systematycznie zachodzi∏y zasadnicze zmiany.
I tak np.:
• Tematyka konferencji naukowo-technicznych w coraz wi´kszym stopniu obejmowa∏a:
– problemy przemian strukturalnych przemys∏u spo˝ywczego i jego prywatyzacji
oraz konkurencyjnoÊci,
– porównywanie metod zarzàdzania przemys∏em spo˝ywczym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce,
– dostosowywanie polskiego prawa ˝ywnoÊciowego do przepisów unijnych,
– szans i zagro˝eƒ polskiego przemys∏u spo˝ywczego, zwiàzanych z akcesjà Polski
do Unii Europejskiej,
– sposobów efektywnego wykorzystywania funduszy unijnych,
– wdra˝ania nowoczesnych technologii oraz metod kontroli i certyfikacji jakoÊci
produkcji.
• W zakresie promocji krajowych produktów spo˝ywczych SITSpo˝ w bardzo istotny sposób zwi´kszy∏o swojà dzia∏alnoÊç, organizujàc – coroczne – krajowe wystawy
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produktów spo˝ywczych pod has∏em „Krajowy Produkt Przysz∏oÊcià Polski”, podczas których wyró˝nionych producentów nagradzano statuetkami „Laur SITSpo˝”;
promocje te odegra∏y istotnà rol´ w sukcesach polskiego przemys∏u spo˝ywczego na
rynku krajowym jak i mi´dzynarodowym, przyczyniajàc si´ do wzrostu polskiego eksportu ˝ywnoÊciowego.
• Tematyka wyjazdów zagranicznych organizowanych przez SITSpo˝ w jeszcze silniejszym ni˝ uprzednio stopniu by∏a ukierunkowana na poznawanie i wdra˝anie nowych technik i technologii poprzez organizowanie uczestnictwa w renomowanych
Êwiatowych targach i wystawach oraz robocze kontakty z wiodàcymi zagranicznymi
firmami produkujàcymi maszyny i urzàdzenia dla przemys∏u spo˝ywczego.
• W zakresie rozwoju i integracji bran˝ przemys∏u spo˝ywczego nastàpi∏o utworzenie dalszych jednostek bran˝owych (g∏ównie Krajowych Rad Bran˝owych), które
dzi´ki w∏aÊciwemu kierunkowi podejmowanych dzia∏aƒ trafnie wpisa∏y si´ w obecnà rzeczywistoÊç gospodarczà Polski, a poprzez integracj´ uczestników bran˝y podnios∏y jej presti˝ i znaczenie.
• Równie˝ szczegó∏owa tematyka kursów i seminariów szkoleniowych zosta∏a
w znacznym stopniu zmieniona i dostosowana do nowych, obecnych i przysz∏ych
potrzeb.
• Dzia∏alnoÊç SITSpo˝ na rzecz cz∏onków i Êrodowiska in˝ynieryjno-technicznego nadal koncentrowa∏a si´ na wspieraniu pracy twórczej i podnoszeniu kwalifikacji,
na wydawnictwach, obronie interesów cz∏onków i pomocy dla nich, na docenianiu
zas∏ug i osiàgni´ç oraz na dzia∏alnoÊci wÊród seniorów i wÊród m∏odzie˝y.
W ten sposób SITSpo˝ w okresie 1996–2006 stara∏o si´ uzyskaç i uzyska∏o – wa˝nà
i znaczàcà pozycj´ w przemyÊle spo˝ywczym i w gospodarce ˝ywnoÊciowej Polski.
UroczystoÊç wr´czenia odznaczeƒ paƒstwowych zas∏u˝onym dzia∏aczom SITSpo˝.,
Warszawa, Pa∏ac Prezydencki, 31 stycznia 2002 r.
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W podrozdzia∏ach 11.2–11.9 omawia si´ dzia∏alnoÊç w∏adz i jednostek organizacyjnych SITSpo˝ w dziesi´cioleciu 1996–20061, w nast´pujàcej kolejnoÊci:
– Walne Krajowe Zjazdy Delegatów SITSpo˝.,
– Zarzàd G∏ówny i Prezydium Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝.,
– G∏ówna Komisja Rewizyjna SITSpo˝.,
– G∏ówny Sàd Kole˝eƒski SITSpo˝.,
– OÊrodek Doskonalenia Kadr przy ZG SITSpo˝.,
– Zespó∏ Rzeczoznawców SITSpo˝.,
– Oddzia∏y (Terenowe Jednostki Organizacyjne) SITSpo˝.,
– Jednostki Bran˝owe SITSpo˝.

11.2. Walne Krajowe Zjazdy Delegatów
SITSpo˝.
W okresie dziesi´ciolecia 1997–2006 regularnie – co dwa lata – odbywa∏y si´ Walne
Krajowe Zjazdy Delegatów SITSpo˝.
Dotychczas zorganizowano i przeprowadzono nast´pujàce Zjazdy Delegatów:
– XXXIII (W)2 – 11–12 listopada 1998 r. w Ustroniu-Zawodziu,
– XXXIV – 27–28 paêdziernika 2000 r. w PoÊwi´tnem,
XXXIII Krajowy Zjazd Delegatów SITSpo˝., Ustroƒ 13–14.11.1998, przemawia Przewodniczàcy G∏ównej Komisji Rewizyjnej, Kol. Kazimierz Manista

1

2

SITSpo˝ powsta∏o w listopadzie 1946 roku, jubileusz 50-lecia obchodzi∏o podczas XXXII Krajowego
Zjazdu Delegatów w Jachrance w listopadzie 1996 roku, jubileusz 60-lecia przypada na listopad 2006 roku
(XXXVII Krajowy Walny Zjazd Delegatów w Warszawie). W niniejszym opracowaniu ze wzgl´du na dost´pnoÊç obecnie danych statystyczno-sprawozdawczych, wi´kszoÊç informacji obejmuje lata od 1996
(1997) do 2004 (2005).
(W) oznacza Walny Krajowy Wyborczy Zjazd Delegatów SITSpo˝.
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XXXV Krajowy Zjazd Delegatów SITSpo˝. Zielona Góra, 26–28.09.2002, przemawia
Kol. Ryszard Sàsiadek

– XXXV (W) – 27–28 wrzeÊnia 2002 r. w Zielonej Górze
– XXXVI – 18–19 czerwca 2004 r. w PoÊwi´tnem.
Odbycie kolejnego XXXVII (W) Walnego Krajowego Zjazdu Delegatów SITSpo˝.
jest zaplanowane na m-c listopad 2006 roku, w Warszawie.
Walne Krajowe Zjazdy Delegatów SITSpo˝. podejmowa∏y, zgodnie ze statutem, podstawowe decyzje, dotyczàce m.in. oceny sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia za
okres ubiegajàcych 2 lub 4 lat, ustalania g∏ównych kierunków i metod dzia∏ania,
nadawa∏y GodnoÊci Cz∏onków Honorowych Stowarzyszenia, a do zadaƒ i kompetencji
Zjazdów w 1998, 2002 i 2006 roku, jako do zjazdów wyborczych (W) nale˝a∏o równie˝
dokonywanie wyboru statutowych w∏adz SITSpo˝.
XXXV Krajowy Zjazd Delegatów SITSpo˝., Zielona Góra, 26–28.09.2002, ogólny widok
sali obrad
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11.3. Zarzàd G∏ówny i Prezydium Zarzàdu
G∏ównego
W latach 1997–2006 wiodàce funkcje w Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝. sprawowali:
– Funkcj´ Przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego:
Kol. Janusz Berdowski (1997–1998)
Kol. Stanis∏aw Tyszkiewicz (kadencje 1998–2002 i 2002–2006)
– Funkcj´ Sekretarza Generalnego:
Kol. Tomasz Je˝ (1997)
Kol. Bronis∏aw Weso∏owski (1997 i kadencje 1998–2002 i 2002–2006).
W omawianym okresie Zarzàd G∏ówny SITSpo˝. i jego Prezydium pracowa∏y systematycznie, a jedynie zmniejszenie liczby zebraƒ Zarzàdu G∏ównego w 1997 roku by∏o
spowodowane trudnoÊciami organizacyjnymi, powsta∏ymi w zwiàzku z nag∏à Êmiercià
Sekretarza Generalnego SITSpo˝., Kol. Tomasza Je˝a.
Szczegó∏owa tematyka zebraƒ Zarzàdu G∏ównego i posiedzeƒ jego Prezydium podana jest w Aneksie Statystycznym. Nale˝y podkreÊliç ogromnà dynamik´ dzia∏aƒ
Zarzàdu G∏ównego i Prezydium w dziedzinie problematyki zwiàzanej z Unià Europejskà.
SpoÊród bardzo licznych konferencji naukowo-technicznych, zorganizowanych
przez Zarzàd G∏ówny, nale˝y m.in. szczególnie podkreÊliç nast´pujàce:
• cykl 9 tzw. seminariów prezydenckich, dotyczàcych polityki ˝ywnoÊciowej w ró˝nych
bran˝ach przemys∏u spo˝ywczego Unii Europejskiej na przyk∏adzie Francji, zorganizowanych w latach 1999–2001 (Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski objà∏
patronatem wszystkie ww. seminaria, a w kilku wzià∏ udzia∏),
• „Czasopisma i ksià˝ki naukowe i techniczne w zakresie technologii ˝ywnoÊci”
(1997) z udzia∏em 100 osób – wydawców, przedstawicieli nauki i firm przemys∏u
spo˝ywczego. Na ww. konferencji omówiono stan i kierunki dalszego dzia∏ania
w dziedzinie wydawania i upowszechniania czasopism, periodyków i ksià˝ek naukowych i technicznych w zakresie technologii i nauki o ˝ywnoÊci. Konferencji towarzyszy∏a wystawa obejmujàca wydawnictwa naukowo-techniczne z dziedziny przemys∏u spo˝ywczego,
• „Przemiany strukturalne a konkurencyjnoÊç polskiego przemys∏u spo˝ywczego”
(1997) z udzia∏em 150 osób; w 4 referatach omówiono aktualnà polityk´ rolnà, przemiany strukturalne przemys∏u spo˝ywczego oraz konkurencyjnoÊç jakoÊciowà
w Êwietle certyfikacji i standaryzacji polskiej ˝ywnoÊci,
• konferencje, zorganizowane w 1998 roku wspólnie z FAPA na temat „KorzyÊci
i zagro˝enia zwiàzane z przystàpieniem Polski do UE” dla bran˝: mi´snej, owocowo-warzywnej, zbo˝owo-m∏ynarskiej i mleczarskiej,
• aktywny udzia∏ Stowarzyszenia w XXXIII Kongresie Techników Polskich (2001)
(prowadzenie przez Przewodniczàcego Stowarzyszenia obrad popo∏udniowych podczas uroczystego otwarcia Kongresu) oraz zorganizowanie w ramach Kongresu:
– z udzia∏em Oddzia∏u w Poznaniu ogólnopolskiej konferencji stowarzyszeniowej
w Poznaniu pt. „Przysz∏oÊç bran˝y spo˝ywczej w Polsce”
– oraz z Krajowà Unià Soków i Napojów Bezalkoholowych seminarium w Warszawie pt. „Bli˝ej Unii Europejskiej”,
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• zorganizowanie w latach 2002–2004 nast´pujàcych seminariów:
– „Zmiany w przepisach prawnych i podatkowych ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw”,
– „Wymagania dla zak∏adów piekarskich i ciastkarskich zwiàzane z harmonizacjà
polskich przepisów z Unià Europejskà”,
– „Mo˝liwoÊci uzyskania przez zak∏ady bran˝y mi´snej, mleczarskiej i owocowo-warzywnej pomocy finansowej z programu SAPARD”,
– „KorzyÊci i zagro˝enia dla bran˝y piekarskiej i ciastkarskiej zwiàzane z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej”,
– „KorzyÊci i zagro˝enia dla bran˝y mi´snej zwiàzane z przystàpieniem Polski do
Unii Europejskiej”,
– „Jak osiàgnàç konkurencyjnoÊç na rynku krajowym po wejÊciu Polski do UE,
strategiczne zarzàdzanie piekarnià i ciastkarnià” (na realizacj´ tego przedsi´wzi´cia uzyskano dotacj´ z Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy” (Fundusze CPF).
Lata 2005/6 przynios∏y dalszy, istotny post´p w dzia∏alnoÊci szkoleniowej Stowarzyszenia.
Zarzàd G∏ówny i OÊrodek Doskonalenia Kadr SITSpo˝. bardzo aktywnie w∏àczy∏y
si´ do realizacji Projektu „EURO-KADRY” (tj. Ogólnopolskiego Programu Szkoleniowego Przedsi´biorstw i Ich Pracowników).
Projekt ten jest wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego (EFS) i jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (PARP).
W∏àczenie si´ naszego Stowarzyszenia do realizacji ww. Projektu nastàpi∏o po odpowiednich, starannych przygotowaniach.
Tematyka ww. Projektu, obejmujàca pracowników sektora Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw (MÂP), obejmuje nast´pujàce zagadnienia:
– mo˝liwoÊci pozyskania dotacji z Unii Europejskiej dla przedsi´biorstw przemys∏u
spo˝ywczego,
– wdro˝enie systemu HACCP w zak∏adzie,
– audyt wewn´trzny w przedsi´biorstwie,
– wdra˝anie systemu zarzàdzania jakoÊcià zgodnego z normami ISO 9001: 2001
w przedsi´biorstwie produkcyjnym
– oraz wdra˝anie standardów BRC, IFS i EUREPGA jako wizytówki nowoczesnego
przedsi´biorstwa produkujàcego ˝ywnoÊç.
W dniu 1 marca 2006 roku SITSpo˝. podpisa∏o z Polskà Agencjà Rozwoju Przedsi´biorczoÊci dwie umowy – Projekty Szkoleniowe pt.: „Doskonalenie umiej´tnoÊci,
kwalifikacji i wiedzy pracowników firmy – szkolenie ogólne”.
Jedna umowa dotyczy pracowników firmy „MAKRO”, a druga – pracowników
firmy „REAL”.
Ww. Projekty Szkoleniowe b´dà prowadzone do 2008 roku, a ich realizacja niewàtpliwie przyniesie znaczne efekty w dziedzinie organizacji, zarzàdzania i gospodarki
w przedsi´biorstwach przemys∏u spo˝ywczego.
W ramach promocji krajowych produktów spo˝ywczych Zarzàd G∏ówny kontynuowa∏ tradycyjnie organizowane w Warszawie coroczne wystawy produktów
spo˝ywczych pod has∏em „Krajowy Produkt Przysz∏oÊcià Polski”. W latach 1997–2005
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odby∏o si´ 9 kolejnych takich wystaw. Ka˝da z ww. wystaw grupowa∏a kilkudziesi´ciu
wystawców m.in. z bran˝: mleczarskiej, mi´snej, drobiarskiej, ch∏odniczej, t∏uszczowej,
zbo˝owo-m∏ynarskiej, piekarskiej, cukierniczej, koncentratów spo˝ywczych, napojów
bezalkoholowych, piwowarskiej, winiarskiej i spirytusowej. Wystawy te, zwiàzane z nimi konferencje prasowe, katalogi wystawców oraz liczne uczestnictwo zainteresowanych, stanowià niewàtpliwie skutecznà form´ promocji polskich produktów spo˝ywczych, które muszà coraz skuteczniej prowadziç walk´ konkurencyjnà z – cz´sto
dotowanymi – produktami z importu. Krajowi producenci, laureaci tych wystaw byli
przez SITSpo˝. nagradzani statuetkà „Laur SITSpo˝.”, stanowiàcym najwy˝sze wyró˝nienie dla producentów wyrobów spo˝ywczych. Pe∏na lista laureatów wszystkich dotychczasowych 13 konkursów podana jest w Aneksie Statystycznym.
Zarzàd G∏ówny zorganizowa∏ m.in. nast´pujàce wyjazdy techniczne (zagraniczne
i krajowe):
– Mi´dzynarodowy Zielony Tydzieƒ (Grüne Woche) – Berlin 1997, 1998, 1999, 2000,
– Mi´dzynarodowy Salon EURO CARNE (dla bran˝y mi´snej) – Werona 1997,
– Targi ANUGA – Kolonia 1999,
– Wilno – na zaproszenie Stowarzyszenia In˝ynierów Polskich na Litwie (1999, 2000),
– spotkania bran˝owe podczas Targów POLAGRA FOOD I TOUR SALON w Poznaniu, organizowane na podstawie porozumienia podpisanego przez SITSpo˝.
z Mi´dzynarodowymi Targami Poznaƒskimi
– i wiele innych.
Ponadto na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje dzia∏alnoÊç Zarzàdu G∏ównego i jego
Prezydium w nast´pujàcych dziedzinach i tematach:
– wspó∏praca Zarzàdu G∏ównego z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Finansów, Gospodarki, Komitetem Badaƒ Naukowych, Urz´dem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Urz´dem Regulacji Energetyki, Centralnym Inspektoratem Normalizacji, Polskà Organizacjà Handlu i Dystrybucji, Mi´dzynarodowymi Targami
Poznaƒskimi, Federacjà Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych NOT i WCiKT
SIGMA NOT, oraz z wy˝szymi uczelniami, zak∏adami naukowo-badawczymi, organizacjami spó∏dzielczymi i innymi jednostkami,
– powo∏anie (z inicjatywy Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia) przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Gospodarki ˚ywnoÊciowej, której obs∏ug´ techniczno-organizacyjnà prowadzi∏o Biuro ZG SITSpo˝.,
– dzia∏alnoÊç na rzecz cz∏onków, w szczególnoÊci przekazywanie dowodów doceniania
pracy spo∏ecznej, udzielanie pomocy materialnej oraz ró˝ne formy umacniania
wi´zi z seniorami i wspó∏praca z m∏odzie˝à (od której w znacznym stopniu zale˝eç
b´dzie przysz∏oÊç Stowarzyszenia),
– nawiàzanie wspó∏pracy i podpisanie porozumienia z Europejskim Centrum Badaƒ
i Certyfikacji,
– przygotowanie 3 projektów majàcych na celu uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej,
projekty te dotyczy∏y m.in. wsparcia instytucji otoczenia biznesu oraz dofinansowania
szkoleƒ organizowanych przez ODK SITSpo˝. w zakresie wdra˝ania systemów
jakoÊci, HACCP, IFS i BRC,
– szkolenie i doskonalenie kadr technicznych,
– bran˝owe czasopisma techniczne,
– dzia∏alnoÊç Zespo∏u Rzeczoznawców,
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– rozpocz´cie prac zwiàzanych z obchodami 60-lecia Stowarzyszenia i z opracowaniem
wydawnictwa jubileuszowego
– oraz tematy cyklicznie analizowane przez ZG, tj.: przyjmowanie corocznych programów merytorycznej dzia∏alnoÊci i planów finansowych, przyjmowanie corocznych
sprawozdaƒ z merytorycznej dzia∏alnoÊci, nadawanie GodnoÊci Zas∏u˝onego Seniora
i sprawy bie˝àce.

11.4. G∏ówna Komisja Rewizyjna SITSpo˝.
W okresie omawianego tu dziesi´ciolecia (1997–2006) pracami G∏ównej Komisji Rewizyjnej kierowali:
– Kol. Kazimierz Manista (w latach 1997–98)
– Kol. Marian Kajor (w poczàtku kadencji 1998–2002)
– Kol. Ma∏gorzata Rawa (w drugiej cz´Êci kadencji 1998–2002 oraz w latach 2002–2006.
G∏ówna Komisja Rewizyjna systematycznie zajmowa∏a si´ ocenà merytorycznej
i finansowej dzia∏alnoÊci organów SITSpo˝., przeprowadza∏a okresowe oceny ich dzia∏alnoÊci za kolejne lata, dokonywa∏a oceny rocznych planów finansowych Stowarzyszenia, a wnioski wypracowane na podstawie tych ocen przekazywa∏a na Walnych Krajowych Zjazdach Delegatów oraz na zebraniach Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝., wnioski
te stanowi∏y istotnà pomoc przy podejmowaniu decyzji.
Walnym Krajowym (Sprawozdawczo-Wyborczym) Zjazdom Delegatów G∏ówna
Komisja Rewizyjna przedstawia∏a kompleksowe oceny dzia∏alnoÊci SITSpo˝. za kolejne
czteroletnie kadencje; oceny obejmowa∏y nast´pujàce podstawowe grupy zagadnieƒ:
– oddzia∏ywanie na rozwój i post´p techniczny w przemyÊle spo˝ywczym,
– organizowanie dokszta∏cania i szkoleƒ dla kadry in˝ynieryjno-technicznej,
– dzia∏alnoÊç na rzecz cz∏onków
– i dzia∏alnoÊç gospodarczà
– a tak˝e wnioski w sprawie absolutorium dla ust´pujàcego Zarzàdu G∏ównego.
I tak np.:
– w ocenie przedstawionej XXXIII-mu Walnemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów
(Ustronie 1998 r.) G∏ówna Komisja Rewizyjna zawar∏a m.in. nast´pujàcy tekst:
„analizujàc dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia za kadencj´ 1994–1998 G∏ówna Komisja
Rewizyjna stwierdza, ˝e Stowarzyszenie udowodni∏o swojà dzia∏alnoÊcià, ˝e jest
potrzebne i ˝e zawsze potrafi znaleêç odpowiednie miejsce w naszym ˝yciu spo∏ecznym i gospodarczym. G∏ówna Komisja Rewizyjna stawia wniosek o przyj´cie
przedstawionego sprawozdania i o udzielenie absolutorium ust´pujàcemu Zarzàdowi
G∏ównemu, który obok terenowych dzia∏aczy ma swój udzia∏ w osiàgni´ciu tych
wyników.”
– ocenie przestawionej XXXV-mu Walnemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów (Zielona Góra 2002 r.) G∏ówna Komisja Rewizyjna: „analizujàc wykonanie powy˝szych
zadaƒ, pozytywnie oceni∏a dzia∏ania Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. oraz szczególnie
wyró˝ni∏a prace Prezydium oraz Biura”,
– natomiast w ocenie zg∏oszonej XXXVI-mu Walnemu Zjazdowi Delegatów
(PoÊwi´tne 2004 r.) G∏ówna Komisja Rewizyjna napisa∏a, ˝e: „bardzo pozytywnie
ocenia ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia”.
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W sumie, G∏ówna Komisja Rewizyjna, podobnie jak w przesz∏oÊci, równie˝ w latach
1997–2006 w sposób istotny i znaczàcy przyczynia∏a si´ do rozwoju dzia∏alnoÊci naszego
Stowarzyszenia.

11.5. G∏ówny Sàd Kole˝eƒski SITSpo˝.
Pracami G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego kierowali:
– Kol. Mieczys∏aw Soczówka (do 1997 r.)
– a nast´pnie Kol. Barbara Woynarowska (w kadencji 1998–2002 i 2002–2006).
W latach 1997–98, podobnie jak i w ca∏ym ubieg∏ym 50-leciu (1946–96) G∏ówny Sàd
Kole˝eƒski nie mia∏ do rozpatrzenia spraw zwiàzanych z etykà zawodowà i godnoÊcià
osobistà cz∏onków Stowarzyszenia.
W kadencji 1998–2002 do G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego wp∏yn´∏y 2 sprawy, dotyczàce OW SITSpo˝. w Katowicach (sprawy te by∏y dok∏adnie omówione w Sprawozdaniu na XXXV Walny Zjazd Delegatów 2002). Po ich rozpoznaniu G∏ówny Sàd Kole˝eƒski m.in. postanowi∏:
– skierowaç spraw´ do ponownego wnikliwego rozpatrzenia przez Sàd Kole˝eƒski OW
w Katowicach,
– zasugerowa∏ potrzeb´ za∏agodzenia konfliktu dla dobra ww. Oddzia∏u
– oraz wyrazi∏ ubolewanie, ˝e przewodniczàcy Zarzàdu Oddzia∏u w Katowicach
nie wykaza∏ umiej´tnoÊci za∏agodzenia powsta∏ego konfliktu bez zastosowania drastycznych metod post´powania ze szkodà dla Oddzia∏u Katowickiego
SITSpo˝.
W poczàtkowych latach obecnej kadencji G∏ówny Sàd Kole˝eƒski nie mia∏ do rozpatrzenia spraw zwiàzanych z ew. naruszeniem przez cz∏onków SITSpo˝. etyki zawodowej, postanowieƒ statutu, regulaminów bàdê uchwa∏ w∏adz naczelnych Stowarzyszenia. Natomiast po XXXV-tym Zjeêdzie w PoÊwi´tnem (2004) wp∏yn´∏a skarga jednego
z Cz∏onków Prezydium Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. pod adresem Kolegi, dotyczàca
wypowiedzi na ww. Zjeêdzie. W wyniku wnikliwego rozpatrzenia przez G∏ówny Sàd
Kole˝eƒski ww. sprawy dosz∏o polubownie do ugody, która b´dzie korzystna zarówno
dla podtrzymania kole˝eƒskiej wi´zi pomi´dzy cz∏onkami Stowarzyszenia, jak równie˝
dla dalszej, pozytywnej dzia∏alnoÊci SITSpo˝.

11.6. OÊrodek Doskonalenia Kadr
przy SITSpo˝.
Szkolenie i doskonalenie kadr technicznych by∏o realizowane g∏ównie poprzez kursy i seminaria, a tak˝e poprzez inne formy organizacyjne. Realizatorem tej dzia∏alnoÊci by∏: OÊrodek Doskonalenia Kadr oraz jego filie, które dzia∏a∏y przy 9 Oddzia∏ach
(Gdaƒsk, Katowice, Kielce, Lublin, ¸ódê, Olsztyn, Rzeszów, Warszawa i Zielona
Góra), a tak˝e niektóre inne Oddzia∏y.
Tematyka szkolenia i doskonalenia by∏a dostosowywana do aktualnych potrzeb
przemys∏u spo˝ywczego, wynikajàcych z transformacji systemu ekonomicznego, z wdra-
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˝ania gospodarki rynkowej oraz przystosowywania naszego kraju do struktur, norm
i standardów UE.
Na tym tle zak∏ady przemys∏u spo˝ywczego oczekiwa∏y szkolenia i doskonalenia
pracowników przede wszystkim w zakresie nowych rozwiàzaƒ technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zwiàzanych z funkcjonowaniem zak∏adów produkcyjnych
w gospodarce rynkowej. Dotyczy∏o to w szczególnoÊci takich dziedzin, jak jakoÊç,
marketing i zarzàdzanie.
Ju˝ w latach 1997–98 (jak równie˝ w latach nast´pnych) tematyka kursów i seminariów organizowanych przez ODK i jego filie koncentrowa∏a si´ na nast´pujàcych
zagadnieniach:
– certyfikacja systemu jakoÊci w zak∏adach przemys∏u spo˝ywczego,
– wdra˝anie systemu „Analiza Zagro˝eƒ i Krytyczne Punkty Kontrolne” (Hazard
Analysis Critical Control Points = HACCP),
– wdra˝anie i dokumentowanie systemu zarzàdzania jakoÊcià wed∏ug norm ISO 9000,
– metrologia w badaniu ˝ywnoÊci,
– korzyÊci i zagro˝enia poszczególnych bran˝ przemys∏u spo˝ywczego w zwiàzku
z akcesjà Polski do UE,
– dozór i eksploatacja urzàdzeƒ i instalacji energetycznych,
– bezpieczeƒstwo i higiena pracy (dla pracodawców, kadry kierowniczej i kadry in˝ynieryjno-technicznej).
W szerokim zakresie dzia∏alnoÊç szkoleniowa dotyczy∏a m.in. jakoÊci (ksi´ga jakoÊci,
procedury zapewnienia jakoÊci, akredytacja laboratoriów badajàcych ˝ywnoÊç), marketingu, zawierania i realizacji handlowych kontraktów zagranicznych itp.
W 1997 roku ODK zorganizowa∏ 35 kursów i seminariów z udzia∏em 1512 uczestników, a w 1998 roku – 38 kursów i seminariów dla 921 uczestników.
Ponadto filie ODK w 1997 roku zorganizowa∏y 150 kursów i seminariów dla
2503 uczestników.
Wdra˝ano nowe rozwiàzania w pracy dydaktycznej ODK. Dotyczy∏y one zwi´kszenia elastycznoÊci w podejmowaniu tematyki szkoleniowej i doskonalajàcej, wi´kszej
ró˝norodnoÊci form organizacyjnych oraz ró˝nej lokalizacji, czasu trwania kursów
i seminariów i zró˝nicowanych form naboru uczestników.
Systematycznie by∏a te˝ ulepszana metodyka szkolenia i doskonalenia kadr m.in.
w celu zwi´kszenia efektywnoÊci. Dotyczy to nie tylko kursów i seminariów, organizowanych przez ODK, lecz równie˝ przygotowania wyk∏adowców, m.in. do samodzielnego prowadzenia szkolenia i doskonalenia wewnàtrzzak∏adowego.
Przyk∏adem realizacji nowej koncepcji metodycznej, realizowanej na seminariach
z zakresu jakoÊci jest prowadzenie çwiczeƒ w formie warsztatów szkoleniowych, a tak˝e stosowanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem audiowizualnych
Êrodków dydaktycznych, zwi´kszajàcych percepcj´ wiedzy i umiej´tnoÊci.
W 1997 roku w SITSpo˝. zosta∏a powo∏ana Komisja ds. Specjalizacji Zawodowej
In˝ynierów i Techników (pod przewodnictwem Kol. Stefana Mi∏osza). Komisja, na
odbytym posiedzeniu, zatwierdzi∏a tryb post´powania specjalizacyjnego, tj. uruchamiania przewodu specjalizacyjnego I lub II stopnia przez in˝ynierów i techników przemys∏u spo˝ywczego, spe∏niajàcych warunki dla uzyskania specjalizacji.
ODK SITSpo˝. prowadzi∏ równie˝ dzia∏alnoÊç w zakresie wydawania publikacji.
M.in. wydano nast´pujàce opracowania autorskie:
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– „Obliczenia technologiczne w przetwórstwie owoców i warzyw”, wydanie II, poprawione,
– „Higiena produkcji w przemyÊle owocowo-warzywnym z uwzgl´dnieniem HACCP”,
– „HACCP – koncepcja i system zapewnienia bezpieczeƒstwa produkcji ˝ywnoÊci” (poradnik).
W kolejnych latach 1999–2002 liczba kursów i seminariów oraz uczestników kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco:

Liczba kursów i seminariów (ODK)
Liczba uczestników (ODK)

1999
42
660

2000
51
850

2001
45
780

W 1999 r. Stowarzyszenie bra∏o udzia∏ w og∏oszonym przez „Fundusz Wspó∏pracy”
konkursie na dotacje dla polskich organizacji pozarzàdowych.
Zg∏oszono projekty szkolenia nt.:
– przekszta∏ceƒ w bran˝ach: owocowo-warzywnej, mi´snej, winiarskiej i piekarsko-ciastkarskiej, zwiàzane z przystàpieniem Polski do UE,
– ochrony Êrodowiska w krajach UE i wymogów polskich przepisów w poszczególnych
bran˝ach (owocowo-warzywnej, mi´snej, piekarsko-ciastkarskiej, zbo˝owo-m∏ynarskiej).
Ww. projekt zosta∏ zakwalifikowany do grupy najciekawszych i dofinansowany
w wysokoÊci ok. 80 tys. z∏, co stanowi∏o oko∏o 50% naszych kosztów. Realizujàc projekt
od listopada1999 r. do listopada 2000 r. Stowarzyszenie zorganizowa∏o 8 seminariów na
ww. tematy, a udzia∏ wzi´∏y 273 osoby. Dzia∏ania Stowarzyszenia zosta∏y skwitowane
dyplomem wyró˝niajàcym SITSpo˝. za zaanga˝owanie, rzetelnoÊç i bardzo dobrà
wspó∏prac´ przy realizacji przedsi´wzi´cia na rzecz promowania procesu integracji
Polski z UE.
ODK podejmowa∏ równie˝ dzia∏alnoÊç wydawniczà i propagujàcà opracowania ksià˝kowe. W 1999 r. wydano ksià˝k´ autorstwa Danuty Ko∏o˝yn-Krajewskiej i Tadeusza
Sikory pt. „Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ˝ywnoÊci
HACCP”.
Dzi´ki wspó∏pracy z FAPA OÊrodek otrzyma∏ do rozpropagowania wÊród pracowników zak∏adów spo˝ywczych takie pozycje, jak: „Prawo ˝ywnoÊciowe Unii Europejskiej”,
„Zasady dobrej praktyki produkcyjnej w przemyÊle rybnym”, „Praktyczne wdra˝anie
systemu HACCP w przemyÊle rybnym”, „Warunki wst´pne i wdra˝anie systemu
HACCP w przemyÊle mleczarskim”, „Praktyczne wdra˝anie systemu HACCP w przemyÊle mleczarskim”.
W wyniku wspó∏pracy z Polskim Towarzystwem In˝ynierii i Techniki Przetwórstwa
Spo˝ywczego SPOMASZ wydano w formie drukowanej i na CD katalog pt. „Maszyny
i urzàdzenia technologiczne dla przetwórstwa spo˝ywczego produkowane w Polsce”.
W kadencji 2002–2006 dzia∏alnoÊç szkoleniowa ODK jest nadal intensywnie kontynuowana, co potwierdzajà poni˝sze liczby kursów i seminariów oraz uczestników:

Liczba kursów i seminariów
Liczba uczestników

2002
49
1312

2003
40
883

2004
89
1124
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Tematyka szkoleƒ w tych latach obejmowa∏a przede wszystkim:
– zagadnienia dotyczàce przystosowania krajowego prawa ˝ywnoÊciowego do przepisów
unijnych,
– wdra˝anie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej
oraz systemu HACCP w zak∏adach przemys∏u spo˝ywczego,
– ocena jakoÊci produktów ˝ywnoÊciowych (m.in. oddzia∏ywanie na jakoÊç mikrobiologicznà, jakoÊç sensorycznà, jakoÊç opakowaƒ dla produktów spo˝ywczych)
i znakowania produktów ˝ywnoÊciowych.
Du˝e zainteresowanie budzi∏y tematy zwiàzane z pracà laboratoriów zak∏adowych,
metrologià i akredytacjà laboratoriów badawczych. Wprowadzono tu nowy temat
szkoleniowy pt. „Tworzenie i funkcjonowanie systemu jakoÊci w laboratoriach zak∏adowych”.
Wiele firm produkujàcych ˝ywnoÊç i dostarczajàcych jà do du˝ych sieci handlowych
zainteresowanych by∏o szkoleniami w zakresie wdra˝ania standardów BRC i IFS
(British Retail Consortium oraz International Food Standard) i przygotowaniem zak∏adów do certyfikacji tych systemów.
Zorganizowano tak˝e szkolenia z zakresu dotacji z UE dla sektora rolno-spo˝ywczego.
Mia∏y one charakter warsztatów szkoleniowych i pokazywa∏y uczestnikom, jak nale˝y
wype∏niaç wnioski o dotacje unijne. Podobnie jak w latach poprzednich systematycznie organizowano szkolenia dla zak∏adów z zakresu przepisów BHP dla ró˝nych grup
stanowiskowych.
Nowe, wydane przez ODK pozycje ksià˝kowe, to m.in.:
– „Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej w piekarstwie i ciastkarstwie” – autorstwa El˝biety Staszewskiej, Zygmunta Ambroziaka
i Mieczys∏awy Janik: pozycja otrzyma∏a akceptacj´ G∏ównego Inspektoratu Sanitarnego i by∏a wymieniona na ∏amach „Rzeczypospolitej” jako zalecana do stosowania,
– „HACCP w przetwórstwie mi´snym. Poradnik do opracowywania, wdra˝ania i weryfikacji systemów zak∏adowych” – autorstwa Haliny Witkowskiej,
– „Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna w Gastronomii
z elementami HACCP” – autorstwa Danuty Janik (ksià˝ka uzyska∏a akceptacj´
G∏ównego Inspektora Sanitarnego).
ODK prowadzi∏ tak˝e dystrybucj´ wydawnictw: „Prawo ˝ywnoÊciowe UE”, „Praktyczne zastosowanie wymagaƒ Unii i Polski w Sektorze mleczarskim” i „Jak dostosowaç
rzeênie i przetwórnie do wymagaƒ UE”.
Przy Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝. dzia∏a Komisja Kwalifikacyjna powo∏ana przez
Prezesa Regulacji Energetyki w celu stwierdzenia dodatkowych kwalifikacji osób
zajmujàcych si´ eksploatacjà i dozorem urzàdzeƒ, instalacji i sieci energetycznych.
Komisja, zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. oraz
rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujàce si´ eksploatacjà urzàdzeƒ, instalacji i sieci, przeprowadzi∏a post´powanie
kwalifikacyjne 1119 wniosków i dokona∏a sprawdzenia posiadanych kwalifikacji osób,
odpowiednio do rodzaju prac i stanowisk i udzieli∏a 415 Êwiadectw kwalifikacyjnych
typu D (dozór) i 709 typu E (eksploatacja).
Dzia∏alnoÊç szkoleniowa (poza ODK) by∏a równie˝ prowadzona przez Oddzia∏y
SITSpo˝. WÊród przeprowadzonych przez Oddzia∏y form szkolenia dominowa∏y
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przede wszystkim kursy bhp, ppo˝ i systemu HACCP. Wiele Oddzia∏ów zorganizowa∏o szkolenia nt. korzystania z programów pomocowych UE skierowanych do zak∏adów
przetwórstwa spo˝ywczego.

11.7. Zespó∏ Rzeczoznawców
W omawianym okresie (1997–2006) w istotny sposób zmienia∏a si´ iloÊç zleceƒ i ich
rodzaj, zmieniali si´ zleceniodawcy, zró˝nicowana te˝ by∏a dzia∏alnoÊç rzeczoznawców
w poszczególnych regionach kraju.
W opracowaniach Zespo∏u Rzeczoznawców zdecydowanie przewa˝a∏y ekspertyzy
i wyceny, zaÊ dokumentacje projektowe, opinie techniczne i nadzory inwestorskie wyst´powa∏y sporadycznie bàdê w mniejszym zakresie.
Ocenia si´, ˝e ogó∏em w latach 1996–2005 Zespó∏ Rzeczoznawców SITSpo˝. wykona∏ oko∏o 1400 zleceƒ, polegajàcych g∏ównie na ekspertyzach, opiniach oraz na wycenie majàtku ruchomego i nieruchomego, zaÊ ∏àczna wartoÊç sprzeda˝y us∏ug za to dziesi´ciolecie wynios∏a ok. 3 mln z∏ brutto.
W podziale na lata (1996–2004) i w porównaniu z rokiem 1995 iloÊç zleceƒ i wartoÊç
sprzedanych us∏ug by∏y nast´pujàce:
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

IloÊç zleceƒ (szt.)
114
152
198
165
183
105
114
103
95
158

WartoÊç sprzeda˝y us∏ug brutto (tys. z∏)
158,8
262,9
336,8
264,5
317,9
229,4
304,9
362,7
285,9
500,7

Prace Zespo∏u Rzeczoznawców by∏y wykonywane m.in. dla:
– urz´dów centralnych (Ministerstw Gospodarki oraz Rolnictwa),
– urz´dów skarbowych,
– ró˝nych instytucji (sàdów, izb celnych, banków, gie∏d, szkó∏ wy˝szych, szpitali,
spó∏dzielni mieszkaniowych itp.),
– bran˝ przemys∏u spo˝ywczego (m.in. dla przemys∏u cukierniczego, piekarskiego,
zbo˝owo-m∏ynarskiego, mi´snego, drobiarskiego, mleczarskiego, gastronomicznego,
t∏uszczowego, owocowo-warzywnego, winiarskiego, piwowarskiego i spirytusowego),
– zak∏adów produkcyjno-handlowych i us∏ugowych ró˝nych bran˝,
– a tak˝e dla osób fizycznych.
Tematyka prac podejmowanych przez Zespó∏ Rzeczoznawców w latach 1996–2005
by∏a m.in. nast´pujàca:
– oceny stanu technicznego i wyceny aktualnej wartoÊci rynkowej maszyn, urzàdzeƒ
oraz linii technologicznych,
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– operaty szacunkowe okreÊlenia szkody rzeczywistej powsta∏ej w wyniku nacjonalizacji zak∏adów: m∏ynów, browarów oraz innych,
– ekspertyzy zdolnoÊci przemia∏owej znacjonalizowanych m∏ynów,
– ekspertyzy zdolnoÊci zatrudnienia w znacjonalizowanych zak∏adach przemys∏u
spo˝ywczego,
– opinie dotyczàce zgodnoÊci maszyn i urzàdzeƒ z obowiàzujàcymi normami,
– weryfikacje projektów technologicznych zak∏adów przemys∏u mi´snego pod
wzgl´dem zgodnoÊci z normami europejskimi, celem przystosowania zak∏adów do
wymogów UE,
– wyceny majàtkowe obejmujàce nieruchomoÊci, maszyny, sprz´t i linie technologiczne (tzn. majàtek wnioskodawców stanowiàcy zabezpieczenie kredytu bankowego),
– ekspertyzy dotyczàce ustalenia iloÊci bezpowrotnie zu˝ytej wody do ciàgów technologicznych i produkcyjnych w przedsi´biorstwach (np. browarach),
– dokumentacje techniczne rejestracyjne dla zbiorników spirytusu dla zak∏adów przemys∏u spirytusowego,
– opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolnoÊci produkcyjnej
zak∏adów (m∏ynów, gorzelni, piekarni, masarni i in.),
– oszacowania wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych (czyli budynków, budowli
oraz maszyn i urzàdzeƒ stanowiàcych wyposa˝enie przedsi´biorstw),
– oceny artyku∏ów spo˝ywczych pod wzgl´dem przydatnoÊci do spo˝ycia i opinie
o warunkach przechowywania produktów i inne.
Do najbardziej aktywnych Grup Terenowych Zespo∏u Rzeczoznawców nale˝a∏y
Grupy w Warszawie i Poznaniu, na które przypada∏a najwi´ksza iloÊç realizowanych
zleceƒ, si´gajàca w niektórych latach (∏àcznie dla tych 2 grup) 80%, a nawet ponad 90%
ogólnej iloÊci zleceƒ. PodkreÊliç równie˝ nale˝y aktywnoÊç Grup Terenowych m.in.
w Olsztynie, Bydgoszczy i Szczecinie.
W 1998 roku nastàpi∏a weryfikacja uprawnieƒ rzeczoznawczych i ich odnowienie. Na
podstawie pisma Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. z dnia 30 wrzeÊnia 1998 roku Oddzia∏y
przeprowadzi∏y – w latach 1999–2004 – weryfikacj´ rzeczoznawców naszego Stowarzyszenia i nades∏a∏y wnioski o wydanie nowych legitymacji.
Obecnie (wg danych za 2004/5 rok) liczba uprawnionych rzeczoznawców SITSpo˝.
wynosi 286, sà oni zarejestrowani w 16 Oddzia∏ach Terenowych (Bielsko-Bia∏a, Bydgoszcz, Gdaƒsk, Katowice, Kielce, Koszalin, ¸ódê, Olsztyn, Poznaƒ, Radom, Rzeszów,
Szczecin, Toruƒ, Warszawa, Wroc∏aw i Zielona Góra).
Problemem jest jednak bardzo zró˝nicowany poziom ich dzia∏alnoÊci i aktywnoÊci;
w ostatnich latach do przodujàcych w aktywnoÊci nale˝a∏y Grupy Terenowe w Warszawie, Poznaniu i Olsztynie.
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11.8. Oddzia∏y (Terenowe Jednostki
Organizacyjne)3
Z uwagi na techniczne uwarunkowania zwiàzane z tà publikacjà, a zw∏aszcza z ustalonà jej (ograniczonà) obj´toÊcià, nie jest mo˝liwe przedstawienie tu – w sposób kompleksowy, wyczerpujàcy i szczegó∏owy – pe∏nych informacji o dzia∏alnoÊci wszystkich
Oddzia∏ów (Terenowych Jednostek Organizacyjnych) SITSpo˝.
Z koniecznoÊci wi´c rozdzia∏ ten ma jedynie charakter przyk∏adowy i ogranicza si´
tylko do wybranych, wyselekcjonowanych niektórych faktów i informacji.

11.8.1. Wielkopolski Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝.
(z siedzibà w Poznaniu)
Oddzia∏ ten by∏ (w 2001 r.) wspó∏organizatorem problemowej konferencji z cyklu
„Zwiàzki nauki z praktykà”. W czasie plenarnych zebraƒ Oddzia∏u odbywa∏y si´
wyk∏ady na tematy: „Przepisy Unii Europejskiej i jej zabiegi o konsumenta”, „Rodzime
uwarunkowania produkcji j´czmienia browarnego”, „NowoÊci technologiczne produkcji chleba” i in.
Oddzia∏ zorganizowa∏ (∏àcznie z chórem ECHO) wyjazd do Zak∏adów Przetwórstwa
Mi´snego „RAPID” w Starym Sàczu i do Krakowa, po∏àczony z otwarciem szko∏y skrobiowej.
Z poczàtku 2002 roku dzia∏ania Zarzàdu by∏y skoncentrowane na zorganizowaniu
wyborów w∏adz na kadencj´ w latach 2002–06. Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze Delegatów Oddzia∏u odby∏o si´ w Domu Technika w Poznaniu. Podczas zgromadzenia referat problemowy pt. „Rola Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich
w wymianie handlowej z Unià Europejskà” wyg∏osi∏ V-Prezes MTP.
W roku 2002 zgodnie z planem Oddzia∏ zorganizowa∏ wspólnie z ZG SITSpo˝. Ogólnopolskà Konferencj´ SITSpo˝. w ramach XXIII Kongresu Techników Polskich.
W konferencji uczestniczy∏o 40 osób, zosta∏y wyg∏oszone 3 referaty. W konferencji
koƒczàcej Kongres Techników Polskich, która odby∏a si´ w Poznaniu uczestniczy∏o
6 przedstawicieli Oddzia∏u.
Jesienià 2002 roku odby∏o si´ zebranie plenarne Oddzia∏u w Okr´gowej Spó∏dzielni
Mleczarskiej w Nowym TomyÊlu, na którym zapoznano si´ z osiàgni´ciami Spó∏dzielni
TOP-TOMYÂL i trudnoÊciami bran˝y mleczarskiej zwiàzanymi z wype∏nieniem
warunków wstàpienia do Unii Europejskiej.

3

Dzia∏alnoÊç Oddzia∏ów (Terenowych Jednostek Organizacyjnych) SITSpo˝. omówiono wed∏ug kolejnoÊci
ich powstawania tj. w tej samej sekwencji, jaka zosta∏a przyj´ta w Jubileuszowym Wydaniu „50 lat Stowarzyszenia 1946–1996”. Nazwy i zakres dzia∏ania poszczególnych OW przyj´to wg obecnego stanu organizacyjnego (tj. wg kadencji 2002–2006). Uwzgl´dniono tylko te Oddzia∏y, dla których by∏y zgromadzone
odpowiednie dane statystyczno- sprawozdawcze. Natomiast te, spoÊród wymienionych w tab. 14.3 i 14.4.,
Wojewódzkich i Regionalnych Oddzia∏ów SITSpo˝., które w latach 2002–2006 nie wykazywa∏y okreÊlonej
statutem dzia∏alnoÊci, nie powo∏a∏y przewodniczàcego Zarzàdu Oddzia∏u itp., wymagajà reaktywacji
i uaktywnienia dzia∏aƒ.
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Zebrania Zarzàdu Oddzia∏u odby∏y si´ w 2002 roku równie˝ w Domu Technika
w Poznaniu, w Zak∏adzie Przetwórstwa Kazeiny „LACPOL” w Murowanej GoÊlinie
oraz w Browarze „LECH” w Poznaniu.
W 2004 roku odby∏y si´ 4 zebrania plenarne Zarzàdu Oddzia∏u z udzia∏em przewodniczàcych kó∏, w∏adz Oddzia∏u i zaproszonych goÊci, w tym by∏o 1 zebranie wyjazdowe.
Tematyka i terminy by∏y nast´pujàce:
Tematyka, miejsce i data

IloÊç uczestników

Technologia i zastosowanie skrobi modyfikowanych,
prace badawcze nt. hydrolizatów skrobi
(CLPZiemn., Luboƒ, 25.03.2004)

16

NowoÊci w produkcji ˝ywnoÊci i zwiedzanie zak∏adu
(Przedsi´biorstwo Przemys∏u Ch∏odniczego, Poznaƒ,
3.06.2004)

18

Zastosowanie odwróconej osmozy do produkcji
koncentratu soku jab∏kowego, zwiedzanie oddzia∏u
produkcji koncentratu soku i porcjowania Êmietanki
do kawy (Przetwórnia Owoców CHAMPION,
Jaroniewice, 14.10.2004)

19

Techniczno-ekonomiczne aspekty liofilizacji produktów
spo˝ywczych, zwiedzanie zak∏adu, spotkanie kole˝eƒskie
(Firma CELIKO, Poznaƒ, 16.12.2004)

20

W Oddziale istnieje 7 kó∏ SITSpo˝., w tym 5 kó∏ zak∏adowych oraz ko∏a przy
Zarzàdzie Oddzia∏u i przy Chórze M´skim ECHO. Na zebraniu plenarnym Zarzàdu
Oddzia∏u podj´to uchwa∏´ o utworzeniu ko∏a NOT-SITSpo˝. skupiajàcego czynnych rzeczoznawców Stowarzyszenia. Ko∏a Zak∏adowe dzia∏ajà w bran˝y ziemniaczanej,
ch∏odniczej, koncentratów spo˝ywczych, piwowarskiej, zielarskiej, mleczarskiej,
pszczelarskiej. Aktualnie Oddzia∏ skupia 159 cz∏onków indywidualnych i 1 cz∏onka
wspierajàcego. ¸àcznie 8 osób z Oddzia∏u posiada GodnoÊç Honorowego SITSpo˝.
2 delegatów Oddzia∏u uczestniczy∏o w Zjeêdzie Sprawozdawczym zorganizowanym
w 2004 roku w po∏owie trwania kadencji w∏adz SITSpo˝. Zainteresowani cz∏onkowie Oddzia∏u uczestniczyli w Targach Mi´dzynarodowych POLAGRA-FOOD i POLAGRA-FARM oraz w konferencjach problemowych organizowanych w czasie Targów.
Aktywna jest dzia∏ajàca w OW Grupa Rzeczoznawców SITSpo˝. Uprawnienia
posiada 11 rzeczoznawców Grupy Ekspertów.
W 2004 roku poprawi∏a si´ sytuacja finansowa Oddzia∏u. Uda∏o si´ wynegocjowaç
korzystne warunki wynajmu pomieszczenia w Domu Technika. Zmieniono rodzaj
konta w Banku PKO BP, dzi´ki czemu zmniejszy∏y si´ op∏aty bankowe. Oszcz´dnoÊci
pochodzà równie˝ ze zmniejszenia kwoty na obs∏ug´ administracyjnà Oddzia∏u.
W roku 2005 roku Zarzàd Wielkopolskiego Oddzia∏u Wojewódzkiego SITSpo˝.
zorganizowa∏ nast´pujàce cztery zebrania plenarne:
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Tematyka, miejsce i data

IloÊç uczestników

Agencja Rynku Rolnego Oddzia∏ Terenowy w Poznaniu.
Referat: „Dzia∏alnoÊç ARR po wejÊciu Polski do Unii
Europejskiej”. Dyskusja. Zebranie sprawozdawcze
Oddzia∏u SITSpo˝. za 2004 r. (10 marca 2005)

27

Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydzia∏ Nauk
o ˚ywnoÊci i ˚ywieniu. Zebranie po∏àczone
ze spotkaniem z przewodniczàcym Wielkopolskiego
Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Technologów
˚ywnoÊci prof. Henrykiem Jeleniem. Referat dziekana
Wydzia∏u prof. Zbigniewa Czarneckiego nt. dzia∏ania
Wydzia∏u No˚i˚ AR Poznaƒ (7 czerwca 2005)

24

Przedsi´biorstwo Przemys∏u Ziemniaczanego „Trzemeszno”
w Trzemesznie – zebranie wyjazdowe. Referat przygotowany
na piÊmie i wyg∏oszony pt. „Technika badania parametrów
jakoÊci handlowej ziemniaków skrobiowych”. Zwiedzanie
krochmalni (28 wrzeÊnia 2005)

10

Restauracja „U Mocnego”w Poznaniu – spotkanie Zarzàdu
i w∏adz Oddzia∏u z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i Nowego
Roku oraz 85-lecia Chóru M´skiego ECHO (20 grudnia 2005)

35

W 2005 roku nadal aktywna by∏a Poznaƒska Grupa Rzeczoznawców SITSpo˝.
kierowana przez Kol. Wojciecha Steckiego. Uprawnienia posiada 13 rzeczoznawców
Grupy, przy czym aktywnie wspó∏pracuje 7 ekspertów.
W 2006 roku koƒczy si´ czteroletnia kadencja w∏adz Stowarzyszenia, jest to jednoczeÊnie rok obchodów 60-lecia istnienia SITSpo˝. w Polsce. Jubileusz 60-lecia istnienia obchodziç b´dzie w 2006 roku równie˝ Wielkopolski Oddzia∏ SITSpo˝. W zwiàzku z up∏ywem kadencji, realizujàc zadania statutowe Stowarzyszenia, przewidywane
jest zorganizowanie w I pó∏roczu 2006 r. zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego
i wybory nowych w∏adz Oddzia∏u. Dzia∏alnoÊç Zarzàdu w 2006 roku b´dzie ukierunkowana na akcj´ sprawozdawczo-wyborczà przeprowadzonà zgodnie z wytycznymi
Zarzàdu G∏ównego w Kolach NOT-SITSpo˝. i Oddziale. Prezydium oczekuje zg∏aszania propozycji kandydatów do nowych w∏adz oraz projektów dzia∏ania Zarzàdu
w nast´pnej kadencji w latach 2006–2010.

11.8.2. Mazowiecki Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝.
(z siedzibà w Warszawie)
W kadencji 1998–2001 Oddzia∏ by∏ wspó∏organizatorem organizowanych przez
Zarzàd G∏ówny SITSpo˝. konferencji naukowo-technicznych. Natomiast na zebraniach
Oddzia∏u cz∏onkowie mogli wys∏uchaç nast´pujàcych referatów: „Otrzymywanie
i charakterystyka t∏uszczów przemys∏owych”, „Racjonalne ˝ywienie w okresie trzeciego
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wieku”, „Aktualna sytuacja w Polsce i Europie w wyniku zagro˝enia chorobami zwierz´cymi – BSE i pryszczycà” itp.
Zrealizowano wyjazdy do wybranych zak∏adów przetwórstwa spo˝ywczego, m.in.
Spó∏dzielni „Mlekpol” w Grajewie, Spó∏dzielni Mleczarskiej „Sudowia” i proszkowni
mleka „Laktopol” w Suwa∏kach, Zak∏adów Mi´snych „Mazury” w E∏ku, Zak∏adów
Mi´snych w Kole, Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej w Kole, Zak∏adów Przemys∏u
Owocowo-Warzywnego w ¸owiczu, Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej w Koƒskich
oraz Browaru w Warce. Wyjazdy te by∏y po∏àczone ze zwiedzaniem najciekawszych
obiektów turystyczno-krajoznawczych.
Natomiast w latach 2002–2004/5 podj´to w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim
SITSpo˝. m.in. nast´pujàce dzia∏ania:
W roku 2002 przeprowadzono akcje sprawozdawczo-wyborcze w ko∏ach, zorganizowano Zgromadzenie Delegatów Oddzia∏u, dokonano wyboru nowych w∏adz. Cz∏onkowie Zarzàdu Oddzia∏u aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do XXXV Krajowego Zjazdu Delegatów SITSpo˝.
Cz∏onkowie Ko∏a przy Instytucie Przemys∏u Mi´snego i T∏uszczowego wys∏uchali
wyk∏adu pt. „Harmonizacja polskiego prawa ˝ywnoÊciowego z prawem UE” oraz informacji dr T. P∏atek o 16 Sesji ISO TC-34/SC11 na temat badaƒ t∏uszczów roÊlinnych oraz
zwierz´cych, która odby∏a si´ w Bordeaux we Francji.
Zarzàd Klubu Seniorów i Ârodowiska zorganizowa∏ w 2002 roku zebrania, na
których wyg∏oszone zosta∏y referaty:
– „Nowe elektroniczne techniki multimedialne”
– „Dostosowanie polskiego sektora mleczarskiego do wymogów UE”.
Cz∏onkowie Ko∏a przy Zak∏adach Przemys∏u T∏uszczowego w Warszawie wspó∏pracowali ze szko∏ami Êrednimi i wy˝szymi w szczególnoÊci w zakresie praktyk
zawodowych.
W 2003 roku cz∏onkowie Zarzàdu Oddzia∏u brali czynny udzia∏ w pracach
ZG SITSpo˝., Polskiego Towarzystwa Technologów ˚ywnoÊci i Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego.
Podczas zebraƒ organizowanych przez Zarzàdy Kó∏ dzia∏ajàcych w ramach Oddzia∏u wyg∏aszane by∏y wyk∏ady i odczyty. I tak np.: cz∏onkowie Ko∏a przy Instytucie Przemys∏u Mi´snego i T∏uszczowego wys∏uchali informacji o:
– 49 Mi´dzynarodowym Kongresie Nauki i Technologii Mi´sa, który odby∏ si´
w Brazylii,
– 11 Mi´dzynarodowym Kongresie Rzepakowym, który mia∏ miejsce w Kopenhadze
w Danii,
– 25 Âwiatowym Kongresie Towarzystwa Badaƒ nad T∏uszczami, który odby∏ si´
w Bordeaux we Francji.
Cz∏onkowie Kola przy Zak∏adach Przemys∏u T∏uszczowego wys∏uchali referatu nt.
„Wyst´powanie zanieczyszczeƒ chemicznych w olejach na przyk∏adzie dioksyn”.
Zarzàd Klubu Seniora i Ârodowiska zorganizowa∏ zebrania, na których zosta∏y wyg∏oszone referaty:
– „Sytuacja w przemyÊle soków i napojów bezalkoholowych”
– i „Aktualna sytuacja w przemyÊle zbo˝owo-m∏ynarskim”.
Cz∏onkowie Ko∏a przy IPMSiT∏ uczestniczyli w pracach zwiàzanych z organizacjà
XI Mi´dzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Post´py w technologii t∏uszczów
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roÊlinnych” w Krasnobrodzie k/ZamoÊcia oraz seminarium „Post´py w nauce o ˝ywnoÊci i ˝ywieniu” w Olsztynie.
Kontynuowana by∏a wspó∏praca Zak∏adów Przemys∏u T∏uszczowego ze szko∏ami
Êrednimi i wy˝szymi w zakresie praktyk zawodowych i çwiczeƒ terenowych.
Zarzàd Oddzia∏u wspólnie z Klubem Seniora i Ârodowiska zorganizowa∏ wyjazd techniczny do Sierpca, gdzie zwiedzono Okr´gowà Spó∏dzielni´ Mleczarskà oraz Browar.
W 2004 roku cz∏onkowie Zarzàdu Mazowieckiego Wojewódzkiego Oddzia∏u
SITSpo˝. aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do XXXVI Krajowego Walnego
Zjazdu Delegatów SITSpo˝. W 2004 r. odby∏y si´ 3 zebrania plenarne Zarzàdu Oddzia∏u
oraz kilkakrotnie zbiera∏o si´ Prezydium.
Zarzàd Klubu Seniorów i Ârodowiska zorganizowa∏ zebrania, na których wyg∏oszone
zosta∏y referaty:
– „Polski przemys∏ spo˝ywczy u wejÊcia do Unii Europejskiej” (prof. Roman Urban)
– „Rozwój myÊli technicznej i produkcji maszyn i aparatury mleczarskiej w okresie po
transformacji ustrojowej w Polsce” (mgr in˝. Artur Kobiela),
– „Przemys∏ t∏uszczowy, organizacja, nowoczesne procesy i produkty” (dr Stanis∏aw
Ptasznik).
Cz∏onkowie Ko∏a przy IPMSiT∏ uczestniczyli w pracach zwiàzanych z organizacjà
XII Mi´dzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Post´py w technologii t∏uszczów
roÊlinnych” (Pieszczany, S∏owacja), w uroczystoÊciach zwiàzanych z 50-leciem Instytutu
Przemys∏u T∏uszczowego oraz byli wspó∏organizatorami seminarium nt. „Post´p w nauce o ˝ywnoÊci i ˝ywieniu” (Olsztyn).Ponadto brali udzia∏ w nast´pujàcych imprezach:
– 50 Mi´dzynarodowy Kongres Nauki o Mi´sie i Technologii (Helsinki, Finlandia),
– Kongres „Reakcje Chemiczne w ˚ywnoÊci” (Praga, Czechy)
– XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauki o ˚ywieniu PAN pt. „˚ywnoÊç technologiczna i prozdrowotna (¸ódê).
Cz∏onkowie Ko∏a przy Zak∏adach Przemys∏u T∏uszczowego w Warszawie wspó∏pracowali ze szko∏ami Êrednimi i wy˝szymi – dotyczy∏o to przede wszystkim praktyk zawodowych.
Zarzàd Oddzia∏u wspólnie z Klubem Seniorów i Ârodowiska zorganizowa∏ wyjazd
techniczno-krajoznawczy, podczas którego zwiedzono Okr´gowà Spó∏dzielni´ Mleczarskà w Krasnymstawie oraz ZamoÊç i najpi´kniejsze zakàtki Roztocza.
W 2005 roku odby∏y si´ 3 zebrania plenarne Zarzàdu Oddzia∏u, a Prezydium
zbiera∏o si´ kilkakrotnie. Cz∏onkowie Zarzàdu Oddzia∏u uczestniczyli w pracach takich
organizacji jak Polskie Towarzystwo Technologów ˚ywnoÊci, Polski Komitet Normalizacyjny i in.
Podczas zebraƒ organizowanych przez Ko∏a Zak∏adowe wyg∏aszane by∏y wyk∏ady
i odczyty.
Zarzàd Klubu Seniorów i Ârodowiska zorganizowa∏ 3 zebrania, na których wyg∏oszone zosta∏y referaty:
– „Przemys∏ zielarski, organizacja, nowe produkty” – Jerzy Pol z „Herbapolu”
– „Aktualna sytuacja w gospodarce zbo˝owej w 2005 roku” – dr Bogdan Judziƒski
– „˚ywienie cz∏owieka dojrza∏ego w okresie „trzeciego wieku” – prof. Czes∏aw
Kierebiƒski
oraz odby∏o si´ wspólne zebranie Zarzàdu Oddzia∏u oraz Klubu Seniora i Ârodowiska
w Zak∏adach Przemys∏u T∏uszczowego S.A. w Warszawie podczas którego Dyr. ZPT
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Andrzej Zakrzewski wyg∏osi∏ bardzo ciekawy referat pt. „Historia i wspó∏czesnoÊç przemys∏u t∏uszczowego i ZPT S.A.w W-wie”, a Sekretarz Generalny SITSpo˝. Bronis∏aw
Weso∏owski poinformowa∏ o pracach prowadzonych przez Zarzàd G∏ówny SITSpo˝.
Cz∏onkowie Ko∏a przy IPMSiT∏ uczestniczyli w pracach zwiàzanych z organizacjà
wiosennej i jesiennej edycji Konkursu „Produkty najwy˝szej jakoÊci w polskim przemyÊle mi´snym” oraz konkursu podczas którego prezentowane by∏y produkty przemys∏u t∏uszczowego, XIII Mi´dzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Post´py w technologii t∏uszczów roÊlinnych” (Szczyrk) oraz uroczystoÊciach zwiàzanych z 50-leciem
Instytutu Przemys∏u Mi´snego
Ponadto brali udzia∏ w nast´pujàcych imprezach:
– 51 Mi´dzynarodowy Kongres Nauki o Mi´sie i Technologii (Baltimore, USA),
– Mi´dzynarodowa konferencja specjalistów ds. olejów i t∏uszczów przy PC-34 ISO
(Berlin, Niemcy),
– Narada na temat: olej z oliwek (Ju˘n, Andaluzja – Hiszpania).
Cz∏onkowie Ko∏a przy Zak∏adach Przemys∏u T∏uszczowego w Warszawie wspó∏pracowali ze szko∏ami Êrednimi i wy˝szymi – dotyczy∏o to przede wszystkim praktyk zawodowych.
Zarzàd Oddzia∏u wspólnie z Klubem Seniorów i Ârodowiska zorganizowa∏ wyjazd
techniczno-krajoznawczy podczas którego zwiedzono Okr´gowà Spó∏dzielni´
Mleczarska w Ciechanowie, Wydzia∏ Nauki o ˚ywieniu Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Stare Miasto w Olsztynie i Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze.
Cz∏onkowie Mazowieckiego OW – uczestnicy wyjazdu techniczno-krajoznawczego zwiedzajà
Âwi´ty Krzy˝, 2001 r.
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11.8.3. Ma∏opolski Oddzia∏ Wojewódzki (z siedzibà w Krakowie)
Poni˝sze informacje dotyczà g∏ównie 2005 roku tj. okresu w którym dzia∏alnoÊç
Ma∏opolskiego Oddzia∏u Wojewódzkiego – po reaktywowaniu jego w∏adz – by∏a szczególnie intensywna i owocna.
W 2005 r. odby∏o si´ pi´ç zebraƒ MOW SITSpo˝.
Dwa dotyczy∏y spraw statutowo – organizacyjnych, natomiast trzy by∏y zebraniami
o charakterze naukowym, których cz´Êciami sk∏adowymi by∏y wyk∏ady i dyskusja.
Na zebraniach statutowo-organizacyjnych w dniu 25.01.2005 r. poruszono nast´pujàce zagadnienia:
– informacja nt. spotkania prezesów w Radzie Krakowskiej FSNT w dniu 20.12.2004 r.
– program dzia∏ania Zarzàdu G∏ównego FSNT NOT na kadencj´ 2004–2008
– zapoznanie z Regulaminem VI Mi´dzynarodowego Konkursu „EKO-2005” na rozwiàzania w dziedzinie ochrony Êrodowiska
– uzgodnienie g∏ównych za∏o˝eƒ konkursu na prace dyplomowe WT˚ Akademii
Rolniczej w Krakowie,
natomiast w dniu 9.11.2005 r. tematyka zebrania dotyczy∏a:
– informacji dotyczàcej dzia∏alnoÊci Krakowskiej Rady FSNT i sytuacji siedziby przy
ul. Straszewskiego 28
– uchwalenia Regulaminu konkursu na prace dyplomowe WT˚ Akademii Rolniczej
w Krakowie.
Uzgodniono, ˝e konkurs na najlepsze prace dyplomowe odb´dzie si´ dla uczczenia
pami´ci profesora Franciszka Nowotnego dla zach´ty do osiàgni´cia jak najlepszych
wyników w studiach oraz dla podkreÊlenia zainteresowania jakie SITSpo˝. przywiàzuje do kszta∏cenia m∏odej kadry technicznej, jak równie˝ ma s∏u˝yç pomocà
w kszta∏towaniu wizerunku wybitnego absolwenta WT˚ Akademii Rolniczej w Krakowie.
Nagrody b´dà mieç charakter honorowy, a dodatkowe gratyfikacje b´dà ustalane
corocznie w zale˝noÊci od sponsorów. Informacja o przyznaniu nagród zamieszczona
b´dzie w „PrzemyÊle Spo˝ywczym” i innych czasopismach bran˝owych.
Regulamin i sposób post´powania uzgodniono z W∏adzami Wydzia∏u Technologii
˚ywnoÊci Akademii Rolniczej w Krakowie.
W ramach zebraƒ naukowych odby∏y si´ nast´pujàce wyk∏ady:
– w dniu 25.01.2005 r. – „Normalizacja – aktualnoÊci na arenie krajowej i mi´dzynarodowej” – wyg∏oszony przez mgr in˝. Ew´ Michur´, przewodniczàcà Komitetu
Technicznego ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych (dzia∏ajàcego przy Polskim
Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie).
W trakcie wyk∏adu omówiono histori´ normalizacji, ustaw´ o normalizacji, procedury normalizacyjne, normalizacj´ mi´dzynarodowà i regionalnà, w tym szczególnà
uwag´ zwrócono na normalizacje europejskà. Omówiono równie˝ organizacje zwiàzane z normalizacjà oraz zakresy tematyczne wybranych komitetów technicznych
dzia∏ajàcych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
– w dniu 24.05.2005 r. – „Zasady projektowania jako pomost do opracowania produktu
na przyk∏adzie kie∏basy „Gyro” z dodatkiem sera typu „Feta” – wyg∏oszony przez
prof. dr hab. Henryka Dauna z Uniwersytetu Stanowego Rutgers w New Jersey
(Departament of Food Science) (USA).
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Wyk∏ad Prof. dr hab. Henryka Dauna ( Rutgers University, New Jersey, USA) p.t. “Zasady
w projektowaniu nowych produktów” Ma∏opolski OW SITSpo˝., Kraków, 24.05.2005 r.

W wyk∏adzie autor omówi∏ mi´dzy innymi przes∏anki opracowania nowych produktów, etapy przygotowania projektu, biznesplan opracowanego produktu, instrukcj´
produkcji, nast´pnie badania konsumenckie, produkcj´ doÊwiadczalnà, wymagania
jakoÊciowe, planowanie i zarzàdzanie projektem.
– w dniu 9.11.2005 r. – „Dioksyny w ˝ywnoÊci” – wyg∏oszony przez dr hab. El˝biet´
Sikor´ z Wydzia∏u Technologii ˚ywnoÊci Akademii Rolniczej w Krakowie.
W wyk∏adzie omówiono dioksyny i ich w∏aÊciwoÊci, zagadnienia toksycznoÊci dioksyn jako jednego ze spektakularnych zanieczyszczeƒ Êrodowiska, êród∏a dioksyn
w Êrodowisku i w ˝ywnoÊci.
Po ka˝dym z wyk∏adów odbywa∏y si´ bardzo o˝ywione dyskusje Êwiadczàce o du˝ym
zainteresowaniu przedstawionymi tematami.

11.8.4. ¸ódzki Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝. (z siedzibà w ¸odzi)
Na terenie ¸ódzkiego Oddzia∏u Wojewódzkiego w szczególnoÊci wielkà aktywnoÊcià
wyró˝nia∏y si´ Ko∏a Zak∏adowe przy placówkach naukowo-badawczych –Centralnym
Laboratorium Ch∏odnictwa (CLCh) i Centralnym OÊrodku Badawczo – Rozwojowym
Przemys∏u Gastronomicznego i Artyku∏ów Spo˝ywczych (COBRPGiAS). Wielokrotnie by∏y one organizatorami lub wspó∏organizatorami licznych konferencji, zarówno
o charakterze ogólnopolskim jak i regionalnym, a cz∏onkowie tych kó∏ opracowywali
i wyg∏aszali referaty naukowe i techniczne.
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I tak np.:
Cz∏onkowie Ko∏a przy CLCh w roku 2002 byli wspó∏organizatorami:
– konferencji ogólnopolskiej pt. „Nowoczesne technologie w piekarnictwie i produkcji lodów”,
– mi´dzynarodowego seminarium pt. „Miejsca krytyczne w ∏aƒcuchu ch∏odniczym
a bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci”,
– seminarium szkoleniowego „Znaczenie wdra˝ania i stosowania Kodeksu ˚ywnoÊci
Mro˝onej”,
– cyklu seminariów dot. „Nowych obowiàzków producentów w zakresie gospodarki
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”, „Stanu techniczno-technologicznego
ch∏odni i mo˝liwoÊci ich dostosowania do wymogów UE”, „Problematyki programów
pomocowych UE, zmian technologii sk∏adowania mi´sa w ch∏odniach oraz transportu ˝ywnoÊci ∏atwo psujàcej si´”.
Cz∏onkowie Ko∏a przy CLCh∏. byli równie˝ wspó∏organizatorami:
– ogólnopolskiego seminarium pt. „Unia Europejska – szanse i zagro˝enia dla polskiej
˝ywnoÊci” (Be∏chatów). Uczestniczy∏o w nim 55 producentów ˝ywnoÊci mro˝onej
i sch∏odzonej, w tym lodów. Tematyka seminarium dotyczy∏a:
– nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych z zakresu ˝ywnoÊci mro˝onej i sch∏odzonej,
– bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci w Polsce i w UE,
– zagro˝eƒ mikrobiologicznych w przetwórstwie ˝ywnoÊci i sposobów zapobiegania im,
– zastosowania nowych sk∏adników w technologiach produktów ˝ywnoÊciowych,
– wykorzystania nowych rozwiàzaƒ w zakresie opakowaƒ ˝ywnoÊci,
– programów finansujàcych inwestycje.
Natomiast cz∏onkowie ko∏a przy COBRPGiAS w ¸odzi byli wspó∏organizatorami
konferencji ogólnopolskiej „Zapewnienie jakoÊci badaƒ w laboratorium akredytowanym” oraz konferencji regionalnej „Aspekty jakoÊciowe i zdrowotne wód i napojów”.
Ko∏o to otacza∏o opiekà uczniów z Zespo∏u Szkó∏ Chemicznych, Technikum Technologii ˚ywnoÊci w Wojs∏awicach oraz studentów Wydzia∏u Technologii Spo˝ywczej
Politechniki ¸ódzkiej.
W 2005 roku, w wyniku zmian organizacyjnych, powo∏ania nowego kierownictwa
OÊrodka i redukcji za∏ogi, dotychczas najbardziej pr´˝ne i liczebne ko∏o Oddzia∏u,
tj. ko∏o przy COBRPGiAS uleg∏o likwidacji.
¸ódzki Oddzia∏ Wojewódzki zorganizowa∏ m.in. ogólnopolskie sympozja na nast´pujàce tematy: „Prawo ˝ywnoÊciowe i normalizacja”, „Substancje dodatkowe w surowcach
stosowanych do produkcji napojów oraz w gotowych wyrobach”, Wp∏yw wprowadzania systemów zapewnienia jakoÊci wg Norm ISO i HACCP na podniesienie walorów
jakoÊciowych i standaryzacja ˝ywnoÊci” oraz „Perspektywy rozwoju produktów mro˝onych”.
¸ódzki Oddzia∏ Wojewódzki wyró˝nia∏ si´ te˝ aktywnoÊcià w dziedzinie organizowania wyjazdów naukowo-technicznych, w latach 1999–2001 m.in. zorganizowa∏
wyjazdy do Pragi, Lwowa oraz na Targi POLAGRA w Poznaniu i do Zak∏adów Cukierniczych AGROS-OPTIMA w ¸odzi.
W ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki Zarzàd Oddzia∏u zorganizowa∏
w Domu Technika w ¸odzi wystaw´ przemys∏u spo˝ywczego z terenu swej dzia∏alnoÊci.
Z uwagi na charakter imprezy eksponowano g∏ównie instytucje naukowo-badawcze,
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zajmujàce si´ zagadnieniami technologii produkcji i jakoÊci artyku∏ów spo˝ywczych.
By∏y to Centralne Laboratorium JakoÊci oraz CLCh i COBRPGiAS. Uzupe∏niajàco
swoje wyroby i us∏ugi prezentowa∏y firmy:
– ZPC „Rusa∏ka” w ¸odzi,
– Okr´gowe Przedsi´biorstwo Przemys∏u Zbo˝owo-M∏ynarskiego PZZ w Pabianicach,
– Zak∏ady Mi´sne „W´dzonka” w ¸odzi,
– Biuro Technologiczno-Marketingowe „TTM” mgr S∏awomir Podgajny w Brzezinach.
Zarzàd Oddzia∏u SITSpo˝. w ¸odzi zorganizowa∏ spotkanie Zarzàdu z wieloletnimi
aktywistami oraz kierownictwem zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego, wspó∏pracujàcych
z SITSpo˝. Na spotkaniu odby∏a si´ degustacja wyrobów: Produkcyjno-Handlowej
Spó∏dzielni Spo˝ywców w ¸odzi, Zak∏adów Przemys∏u Cukierniczego „Rusa∏ka”,
Browarów ¸ódzkich i Zak∏adów Mi´snych „W´dzonka” w ¸odzi. W spotkaniu uczestniczy∏o 40 osób.
Zarzàd Oddzia∏u, równie˝ w kadencji 2002–2006 kontynuowa∏ organizacj´ konkursu
na „Najlepszà prac´ dyplomowà technika”. W konkursie tym praca pt. „Zastosowanie
nowych preparatów bia∏kowo-pektynowych w produkcji napojów fermentowanych oraz
przyk∏adowe badania rynku i segmentacji klientów napojów fermentowanych w ¸ódzkiej Spó∏dzielni Mleczarzy” zaj´∏a II miejsce w ¸R SNT. Natomiast praca z Technikum
Gastronomicznego w ¸odzi „Kuchnia kaszubska” zosta∏a wyró˝niona przez Zarzàd
Oddzia∏u SITSpo˝.
Zarzàd ¸ódzkiego Oddzia∏u Wojewódzkiego SITSpoz. by∏ w 2002 roku wspó∏organizatorem uroczystoÊci pogrzebowych prof. Boles∏awa Bachmana, Cz∏onka Honorowego SITSpo˝, jednego z najbardziej aktywnych dzia∏aczy naszego Stowarzyszenia.
Jubileusz 50-lecia ¸ódzkiego OW SITSpo˝., ¸ódê, 30.01.1997: przemawia Kol. Boles∏aw
Bachman, a od prawej strony; Kol. Kol. Danuta Janik, Janusz Berdowski i przedstawiciel
¸ódzkiej Federacji SNT
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AktywnoÊç seniorów, zrzeszonych w Kole Seniorów, przejawia∏a si´ g∏ównie poprzez
udzia∏ w pracach Komisji i Komitetów ¸R FSNT NOT (Komisja Seniorów, Komisja
Klubu Techniki, Komisja ds. Ruchu Stowarzyszeniowego, Komisja ds. Kszta∏towania
i Ochrony Ârodowiska).
Zarzàd Oddzia∏u w dalszym ciàgu systematycznie prowadzi „Kronik´” opisujàcà
wa˝niejsze wydarzenia z dzia∏alnoÊci Oddzia∏u.
W 2005 roku, w porównaniu do roku ubieg∏ego, zmniejszy∏a si´ liczba cz∏onków
indywidualnych i zbiorowych. Mimo, ˝e przyby∏o 3 nowych cz∏onków indywidualnych
bilans jest ujemny. Zmniejszy∏a si´ tak˝e liczba kó∏ zak∏adowych.
Pozosta∏y tylko 3 ko∏a:
– przy Centralnym Laboratorium Ch∏odnictwa,
– przy ¸ZPS „Polmos”,
– ko∏o seniorów.
We wszystkich tych ko∏ach zmniejszy∏a si´ liczba cz∏onków.
Przy Zarzàdzie Oddzia∏u utworzono grup´ cz∏onków ze zlikwidowanych zak∏adów
pracy. Osoby te w miar´ aktywnie uczestniczà w pracy Zarzàdu.
Dzia∏alnoÊç OW w 2005 roku by∏a wi´c prowadzona, choç w trudnych warunkach
i ograniczonym zakresie.
W odbywajàcym si´ w ¸ódzkim Domu Technika, w dniach 18–23.04.2005 r. V Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki Zarzàd Oddzia∏u zorganizowa∏, w dniu Forum Techniki,
prelekcj´ nt. „JakoÊç ˝ywieniowa produktów mro˝onych”. Prelekcj´ opracowa∏a i wyg∏osi∏a dr in˝. El˝bieta Polak, wiceprzewodniczàca Zarzàdu ¸ódzkiego Oddzia∏u
SITSpo˝., cz∏onek ko∏a przy CLCh. Prelekcja by∏a przeznaczona dla mieszkaƒców
¸odzi. Frekwencja 40 osób.
W tym samym dniu Zarzàd zorganizowa∏ wyk∏ad przedstawiciela przemys∏u piekarskiego, mgr in˝. Macieja Mielczarskiego nt. „Prozdrowotne tendencje w produkcji
pieczywa”. Wyk∏adowi towarzyszy∏a wystawa produktów piekarskich i cukierniczych,
sektora prywatnego i spó∏dzielczego z regionu ∏ódzkiego, po∏àczona z degustacjà.
Frekwencja równie˝ ok. 40 osób.
Ko∏o zak∏adowe przy CLCH, w okresie sprawozdawczym (w dniu 6–7.10.2005 r.),
by∏o wspó∏organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Post´p technologiczny
i techniczny produkcji ˝ywnoÊci mro˝onej i sch∏odzonej”. Tematyka prezentowanych
zagadnieƒ obejmowa∏a najnowsze osiàgni´cia nauki w tym zakresie. W konferencji
udzia∏ wzi´∏o 60 osób.
Cz∏onkowie Kola przy ¸ZPS „Polmos” uczestniczà w imprezach organizowanych
przez Zarzàd Oddzia∏u.
Cz∏onkowie Ko∏a Seniorów prowadzà o˝ywionà dzia∏alnoÊç w ramach ¸ódzkiego
Ko∏a Seniorów, dzia∏ajàcego przy ¸ódzkiej Radzie Federacji SNT-NOT. Spo˝ywcy sà
najliczniejszà i najbardziej aktywnà grupà tego ko∏a.
Cz∏onkowie ¸ódzkiego Oddzia∏u SITSpo˝. aktywnie pracujà we wszystkich klubach
i komisjach ¸ódzkiej Rady Federacji SNT-NOT, cz´sto pe∏niàc kierownicze funkcje.
Zarzàd Oddzia∏u zorganizowa∏ 04.02.2005 r. spotkanie noworoczne cz∏onków i wieloletnich sympatyków Stowarzyszenia z przedstawicielami przemys∏u spo˝ywczego
i w∏adzami ¸ódzkiej Rady Federacji po∏àczone z degustacjà wyrobów zak∏adów spo˝ywczych. W spotkaniu uczestniczy∏o 35 osób. Mimo za∏o˝enia, ˝e spotkanie b´dzie mia∏o
charakter towarzyski, dyskutowano na nim aktualnà sytuacje przemys∏u spo˝ywczego
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Wystawa „Produkty przemys∏u spo˝ywczego ¸odzi” – stoiska ¸ódzkiej Spó∏dzielni
Mleczarskiej i Zak∏adów Mi´snych „W´dzonka”, ¸ódzki OW SITSpo˝., ¸ódê, 25.04.2002 r.

w ¸odzi oraz rozwa˝ano problem s∏abego zainteresowania m∏odych ludzi dzia∏alnoÊcià
stowarzyszeniowà.
Mimo podejmowania prób zainteresowania dzia∏alnoÊcià Stowarzyszenia szkó∏ zwiàzanych z przemys∏em spo˝ywczym nie osiàgni´to po˝àdanych rezultatów. Zosta∏o
tylko Technikum Gastronomiczne, z którym wspó∏praca sprowadza si´ do przekazywania, przez Zarzàd, czasopism bran˝owych do szkolnej biblioteki.
W roku 2005 z satysfakcjà odnotowano fakt otrzymania przez cz∏onka Oddzia∏u –
mgr in˝. S∏awomira Podgajnego – tytu∏u EURO-ING.
W 2005 roku odby∏o si´ 8 zebraƒ Zarzàdu, na których dyskutowane by∏y wszystkie
problemy Stowarzyszenia oraz ¸ódzkiej Rady Federacji SNT-NOT.

11.8.5. DolnoÊlàski Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝.
(z siedzibà we Wroc∏awiu)
DolnoÊlàski Oddzia∏ Wojewódzki przejawia∏ wiele inicjatyw w zakresie naukowo-technicznych konferencji, sympozjów i odczytów. By∏y one organizowane g∏ównie
w zak∏adach pracy z inicjatywy i przy wspó∏udziale cz∏onków SITSpo˝., cz´Êç z nich
organizowa∏ Zarzàd Oddzia∏u. Imprezy te mia∏y zarówno charakter krajowy jak i mi´dzynarodowy.
Cz∏onkowie Kó∏ Zak∏adowych oraz Zarzàd Oddzia∏u we Wroc∏awiu, byli autorami
i wspó∏autorami wielu referatów, odczytów i doniesieƒ, a do wa˝niejszych z nich nale˝y zaliczyç:
– doniesienia naukowe i referaty opracowane i wyg∏aszane na kongresach, konferencjach i sympozjach przez cz∏onków SITSpo˝. z Akademii Rolniczej i Akademii
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Ekonomicznej we Wroc∏awiu, obejmujàce takie zagadnienia, jak: ochrona Êrodowiska, ochrona patentowa, osiàgni´cia naukowe w technologii ˝ywnoÊci, sterowanie
jakoÊcià, racjonalne ˝ywienie cz∏owieka, marketing i zarzàdzanie (∏àcznie wyg∏oszono ponad 80 takich referatów i doniesieƒ),
– seminaria techniczno-technologiczne organizowane przez cz∏onków Kó∏ Zak∏adowych w nast´pujàcych zak∏adach: Browary DolnoÊlàskie „Piast”, Wroc∏awskie
Zak∏ady Zielarskie „Herbapol”, Wroc∏awskie Przedsi´biorstwo Przemys∏u Spirytusowego „Polmos” (seminaria te by∏y zwiàzane z przygotowaniami do wprowadzenia
systemów zapewnienia jakoÊci wed∏ug wymagaƒ norm grupy ISO-9000 i GMP),
– 2 referaty opracowane i wyg∏oszone przez cz∏onków SITSpo˝. w Auli Uniwersytetu
Wroc∏awskiego podczas sympozjum odbywajàcego si´ w ramach zorganizowanych
przez Akademi´ Rolniczà i Zarzàd Oddzia∏u SITSpo˝. obchodów 50-lecia nauki w powojennym Wroc∏awiu (tematy ww. referatów to „Przetwórstwo ziemniaka – stan i perspektywy” i „50 lat przemys∏u mi´snego na Dolnym Âlàsku”)
– oraz wiele referatów wyg∏oszonych w trakcie licznych innych konferencji naukowo-technicznych dotyczàcych m.in. znakowania artyku∏ów spo˝ywczych, marketingu
w przetwórstwie i sprzeda˝y, racjonalnego ˝ywienia cz∏owieka, agroturystyki oraz
jakoÊci wyrobów mi´snych).
Zarzàd Oddzia∏u by∏ te˝ szczególnie aktywny w zakresie promocji polskich wyrobów.
Organizowa∏ on – ka˝dej wiosny i jesieni – cykliczne promocje krajowych wyrobów spo˝ywczych pod has∏ami: „Popieramy produkcj´ krajowà” i „Byç narodowi u˝ytecznym”.
W ramach kolejnych edycji ww. konkursu przemys∏u spo˝ywczego województwa
wroc∏awskiego, w licznych bran˝owych konkursach ogólnokrajowych i zagranicznych
prezentowane wyroby przez cz∏onków Kó∏ Zak∏adowych SITSpo˝. i cz∏onków wspierajàcych z Oddzia∏u we Wroc∏awiu by∏y nagradzane jako produkty najwy˝szej jakoÊci.
W kadencji 1998–2002 DolnoÊlàski Oddzia∏ Wojewódzki m.in. by∏ organizatorem
konferencji nt. „Problematyka przetwórstwa i strategia rynku ˝ywnoÊciowego w procesie transformacji”, „Dostosowanie zak∏adów do wymagaƒ UE” i „˚ywnoÊç a zdrowie
i dobra kondycja cz∏owieka” i inne.
Ko∏o SITSpo˝. przy Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu zorganizowa∏o wycieczk´ do Browarów DolnoÊlàskich, Cukrowni Pustków, Kompanii Spirytusowej
Wratislawia, Zak∏adów Spirytusowych „Jurbo-Agro” w Grabowie Wielkim oraz
Spó∏dzielni Pracy „Cukry Nyskie” w Nysie. Cz∏onkowie tego Ko∏a brali udzia∏
w Âwiatowym Kongresie Biotechnologia 2000” w Berlinie oraz w 27 Mi´dzynarodowej
Konferencji S∏owackiego Stowarzyszenia In˝ynierii Chemicznej w Brnie.
Natomiast – za okres 2002–2004/5 – na podkreÊlenie zas∏ugujà nast´pujàce kierunki
dzia∏ania DolnoÊlàskiego Oddzia∏u Wojewódzkiego i Kó∏ Zak∏adowych:
– wspó∏udzia∏ w zorganizowaniu przez Sekcj´ M∏odej Kadry Naukowej Wydzia∏u Nauk
o ˚ywnoÊci AR we Wroc∏awiu ogólnopolskiej sesji naukowej pt. „JakoÊç i prozdrowotne cechy ˝ywnoÊci – nauka w praktyce”
– ufundowanie przez Oddzia∏ SITSpo˝.(corocznie) nagrody rzeczowej dla laureata ogólnopolskiego konkursu na najlepszego ucznia w zawodzie piekarza-ciastkarza,
– zorganizowanie wspólnie z Wroc∏awskim Oddzia∏em Polskiego Towarzystwa Technologów ˚ywnoÊci konferencji naukowej pt. „JakoÊç, bezpieczeƒstwo i wymogi
rynku ˝ywnoÊciowego”. Konferencja ta odby∏a si´ w ramach Wroc∏awskich Dni
Nauki i Techniki.
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– zorganizowanie konferencji nt. „Zarzàdzanie wiedzà chronionà w przedsi´biorstwie”
(przy wspó∏pracy z Okr´giem DolnoÊlàskim Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
oraz Komitetem JakoÊci i Wspierania Produkcji Krajowej Wroc∏awskiej Rady SNT),
– uczestnictwo w pracy zespo∏u, powo∏anego przez Urzàd Marsza∏kowski we Wroc∏awiu
nt. opracowania programu pt. „Wojewódzki program rozwoju sektora rolno-spo˝ywczego”,
– zorganizowanie spotkania i seminarium, tematem których by∏o przygotowanie
sektora rolno-spo˝ywczego do wymagaƒ Unii Europejskiej i tak w spotkaniu „Nauka – przemys∏” uczestniczyli przedstawiciele Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu, Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa Urz´du Wojewódzkiego, instytucji kontrolnych (Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej
i Weterynaryjnej), Wroc∏awskiej Rady FSNT i nauczyciele Êrednich szkó∏ zawodowych. Natomiast seminarium szkoleniowe dotyczàce przystosowania zak∏adów spo˝ywczych do wymagaƒ UE obejmowa∏o wyk∏ady nt. wprowadzenia systemów: GMP,
GHP i HACCP oraz çwiczenia warsztatowe z tych tematów. Wyk∏adowcami byli
pracownicy naukowi AE i AR we Wroc∏awiu.
– Zorganizowanie 2-dniowej prezentacji produktów spo˝ywczych pt. „Wigilijny stó∏ –
polska tradycja”. Wyroby prezentowali równie˝ uczniowie warsztatów szkolnych
Zespo∏u Szkó∏ Gastronomicznych we Wroc∏awiu. Prezentacja uzupe∏niona zosta∏a
referatem opracowanym i wyg∏oszonym przez etnografa na temat ”Polskie tradycje
sto∏u wigilijnego”. Impreza odby∏a si´ w ramach XXIX Wroc∏awskich Dni Nauki
i Techniki.
– zorganizowanie (w 2004 r.) w ramach corocznych obchodów Wroc∏awskich Dni
Nauki i Techniki dwudniowej prezentacji krajowych produktów, pod has∏em przewodnim „Inteligentne ˝ywienie warunkiem dobrej kondycji i urody cz∏owieka”.
Prezentowane przez krajowych producentów produkty stanowi∏y ˝ywnoÊç prozdrowotnà i funkcjonalnà. Prezentacji wyrobów towarzyszy∏o seminarium z referatami
omawiajàcymi produkty „inteligentnego ˝ywienia”, wyg∏oszonymi przez wroc∏awskich naukowców z Akademii Rolniczej, Akademii Ekonomicznej oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Technologów ˚ywnoÊci i przemys∏u. Wyg∏oszone wyk∏ady obejmowa∏y nast´pujàce tematy:
· „Wp∏yw ró˝nych sk∏adników ˝ywnoÊciowych na zdrowie, urod´ i kondycj´ cz∏owieka”,
· „Mleczarskie wyroby o probiotycznych w∏aÊciwoÊciach”,
· „Pieczywo z dodatkami prozdrowotnymi”,
· „Prozdrowotne w∏aÊciwoÊci flawonów i innych sk∏adników roÊlinnych zawartych
w produktach spo˝ywczych”,
· „Strategiczne rozwa˝ania o rynku Êrodków farmaceutyczno-spo˝ywczych”.
– zorganizowanie wspólnie z Katedrà Analizy JakoÊci Akademii Ekonomicznej we
Wroc∏awiu 3 – dniowego seminarium szkoleniowego nt. „Bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci
– przystosowanie zak∏adów spo˝ywczych do wymagaƒ UE”. W seminarium uczestniczy∏o ponad 50 osób, w tym równie˝ studenci ostatniego roku Wydzia∏u In˝ynieryjno-Ekonomicznego oraz doktoranci Akademii Ekonomicznej.
– zorganizowanie w ramach sta∏ej wspó∏pracy Zarzàdu Oddzia∏u z Urz´dem Wojewódzkim i Urz´dem Marsza∏kowskim seminarium szkoleniowego, na którym wyk∏adowcà
by∏ przedstawiciel Biura Integracji Europejskiej Urz´du Wojewódzkiego, a przewod-
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niczàcy Zarzàdu Oddzia∏u zosta∏ powo∏any w sk∏ad kapitu∏y konkursu ”Polski Produkt ˚ywnoÊciowy 2004” (konkurs ten jest organizowany corocznie przez Urzàd
Marsza∏kowski).
– Êcis∏a wspó∏praca Wroc∏awskim Oddzia∏em Polskiego Towarzystwa Technologów
˚ywnoÊci oraz z DolnoÊlàskim Okr´giem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
Wyrazem tej wspó∏pracy jest wspólne organizowanie sympozjów i konferencji,
których g∏ównymi tematami by∏y m.in. jakoÊç zdrowotna ˝ywnoÊci, ochrona patentowa
i znaki towarowe w Êwietle przepisów UE.
W 2005 roku dzia∏alnoÊç OW by∏a intensywna, a rozszerzone posiedzenia prezydium
odby∏y si´ 24 razy. Dzia∏alnoÊç ta obejmowa∏a m.in. konferencje szkoleniowe, seminaria
i kursy oraz wspó∏prac´ z Radà FSNT, w∏adzami terenowymi oraz wy˝szymi uczelniami
i szko∏ami zawodowymi itp.
I tak np.:
– Zarzàd Oddzia∏u SITSpo˝. wraz z OÊrodkiem Doskonalenia Kadr Technicznych
Wroc∏awskiej Rady Federacji SNT zorganizowa∏ seminarium szkoleniowe na temat
„HACCP w produkcji i handlu artyku∏ami spo˝ywczymi”. Podczas seminarium omówiono 5 tematów z zakresu bezpieczeƒstwa zdrowotnego ˝ywnoÊci oraz wdra˝ania
systemów GMP, GHP, HACCP. Uczestniczy∏o 19 osób. Wyk∏adowcami byli pracownicy naukowi Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu.
– W dniach 15–16 listopada 2005 r. DolnoÊlàski Zarzàd Oddzia∏u SITSpo˝. zorganizowa∏, przy aktywnym wspó∏udziale Akademii Ekonomicznej i Akademii Rolniczej
we Wroc∏awiu, konferencj´ szkoleniowà na temat „Prawo ˝ywnoÊciowe w Polsce
UroczystoÊç z okazji 50-lecia nauki w powojennym Wroc∏awiu zorganizowana przez
DolnoÊlàski OW SITSpo˝. i Akademi´ Rolniczà, Wroc∏aw, 19.10.1995 r., w Êrodku goÊç
honorowy, Prof. Wincenty Pezacki
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–

–

–

–

–

–

i w Unii Europejskiej”. Konferencja cieszy∏a si´ ogromnym zainteresowaniem.
W szkoleniu uczestniczy∏o ponad 100 osób. Uczestnikami konferencji szkoleniowej
byli pracownicy firm spo˝ywczych i handlowych, pracownicy PIH, Sanepid oraz du˝a
grupa studentów AE i AR i uczniowie szkól zawodowych. Wyk∏adowcami – pracownicy Akademii Ekonomicznej i Akademii Rolniczej we Wroc∏awiu oraz Komitetu
Integracji Europejskiej w Warszawie.
Przewodniczàcy uczestniczy∏ w pracach Kapitu∏y Konkursowej „Polski Produkt
˚ywnoÊciowy”. Kapitu∏a powo∏ana zosta∏a przez Marsza∏ka Województwa DolnoÊlàskiego. Przewodniczàcy Zarzàdu Oddzia∏u zosta∏ powo∏any w sk∏ad 7-osobowej Rady
Opiniodawczo-Doradczej do spraw Produktu Regionalnego, dzia∏ajàcej przy Marsza∏ku Województwa DolnoÊlàskiego. Przedstawiciele Zarzàdu Oddzia∏u SITSpo˝.
uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Urzàd Wojewódzki we Wroc∏awiu.
Zarzàd Oddzia∏u SITSpo˝. udzieli∏ wsparcia w organizacji X Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik i Piekarz, zorganizowanego przez
Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 5 we Wroc∏awiu w miesiàcu kwietniu 2005 r. Zarzàd
SITSpo˝. ufundowa∏ nagrody ksià˝kowe dla 2-ch laureatów konkursu.
W lutym 2005 roku Zarzàd zorganizowa∏ spotkanie pt. „Nauka – Przemys∏” w którym
uczestniczyli równie˝ wyk∏adowcy AE i AR oraz nauczyciele Êrednich szkó∏ zawodowych,
Przedstawiciel Zarzàdu Oddzia∏u SITSpo˝. uczestniczy∏ w uroczystoÊciach Udzielenia Absolutorium na Wydziale Nauk ˚ywnoÊci Akademii Rolniczej we Wroc∏awiu
(listopad 2005).
Zarzàd Oddzia∏u aktywnie uczestniczy w dzia∏alnoÊci Wroc∏awskiej Rady Federacji
SNT, mi´dzy innymi poprzez:
· prace cz∏onków (6 osób) w zespo∏ach i komisjach powo∏anych w grudniu 2005 r.
przez nowo wybrany Zarzàd WR FSNT,
· udzia∏ w corocznych Wroc∏awskich Dniach Nauki i Techniki
Wspó∏pracuje, poprzez wspó∏udzia∏ w organizowaniu seminariów, sympozjów i konferencji, z
· Polskim Towarzystwem Technologów ˚ywnoÊci Oddzia∏ we Wroc∏awiu
· DolnoÊlàskim Okr´giem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

11.8.6. Zachodnio-Pomorski Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝.
(z siedzibà w Szczecinie)
W kadencji 1998–2002 Oddzia∏ ten m.in.:
– uczestniczy∏ w warsztatach dyskusyjnych nt. strategii rozwoju przemys∏u rolno-spo˝ywczego w woj. zachodniopomorskim i opracowa∏ referat plenarny pt.: „Wp∏yw
przemys∏u rolno-spo˝ywczego na popraw´ jakoÊci produkcji towarowej w rolnictwie
woj. zachodniopomorskiego”,
– podczas kolejnych, corocznych „Âwiàt chleba” Oddzia∏ wspólnie ze Stowarzyszeniem
RzemieÊlników Piekarstwa RP, organizowa∏ konferencje naukowe, podczas których
wyg∏oszono m.in. nast´pujàce referaty: „Zmiany strukturalne i post´p techniczny
w przetwórstwie zbo˝owym” oraz „Mikrobiologiczna ocena wybranych produktów
zbo˝owych”; konferencjom tym towarzyszy∏y wystawy produktów ciastkarsko-piekarskich oraz urzàdzeƒ do oceny jakoÊci surowca, pó∏produktów i gotowych
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wyrobów bran˝: piekarskiej, ciastkarskiej i m∏ynarskiej. Np. w 2001 roku w „Âwi´cie
chleba” uczestniczy∏o oko∏o 300 osób, w tym delegacje francuska i niemiecka.
Tradycyjnie „Âwi´to chleba” by∏o równie˝ uroczyÊcie obchodzone w dalszych latach.
W kadencji 2002–2006 dzia∏alnoÊç Zarzàdu Oddzia∏u i jego Prezydium by∏a bardzo
aktywna. Np.:
– W roku 2002 Oddzia∏ Stowarzyszenia w Szczecinie: przygotowa∏ dokumentacj´ dla
przeprowadzenia kszta∏cenia w zakresie certyfikacji systemów HACCP w Êwietle
istniejàcego prawa polskiego i UE oraz podjà∏ prace nad wprowadzeniem do Internetu informacji o utworzeniu zespo∏ów badawczo-us∏ugowych dla potrzeb zak∏adów
przetwórstwa artyku∏ów rolno-spo˝ywczych oraz ochrony Êrodowiska i w∏àczy∏ si´
do uczestnictwa w rozmowach z odpowiednikiem NOT w Niemczech – Okr´g
Brandenburgia.
– W 2003 roku odby∏o si´ 1 posiedzenie plenarne i 4 posiedzenia Prezydium, na
których omawiano sprawy bie˝àce, wytyczne Zarzàdu G∏ównego oraz przedyskutowano nast´pujàce zagadnienia:
· XXXIV Szczeciƒskie Dni Techniki,
· Wystawa nt. „Zdrowej ˚ywnoÊci”,
· „Âwi´to Chleba” zwiàzane z Cechem Rzemios∏ Spo˝ywczych,
– rzeczoznawstwo i ocena pracy rzeczoznawców,
– certyfikacja systemów HACCP i zorganizowanie zespo∏u dla oceny zagadnieƒ z tego
zakresu,
– wybór organizatora i opiekuna Ko∏a M∏odzie˝owego oraz sprawa wr´czenia legitymacji cz∏onkowskich w 2004 roku w Centrum Kszta∏cenia Zawodowego,
– umieszczenie w Internecie informacji Zarzàdu Federacji SNT o mo˝liwoÊciach
dokszta∏cania w zakresie towaroznawstwa, przechowalnictwa i technologii artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych,
– w 2004 roku dobry rezultat da∏y starania o pozyskanie nowych cz∏onków. Przyj´to
do SITSpo˝. 51 osób – m∏odzie˝y z OÊrodka Dokszta∏cania Zawodowego Szko∏y
Rzemios∏ w Szczecinie, co by∏o podstawà do utworzenia Ko∏a M∏odzie˝owego.
– Przeprowadzono (w 2004 r.) 8 zebraƒ Prezydium Zarzàdu, 2 spotkania z m∏odzie˝à
szkolnà, podczas których wr´czono legitymacje cz∏onkowskie SITSpo˝. oraz wprowadzono nowych cz∏onków do naszej organizacji, wyg∏oszono odczyty, referaty,
– odby∏o si´ te˝ spotkanie w Akademii Morskiej w Szczecinie z udzia∏em przedstawicieli Ko∏a Seniorów w ramach obchodów XXXV Szczeciƒskich Dni Nauki,
– na zebraniach Prezydium Zarzàdu omawiano nast´pujàce zagadnienia:
· system HACCP: wprowadzenie systemu, ustawa o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia
· rzeczoznawstwo – ocena pracy,
· czasopisma: magazyn „Partnerzy” 2003/2004, magazyn „Promocja jakoÊci”,
· XXXV Szczeciƒskie Dni Techniki Nauki,
· konferencje naukowo-techniczne (opracowanie i wyg∏oszenie referatów),
· prezentacja wyrobów firmy Wool-Star i in.
W 2005 roku OW w Szczecinie przeprowadzi∏:
– 5 zebraƒ Zarzàdu Oddzia∏u,
– 1 zebranie noworoczne
– 1 spotkanie z m∏odzie˝à szkolnà
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Przewodniczàcy ZachodnioPomorskiego OW SITSpo˝.,
Kol. Antoni Warzecha otwiera
XXXVI Szczeciƒskie Dni
Techniki, Szczecin, 21.09.2005 r.

– 1 obchody XXXVI Szczeciƒskich Dni Techniki,
– 2 spotkania robocze – dla osób o wspólnych zainteresowaniach.
Na zebraniach Prezydium Zarzàdu omawiano materia∏y z plenarnych posiedzeƒ Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝., a w szczególnoÊci:
– mo˝liwoÊci realizacji krótkoterminowych dobrowolnych praktyk przez studentów
ostatnich lat studiów w wybranych zak∏adach pracy. Opracowano projekt realizacji
praktyk, przedyskutowano go z prorektorami ds. kszta∏cenia Politechniki Szczeciƒskiej, Akademii Morskiej, Akademii Rolniczej, zg∏oszono propozycj´ w G∏ównej
Komisji M∏odzie˝y przy FSNT NOT w Warszawie oraz przedstawiono strategi´ dzia∏ania (18.03.2005 r.) na konsultacyjnym spotkaniu Oddzia∏ów: Poznaƒ, Gorzów,
Leszno, Pi∏a, S∏upsk, Szczecin, Kalisz oraz Konin. Liczba zrealizowanych praktyk
w 2005 r. wynosi∏a 18.
– opracowano strategi´ dotyczàcà udzia∏u cz∏onków Stowarzyszeƒ Federacji NOT
w wyborach samorzàdowych w 2006 r.
– wspó∏organizowano wyg∏oszenie 3 referatów naukowych nt.:
a) „W∏asnoÊci zdrowotne i technologiczne borówki amerykaƒskiej”,
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b) „Wspó∏czesne oblicze biotechnologii”
c) „Metody analityczne w chromatografii”.
– dla nauczycieli – cz∏onków Stowarzyszenia przystàpiono do staraƒ o przyznanie
medalu KEN.
Oddzia∏ stosowa∏ si´ do wytycznych Statutu poprzez organizowanie Dni Techniki,
doskonalenie zw∏aszcza nowych cz∏onków w kierunku rzeczoznawstwa, zg∏aszanie
i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeƒ dla zas∏u˝onych cz∏onków, a tak˝e zainteresowanie si´ m∏odà kadrà technicznà. Mimo to nap∏yw m∏odzie˝y do naszej organizacji by∏ w 2005 roku nieznaczny (5 uczniów). Obecny stan wynosi 56 uczniów – cz∏onków SITSpo˝. kierunek spo˝ywczy. Opiekunem ko∏a m∏odzie˝owego jest w dalszym
ciàgu in˝. Jerzy Szamaƒski – pedagog i wychowawca w Szkole Rzemios∏ w Szczecinie,
skàd wywodzà si´ m∏odzi cz∏onkowie.
W dalszym ciàgu przy Oddziale SITSpo˝. w Szczecinie dzia∏ajà:
– Ko∏o Seniorów – 50 cz∏onków
– Ko∏o M∏odzie˝y – 56 cz∏onków.

11.8.7. Pomorski Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝.
(z siedzibà w Gdaƒsku)
W ramach dzia∏alnoÊci Pomorskiego Oddzia∏u Wojewódzkiego SITSpo˝., prowadzonej zw∏aszcza w bie˝àcej kadencji (2002–2006) nale˝y szczególnie wymieniç m.in. nast´pujàce dzia∏ania (podane w formie wybranych przyk∏adów):
– zebranie plenarne (wrzesieƒ 2002) poÊwi´cone sprawom dotyczàcym przystàpienia
Polski do UE. W zwiàzku z licznymi pytaniami cz∏onków Stowarzyszenia odnoÊnie
sytuacji polskiego przemys∏u spo˝ywczego w Unii, prezydium Zarzàdu Oddzia∏u
przygotowa∏o prelekcj´ na temat nowych wyzwaƒ wynikajàcych z integracji. W toku
d∏ugiej dyskusji wyra˝ono obawy zwiàzane z du˝à konkurencjà, jaka pojawi si´ na
rynku artyku∏ów spo˝ywczych po przystàpieniu kraju do struktur Unii,
– kolejne zebranie plenarne (grudzieƒ 2002), które odby∏o si´ z udzia∏em seniorów
i by∏o poÊwi´cone podsumowaniu rocznej dzia∏alnoÊci Oddzia∏u, w ramach której
szczególnà aktywnoÊcià wyró˝nili si´ seniorzy; to dzi´ki ich inicjatywie i zaanga˝owaniu m.in. organizowano coroczne akademie z okazji Âwiàt Paƒstwowych (3 maja
i 11 listopada)z udzia∏em artystów Opery Ba∏tyckiej oraz zrealizowano 2 wyjazdy krajoznawcze,
– w roku 2004 zorganizowano 3 zebrania plenarne:
· pierwsze poÊwi´cone by∏o przede wszystkim sprawom szkoleniowym. Cz∏onkowie
SITSpo˝. prowadzà szkolenia i konsultacje z zakresu energetyki i bhp. Szkolenia
sà prowadzone w zak∏adach przemys∏owych, jak równie˝ w Domu Technika.
Ponadto cz∏onkowie Stowarzyszenia dzia∏ajà w Komisji Kwalifikacyjnej przy
Pomorskiej Radzie SNT NOT przeprowadzajàc egzaminy dla osób starajàcych si´
o uprawnienia na stanowiska pracy zwiàzane z dozorem i eksploatacjà urzàdzeƒ
energetycznych. Komisja Szkoleniowa zorganizowa∏a 7 kursów, na których przeszkolono ∏àcznie 193 osoby. Ponadto przeegzaminowano oko∏o 1900 osób.
· drugie poÊwi´cono sprawom przemys∏u spo˝ywczego w województwie pomorskim.
Zebrani, reprezentujàcy zak∏ady przemys∏u mleczarskiego, drobiarskiego
i mi´snego, przedstawili sytuacj´ w swoich zak∏adach po wejÊciu Polski do UE.
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W dyskusji zwrócono m.in. uwag´ na koniecznoÊç sprostania wymogom konkurencyjnoÊci na rynku europejskim,
· trzecie po∏àczono ze spotkaniem z seniorami. Na zebraniu zapoznano uczestników
z wynikami obrad „po∏ówkowego” Walnego Krajowego Zjazdu Delegatów
SITSpo˝. (poÊwi´conego okresowi 2002–2004), przedstawiono dzia∏ania Prezydium
Zarzàdu Oddzia∏u, dotyczàce wspó∏pracy ze Êrednimi szko∏ami zawodowymi
i uczelniami w celu pozyskania nowych cz∏onków
Prezydium Zarzàdu Oddzia∏u systematycznie zajmowa∏o si´ m.in. nast´pujàcymi
sprawami:
– omawianiem przygotowaƒ do organizacji szkoleƒ i egzaminów kwalifikacyjnych,
– kontaktami z zak∏adami przemys∏owymi, szko∏ami zawodowymi i uczelniami,
– promowaniem i informowaniem o dzia∏alnoÊci szkoleniowej Stowarzyszenia,
– przyznawaniem zapomóg, w szczególnoÊci chorym i b´dàcym w trudnej sytuacji materialnej cz∏onkom Stowarzyszenia, (np. w roku 2004 przyznano 3 takie zapomogi).
Dochody Oddzia∏u pochodzà ze sk∏adek indywidualnych oraz z przeprowadzonych
kursów i egzaminów kwalifikacyjnych. Oddzia∏ nie posiada sponsorów ani cz∏onków
wspierajàcych, wi´c Prezydium Zarzàdu Oddzia∏u bardzo wiele uwagi poÊwi´ca dzia∏alnoÊci szkoleniowej i egzaminacyjnej, dzi´ki której zyskuje fundusze i mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç statutowà.
W 2005 roku Pomorski Oddzia∏ Wojewódzki zorganizowa∏ 3 zebrania plenarne Zarzàdu Oddzia∏u i 16 zebraƒ Prezydium.
Tematyka ww. obrad plenarnych Zarzàdu Oddzia∏u dotyczy∏a m.in.
1) dyskusji i przyj´cia merytorycznego i finansowego sprawozdania z dzia∏alnoÊci za
2004 rok oraz uchwalenia planu pracy na 2005 rok ze szczególnym uwzgl´dnieniem
dzia∏alnoÊci Komisji Szkoleniowej oraz Komisji Kwalifikacyjnej, gdy˝ funkcjonowanie Pomorskiego Oddzia∏u SITSpo˝. jest ÊciÊle zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci szkoleniowej i egzaminacyjnej. SpecjaliÊci SITSpo˝. prowadzà szkolenia
i konsultacje z zakresu energetyki i BHP, a tak˝e sà egzaminatorami w Komisji
Kwalifikacyjnej przy Pomorskiej Radzie SNT NOT. Ww. komisja posiada uprawnienia do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy zwiàzanych z dozorem
oraz eksploatacjà urzàdzeƒ energetycznych. Komisja Szkoleniowa zorganizowa∏a
3 kursy (przeszkolono 111 osób), a Komisja Kwalifikacyjna przeegzaminowa∏a
1797 osób.
2) kondycji zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego w Polsce w zwiàzku z przystàpieniem
Polski do Unii Europejskiej. Dyskusja dotyczy∏a g∏ownie sytuacji w przemyÊle
mleczarskim, drobiarskim, piekarskim, cukierniczym i ch∏odniczym.
3) spraw omawianych na posiedzeniu Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. w Warszawie
w dniu 15 listopada 2005 roku, a w szczególnoÊci jubileuszu 60-lecia SITspo˝.,
przypadajàcego na 2006 rok; na tle dyskusji przeprowadzonej na ww. temat,
prezydium Pomorskiego OW SITSpo˝. ustali szczegó∏owy program obchodów
60-lecia Stowarzyszenia na terenie woj. Gdaƒskiego.
Na zebraniach plenarnych wr´czane by∏y odznaczenia oraz drobne nagrody rzeczowe zarówno aktywistom, jak i zas∏u˝onym dzia∏aczom.
W 2005 roku odby∏o si´ 16 zebraƒ Prezydium Oddzia∏u, na których rozwa˝ano nast´pujàce sprawy:
– Przygotowanie organizacyjne szkoleƒ i egzaminów kwalifikacyjnych,
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– Reklamowanie dzia∏alnoÊci szkoleniowej Stowarzyszenia,
– Kontaktowanie si´ z cz∏onkami Stowarzyszenia i seniorami,
– Wymiana korespondencji i kontakty z zak∏adami przemys∏owymi i szko∏ami technicznymi,
– Przyznawanie nagród rzeczowych dla aktywistów Stowarzyszenia,
– Udzielanie pomocy materialnej cz∏onkom Stowarzyszenia, w tym przyznanie zapomóg osobom chorym i b´dàcym w trudnej sytuacji,
– Przygotowanie materia∏ów do Urz´du Regulacji Energetyki w celu powo∏ania nowej
Komisji Kwalifikacyjnej.
W zwiàzku z koƒczàcà si´ kadencjà Komisji Kwalifikacyjnej, Prezydium Oddzia∏u
wiele czasu poÊwi´ci∏o na wy∏onienie sk∏adu nowej komisji. Rozpatrywano zg∏oszone
kandydatury i przygotowano odpowiednie dokumenty do URE.
Wzorem lat wczeÊniejszych cz∏onkowie SITSpo˝. razem z seniorami zorganizowali
w ubieg∏ym roku dwie akademie z okazji Êwiàt paƒstwowych 3 maja i 11 listopada.
Seniorzy Stowarzyszenia bardzo aktywnie w∏àczajà si´ do ró˝nych prac w naszym
Oddziale. Staraniem seniorów zorganizowane zosta∏y mi´dzy innymi dwie wycieczki
krajoznawcze dla cz∏onków Stowarzyszenia oraz spotkanie towarzyskie z okazji Dnia
Seniora.
Prezydium podejmowa∏o i nadal podejmuje starania, by pozyskiwaç dla Stowarzyszenia nowych cz∏onków, w tym zw∏aszcza ludzi m∏odych i uczelni, a tak˝e pracujàcych
w przemyÊle.

11.8.8. Âlàski Oddzia∏ Wojewódzki (z siedzibà w Katowicach)
Cz∏onkowie Prezydium Oddzia∏u aktywnie uczestniczyli w organizowaniu
„Kapitu∏y JakoÊciowej” o „Âlàski Znak JakoÊci” dla 20 producentów, wystawiajàcych
45 produktów spo˝ywczych (1999), a w 2001 roku Oddzia∏ bra∏ udzia∏ w zorganizowaniu konkursu i wystawy artyku∏ów spo˝ywczych w Urz´dzie Wojewódzkim
w Katowicach.
Równie˝ w kolejnych latach, w kadencji 2002-2006, Zarzàd Âlàskiego Oddzia∏u Wojewódzkiego SITSpo˝. organizowa∏ spotkania ”Kapitu∏y JakoÊciowej”.
Np. w 2002 r. Zarzàd Oddzia∏u zorganizowa∏ 4 spotkania „Kapitu∏y JakoÊciowej”
zajmujàcej si´ organizacjà „Konkursu o Âlàski Znak JakoÊci”. Cz∏onkowie Oddzia∏u
przy wspó∏pracy innych instytucji zorganizowali wystaw´ i konkurs o „Âlàski Znak
JakoÊci” dla wyrobów spo˝ywczych i gastronomicznych. Zgodnie z regulaminem konkursu wczeÊniej dokonano przeglàdu zak∏adów spo˝ywczych i gastronomicznych pod
wzgl´dem stanu technicznego, technologicznego i sanitarnego. Przeprowadzono ocen´
jakoÊciowà produktów zg∏oszonych do konkursu.
W 2003 roku podobnie jak w roku poprzednim zorganizowano konkurs o „Âlàski
Znak JakoÊci” dla wyrobów spo˝ywczych i gastronomicznych. Ocenie poddano 24
wyroby zg∏oszone przez 11 producentów. WczeÊniej przeprowadzono kontrol´ tych
11 zak∏adów pod wzgl´dem stanu technicznego, technologicznego i sanitarnego oraz
wst´pnà kwalifikacj´ wyrobów.
Natomiast w 2004 roku, powo∏ano – z uwagi na przepisy unijne – nowy sk∏ad Kapitu∏y JakoÊciowej dla kontynuowania ww. dzia∏alnoÊci.
SpoÊród innych form wszechstronnej dzia∏alnoÊci Oddzia∏u nale˝y m.in. wymieniç:
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– zorganizowanie dla Âlàskiej Federacji SNT NOT konferencji (2003 r.) podczas
której Sekretarz Generalny FSNT NOT wyg∏osi∏ referat pt. „Rola i zadania in˝yniera
w Unii Europejskiej”,
– przeprowadzenie przez dzia∏ajàcà przy Oddziale Komisj´ Kwalifikacyjnà 1157 egzaminów na uprawnienia energetyczne w zakresie urzàdzeƒ elektrycznych, cieplnych
i gazowych.
– zorganizowanie i przeprowadzenie przez Komisj´ Szkoleniowà 12 szkoleƒ z zakresu
eksploatacji urzàdzeƒ energetycznych, (z udzia∏em 270 osób),
– zebranie dla cz∏onków Oddzia∏u i innych Stowarzyszeƒ z referatem „Wizerunek firmy
w UE,
– oraz wyjazd 7 cz∏onków, w tym 3 m∏odych, nowoprzyj´tych na XXXVI Krajowy
Zjazd w PoÊwi´tnem, celem zach´cenia ich do dzia∏alnoÊci stowarzyszeniowej.
W 2005 roku OW SITSpo˝. zorganizowa∏:
– 15 posiedzeƒ Zarzàdu Oddzia∏u, Prezydium Zarzàdu, i Kapitu∏y „Âlàski Znak
jakoÊci”, w tym 1 wyjazdowe w Kampanii Piwowarskiej w Tychach po∏àczone ze
zwiedzaniem browaru i jego muzeum,
–spotkania wielkanocne i noworoczne wszystkich cz∏onków Stowarzyszenia i zaproszo
nych goÊci, w których udzia∏ wzi´∏o 85 osób,
– sympozjum dla naszych cz∏onków i z innych Stowarzyszeƒ oraz cz∏onków Kapitu∏y
Âlàskiego Znaku JakoÊci, podczas którego wyg∏oszono dwa referaty:
a) stowarzyszenia pozarzàdowe w s∏u˝bie rozwoju Âlàskiego Regionu Gospodarczego – dr Gabriel Kula

Spotkanie kole˝eƒskie w OW SITYSpo˝., Katowice 2003 r.; od lewej Kol. Kol.: Jerzy
Hetmaƒski, Marian Kajor, Pawe∏ Plackowski, Ryszard Kaleciƒski
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b) regionalne wyroby i ich jakoÊç w Êwietle ustawodawstwa obowiàzujàcego w Unii
Europejskiej – prof. Stanis∏aw Tyszkiewicz.
Zarzàd O/W Stowarzyszenia uczestniczy∏ w obchodach 140-lecia miasta Katowice
w postaci wystawy artyku∏ów spo˝ywczych, pocz´stunku dla mieszkaƒców Êlàskim
krupniokiem z Zak∏adu Mi´snego w Mys∏owicach i galanterià mleczarskà z Mlecz
Gal Cz´stochowa. W uroczystoÊci uczestniczy∏ Sekretarz Generalny SITSpo˝. Kol.
Bronis∏aw Weso∏owski.
Komisja Kwalifikacyjna nr 619 przy Oddziale – po dostosowaniu jej sk∏adu do przepisów UE – przeprowadzi∏a 875 egzaminów na uprawnienia energetyczne w zakresie
urzàdzeƒ elektrycznych, cieplnych i gazowych.
Komisja Szkoleniowa zorganizowa∏a i przeprowadzi∏a 29 kursów w zakresie eksploatacji urzàdzeƒ energetycznych z udzia∏em 310 kursantów.
Zwi´kszono iloÊç nowych cz∏onków SITSpo˝. o 12 osób.
Zakupiono urzàdzenia do nag∏aÊniania auli w zespole Szkó∏ Zawodowych Przemys∏u
Spo˝ywczego w Tychach.

11.8.9. Lubelski Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝.
(z siedzibà w Lublinie)
W ramach prowadzonej przez Oddzia∏ dzia∏alnoÊci stowarzyszeniowej mo˝na mi´dzy
innymi wymieniç zorganizowanie w 1998 roku tradycyjnej wystawy artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, podczas której imprezami towarzyszàcymi by∏y: konferencje prasowe, pokazy i degustacje wyrobów, kiermasz oraz konkursy „O najlepszy produkt wystawy”
i „Naj∏adniejsze stoisko”.
W 2002 roku Zarzàd i Prezydium Oddzia∏u koncentrowa∏y swà uwag´ na przygotowaniach do zakoƒczenia kadencji w∏adz Oddzia∏u oraz na przygotowaniu Zgromadzenia
Delegatów Oddzia∏u i Krajowego Zjazdu Delegatów.
Wa˝nym punktem dzia∏alnoÊci Oddzia∏u Wojewódzkiego by∏o kontynuowanie
wspó∏pracy ze szko∏ami Êrednimi kszta∏càcymi m∏odzie˝ w kierunku technologii
˝ywnoÊci i technologii przemys∏u spo˝ywczego.
W ramach Lubelskiego Oddzia∏u SITSpo˝. w bie˝àcej kadencji dzia∏a∏y ko∏a zak∏adowe: przy Lubelskiej Spó∏dzielni Spo˝ywczej, Browarach Lubelskich, Przedsi´biorstwie
Piekarskim oraz Ko∏o Nauczycielskie przy Zespole Szkó∏ Przemys∏u Spo˝ywczego
w Lublinie. Ponadto wielu cz∏onków zgrupowanych by∏o w Kole Ârodowiskowym. Sà to
wieloletni dzia∏acze Stowarzyszenia z zak∏adów, w których nie ma obecnie kó∏ SITSpo˝.
Istnia∏y równie˝: Ko∏o Seniorów i Ko∏o Uczniowskie przy Technikum Przemys∏u Spo˝ywczego w Lublinie oraz Ko∏o przy Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli.
Podczas zebraƒ zarzàdu Oddzia∏u i posiedzeƒ Prezydium w 2003 r. omawiano bie˝àce istotne problemy, stan finansów, perspektywy i zamierzenia dalszej pracy stowarzyszeniowej, Aktualnie sytuacja Oddzia∏u wymaga o˝ywienia i aktywizacji w dostosowaniu do aktualnych warunków spo∏eczno-gospodarczych.

11.8.10. Opolski Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝. (z siedzibà w Opolu)
Od poczàtku omawianego tu okresu (1997–2006) przedstawiciel Opolskiego Oddzia∏u
Wojewódzkiego SITSpo˝. systematycznie uczestniczy w organizowaniu corocznego

147

konkursu na „Najlepszy produkt Opolszczyzny”, konkurs ten, organizowany przez w∏adze wojewódzkie, cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem producentów, w tym równie˝
z bran˝y spo˝ywczej.
Np. w 2002 roku trzem zak∏adom przemys∏u spo˝ywczego przyznano statuetki
„Za najlepszy produkt 2002”, by∏y to Zak∏ady Mleczarskie TOSKA G∏ubczyce, Zak∏ady Koncentratów Spo˝ywczych NUTRIA Opole i Zak∏ady Drobiarskie Opole.
Natomiast w 2003 roku Urzàd Wojewódzki w Opolu by∏ organizatorem konkursu
wiodàcych eksporterów oraz najlepszej us∏ugi i produktu roku 2003 pn. „Opolska
Marka 2003”.
I miejsce w ww. konkursie z dziedziny produktów spo˝ywczych zaj´∏o Przedsi´biorstwo Wyrobów Cukierniczych „ODRA” S.A. Brzeg za cha∏w´ w czekoladzie. W sk∏ad
jury tego konkursu wchodzili cz∏onkowie Opolskiego Oddzia∏u SITSpo˝.
ZaÊ w 2004 roku w plebiscycie „Filary Polskiej Gospodarki” na liÊcie najlepszych
znalaz∏y si´ w regionie województwa opolskiego zak∏ady: P.W.C. „Odra” na 7 miejscu
i Lessafre – Fabryka Dro˝d˝y na 7 miejscu.
SpoÊród innych form dzia∏alnoÊci SITSpo˝. w woj. opolskim w kadencji 2002–2006
nale˝y wymieniç:
– zorganizowanie nowego Ko∏a w Zespole Szkó∏ Zawodowych bran˝y spo˝ywczej
w Opolu, w Zak∏adzie „POSMAK” w Nysie, reaktywowanie Ko∏a w Przedsi´biorstwie Wyrobów Cukierniczych „ODRA” S.A. w Brzegu,
– g∏ównym celem Ko∏a SITSpo˝. przy Zespole Szkó∏ Zawodowych nr 4 w Opolu by∏o
aktualizowanie i udzia∏ w zró˝nicowanych formach dzia∏alnoÊci edukacyjnej, organizacja wyjazdów do zak∏adów produkcyjnych: piekarni i cukierni, prowadzenie
dzia∏aƒ w zakresie przyÊpieszania adaptacji zawodowej m∏odzie˝y do przysz∏ej pracy,
organizowanie konkursów wiedzy. Cz∏onkowie Ko∏a uczestniczyli w seminarium
„Zarzàdzanie jakoÊcià w perspektywie integracji z UE” oraz brali udzia∏ w wyjeêdzie
z uczniami na Targi POLAGRA 2003. W ramach dzia∏ania Kola SITSpo˝. zosta∏a zorganizowana wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionkowie i firmy Izi – Mankiewicz
(urzàdzenia i maszyny dla piekarni i cukierni),
– cz∏onkowie Zarzàdu Oddzia∏u co roku opiniowali prace dyplomowe techników
przemys∏u spo˝ywczego zg∏oszone na konkurs „Technik Roku” organizowany przez
Rad´ NOT w Opolu.
W konkursie tym I miejsca uzyska∏y nast´pujàce opracowania:
– praca dotyczàca klasyfikacji i oceny jakoÊci ryb (2002 r.),
– praca dyplomowa pt.: „˚ywnoÊç funkcjonalna jako nowy rynek ˝ywnoÊci w Polsce”
(z Zespo∏u Szkó∏ Rolniczych Kszta∏cenia Ustawicznego w Namys∏owie 2003 r.),
– „Wykorzystanie surowców spo˝ywczych i odpadów przemys∏u spo˝ywczego do celów
energetycznych z uwzgl´dnieniem biomasy rzepakowej” (2004 r.), przyznano I i II
miejsce za prace absolwentów z Namys∏owa oraz wyró˝nienie za prac´ z Kluczborka.
Dzia∏alnoÊç Zarzàdu Oddzia∏u prowadzona by∏a w oparciu o statut Stowarzyszenia
i w∏asny program dzia∏ania opracowany na lata 2003–2006.
Istotnym zadaniem w pracy Oddzia∏u jest nawiàzywanie kontaktów z zak∏adami przemys∏u spo˝ywczego i szko∏ami zawodowymi oraz pozyskiwanie nowych cz∏onków.
W Zespole Szkó∏ Rolniczego Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Namys∏owie zosta∏o
za∏o˝one Ko∏o Nauczycielskie SITSpo˝. Z Zespo∏u Szkó∏ Ponadgimnazjalnych
w Kluczborku nauczycielki zawodu przystàpi∏y do Stowarzyszenia – organizacyjnie sà
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one zwiàzane z Ko∏em przy Zespole Szkó∏ Zawodowych w Opolu. Ko∏om tym przekazywane sà otrzymywane czasopisma fachowe oraz informacje o odbywajàcych si´ seminariach, kursach i szkoleniach.
Aktywnie dzia∏ajà m.in. ko∏a przy Przedsi´biorstwie Wyrobów Cukierniczych
„ODRA” w Brzegu oraz przy Zespole Szkó∏ Zawodowych w Opolu. Dzia∏alnoÊç tych
kó∏ jest zwiàzana z charakterem prac zawodowych, cz∏onkowie mocno anga˝ujà si´ w zagadnienia nowej technologii, jakoÊci i higieny produkcji, bhp oraz szkoleƒ i organizowania wycieczek technicznych.
I tak cz∏onkowie Ko∏a przy P.W.C. „Odra” w roku sprawozdawczym opracowali
i wdro˝yli 7 nowych wyrobów: karmelki nadziewane „owocaki”, karmelki twarde
„habibi”, bomboniera „S∏odkie chwile”, cha∏wa mini, galaretka w czekoladzie 190 g,
czekoladowe Gracje. Ponadto brali udzia∏ w ocenie ofert na dostaw´ 3 w∏oskich automatów do zawijania pralin i wyrobów w czekoladzie oraz w nadzorowaniu ich monta˝u
i rozruchu. Dzi´ki zaanga˝owaniu cz∏onków SITSpo˝. w pracach firmy w dzia∏ach
Technologii, Produkcji, Kontroli JakoÊci, Technicznym oraz Marketingu P.W.C. „Odra”
otrzymuje szereg wyró˝nieƒ i nagród.
W P.W.C. „Odra” odby∏o si´: 78 szkoleƒ, 50 wyjazdów grupowych (wycieczki, targi,
wystawy), 63 osoby odbywa∏y praktyki uczniowskie i studenckie, a opiek´ nad nimi
sprawowali cz∏onkowie SITSpo˝.
Nauczyciele – cz∏onkowie SITspo˝. sprawujà opiek´ merytorycznà nad uczniami
Liceum Handlowego i Technikum Gastronomicznego piszàcymi prace dyplomowe.
Zorganizowano wycieczki przedmiotowe w celu poznania produkcji lodów i ciasta
biszkoptowego (Opole) oraz na Targi Poznaƒskie.
W 2005 roku dzia∏alnoÊç Oddzia∏u by∏a prowadzona na bazie pracy kó∏ zak∏adowych
i w∏asnego planu oraz bezpoÊrednich kontaktów z zak∏adami i instytucjami. Oddzia∏
zrzesza 27 cz∏onków w 3 ko∏ach przy:
– Przedsi´biorstwie Wyrobów Cukierniczych „ODRA” w Brzegu
– Zespole Szkó∏ Zawodowych w Opolu
– Zespole Szkó∏ Rolniczego Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Namys∏owie
Dzia∏alnoÊç cz∏onków Ko∏a przy P.W.C. „ODRA” w Brzegu i Kó∏ przy Zespole Szkó∏
Zawodowych w Opolu i Namys∏owie zwiàzana by∏a z zadaniami jakie przed nimi stawia zak∏ad pracy. I tak dzi´ki zaanga˝owaniu m.in. cz∏onków SITSpo˝. w opracowanie
receptury i technologii produkcji oraz przestrzeganie re˝imu produkcyjnego i higienicznego, P.W.C. „ODRA” w kolejnej edycji konkursu Opolska Marka 2005 zdoby∏o
nagrod´ (za wyrób „Galaretki w czekoladzie”). Przedsi´biorstwo to uzyska∏o najwi´cej
punktów i statuetk´ w konkursie Filar Polskiej Gospodarki, jako najlepsze w regionie.
Punktowane miejsce w rankingu firm ubiegajàcych si´ o ww. tytu∏ zaj´∏a równie˝ firma
Lesaffre Bio-Corporation z Wo∏czyna. P.W.C. „ODRA” po raz trzeci zosta∏o laureatem
programu „Inwestor w Kapita∏ Ludzki” oraz uhonorowane Bursztynowà Statuetkà
w konkursie Lider Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi – za kszta∏towanie klimatu organizacyjnego. Te osiàgni´cia przedsi´biorstwa sà zas∏ugà pracowników m.in. naszych
kole˝anek i kolegów ze SITSpo˝. Cz∏onkowie Ko∏a brali udzia∏ w licznych szkoleniach
dot. HACCP, technologii produkcji, sterowania jakoÊcià oraz w wyjazdach na targi
i wystawy.
Nauczyciele – cz∏onkowie Kola SITSpo˝. przy Zespole Szkó∏ Zawodowych w Opolu
byli uczestnikami szkoleƒ na temat „Mierzenie jakoÊci pracy” i „Technologii informa-
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cyjnej” oraz warsztatów prowadzonych przez N.B.P. nt. „Przedsi´biorczoÊç w gospodarce
rynkowej”. Opracowano i wyg∏oszono referat pt. „Kuchnia a nauka”. Zorganizowano
wycieczki do piekarni i ciastkarni. Cz∏onkowie ko∏a brali udzia∏ w zorganizowaniu
medialnego pokazu oferty edukacyjnej szko∏y oraz wystawy wyrobów cukierniczych.
Korzystajà z czasopism fachowych przekazywanych im przez Zarzàd Oddzia∏u.
Cz∏onkowie Zarzàdu Oddzia∏u jak co roku opiniowali prace dyplomowe techników
przemys∏u spo˝ywczego zg∏oszone na konkurs Technik Roku 2005. Seniorzy naszego
Stowarzyszenia aktywnie uczestniczà w posiedzeniach Komisji Seniorów przy Wojewódzkiej Radzie FSNT NOT w Opolu.
W 2005 roku odbyto si´ 5 posiedzeƒ Prezydium i 2 zebrania Zarzàdu Oddzia∏u, na
których omawiano aktualne sprawy oraz informacje uzyskiwane z Zarzàdu G∏ównego
SITSpo˝.

11.8.11. Warmiƒsko-Mazurski Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝.
(z siedzibà w Olsztynie)
W kadencji 1998–2002 Oddzia∏ m.in. zorganizowa∏ problemowe seminarium
naukowo-techniczne pt.: „Aktualne problemy polskiego przemys∏u spo˝ywczego”.
Natomiast w kolejnej kadencji (2002–2006) dzia∏alnoÊç Oddzia∏u by∏a ukierunkowana m.in. na nast´pujàce zagadnienia:
– organizowanie wyjazdów do ró˝nych zak∏adów produkcyjnych celem wymiany doÊwiadczeƒ, organizowanie szkoleƒ, udzia∏ cz∏onków Zarzàdu Oddzia∏u w imprezach
organizowanych przez inne jednostki, rozwijanie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
– organizowanie wyjazdów do zak∏adów mi´snych na terenie województwa, celem by∏o zapoznanie si´ z wyposa˝eniem technicznym oraz stosowanymi technologiami
przetwórstwa mi´snego oraz prowadzenie rozmów w celu zorganizowania kó∏ zak∏adowych SITSpo˝.
– zorganizowanie seminarium pod wspólnym tytu∏em: „Nauka praktyce”. Referentami
byli pracownicy naukowi oÊrodków uczelnianych oraz instytutów naukowo-badawczych. Wyg∏oszono 5 referatów zapoznajàc uczestników z niektórymi osiàgni´ciami
swoich jednostek,
– cz∏onkowie Oddzia∏u brali udzia∏ w ró˝nych imprezach organizowanych w kraju
m.in.:
· w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Post´p w in˝ynierii ˝ywnoÊci”,
· w mi´dzynarodowej konferencji nt. „In˝ynieria maszyn w ˝ywieniu cz∏owieka”.
· w ogólnopolskiej konferencji nt. „Metodologii nauk”.
Ponadto cz∏onkowie Oddzia∏u biorà udzia∏ w pracach ró˝nych komisji i komitetów
przy uczelniach, instytutach i w∏adzach samorzàdowych.

11.8.12. Âwi´tokrzyski Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝.
(z siedzibà w Kielcach)
Z okazji jubileuszu 45-lecia swej dzia∏alnoÊci Oddzia∏ zorganizowa∏ w styczniu
1997 roku wystaw´ regionalnych wyrobów spo˝ywczych 12 firm (w tym 3 zak∏adów
rzemieÊlniczych). Taka wystawa (regionalnych wyrobów spo˝ywczych) by∏a zorganizowana równie˝ w 1998 roku z okazji Zgromadzenia Delegatów w Kielcach.

150

W kadencji 2002–2006 dzia∏alnoÊç Âwi´tokrzyskiego Oddzia∏u Wojewódzkiego by∏a
wszechstronna i szeroka, dotyczy∏a ona m.in. nast´pujàcych zagadnieƒ:
– sta∏ej wspó∏pracy ze Âwi´tokrzyskim Urz´dem Wojewódzkim, Urz´dem Marsza∏kowskim oraz z przedstawicielami parlamentarzystów i w∏adz, a tak˝e z Wojewódzkim
Lekarzem Weterynarii, Wojewódzkim Inspektorem JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Spo˝ywczych i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz z Agencjà Rynku Rolnego – Oddzia∏em Terenowym w Kielcach,
– organizowania licznych konferencji na tematy m.in.: warunków, jakie majà spe∏niaç
zak∏ady mi´sne w Êwietle wymagaƒ UE, aktualnych problemów bran˝y mleczarskiej,
a tak˝e (z referatami przedstawicieli w∏adz wojewódzkich) korzyÊci i zagro˝eƒ polskiego rolnictwa po przystàpieniu Polski do UE, zagro˝eƒ i stanu przygotowaƒ województwa do walki z BSE oraz funkcjonowania rynku rolnego po akcesji Polski do UE
ze szczególnym uwzgl´dnieniem handlu zagranicznego,
– zorganizowania z okazji Âwi´ta Pracownika Przemys∏u Spo˝ywczego regionalnej
wystawy z bran˝: piekarskiej, mleczarskiej, przetwórstwa mi´snego, zbo˝owo-m∏ynarskiego i ch∏odniczego. W pokazie bra∏y udzia∏ firmy spó∏dzielcze, spó∏ki
i firmy prywatne – ∏àcznie 15 firm,
– przekazywania informacji naukowo-technicznych uczniom z Zespo∏u Szkó∏ Przetwórstwa Spo˝ywczego na przyk∏adzie bran˝y mi´snej,

Nowoczesna linia produkcji snacku „Przysmak Âwi´tokrzyski”, Wytwórcza Spó∏dzielnia
Pracy, Kielce, lata 1997–2006
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– udzia∏u cz∏onków Zarzàdu Oddzia∏u w uroczystoÊciach zwiàzanych z wr´czaniem
certyfikatów ISO, w spotkaniach z rzemios∏em przetwórstwa spo˝ywczego (bran˝y
mi´snej, piekarskiej i ciastkarskiej).
Zarzàd Oddzia∏u przekazuje uczniom Zespo∏u Przetwórstwa Spo˝ywczego bran˝owe czasopisma przemys∏u spo˝ywczego.
Cz∏onkowie SITSPo˝. brali udzia∏ w modernizacji linii technologicznych OSM
W∏oszczowa, OSM Koƒskie, WSP „Spo∏em” w Kielcach, CONSTAR S.A. w Starachowicach, KERRY – Polska w Kielcach, Ch∏odnia Kielce S.A.
– cz∏onkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w wyjazdach i wystawach m.in. POLAGRA
FOOD 2003, EURO VISA (pod patronatem Marsza∏ka Województwa Âwi´tokrzyskiego), Targi MLEKO EXPO 2003 (OSM Koƒskie otrzyma∏o Medal KZMlecz.
Zw. Rew. za najwy˝szà jakoÊç „ jogurt z ananasem JAKO” oraz za zestaw „Mleko
dzisiejsze”) oraz Mi´dzynarodowe Targi Piekarskie Düsseldorf ’2003,
– istotny by∏ te˝ wk∏ad cz∏onków SITSpo˝. w modernizacj´ linii technologicznych:
· linii do produkcji mleka UHT (OSM Koƒskie),
· wykrywacza metali w linii do produkcji mleka w proszku (OSM Koƒskie),
· wyposa˝eniu maszyn w urzàdzenia dajàce mo˝liwoÊç monitorowania prawid∏owoÊci procesów technologicznych (OSM Koƒskie),
· przystosowaniu linii technologicznych do wymagaƒ UE (OSM W∏oszczowa),
· zamontowaniu (w celu prawid∏owej segregacji mleka na sery dojrzewajàce) 2 tankosilosów do mleka o pojemnoÊci 100 tys. litrów ka˝dy (OSM W∏oszczowa),
· zakupieniu i zamontowaniu 2-ch pasteryzatorów posiadajàcych certyfikaty zgodnoÊci z wymaganiami UE (OSM W∏oszczowa).
Zarzàd Oddzia∏u stale wspó∏pracuje z Zarzàdami Kó∏ SITSPo˝. i kierownictwem firm
o bardzo ró˝norodnym profilu przetwórstwa rolno-spo˝ywczego tj. bran˝y mi´snej,
mleczarskiej, przetwórstwa zbo˝owo-m∏ynarskiego, piekarskiego, ch∏odniczego oraz
z Wytwórczà Spó∏dzielnià Pracy „Spo∏em”.
Sta∏a jest wspó∏praca ze Âwi´tokrzyskim Urz´dem Wojewódzkim, Urz´dem Marsza∏kowskim i in. Szczególnie efektywnie przebiega wspó∏praca z Wydzia∏em Ochrony
Ârodowiska i Rolnictwa Âwi´tokrzyskiego Urz´du Wojewódzkiego oraz Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji Urz´du Marsza∏kowskiego
woj. Âwi´tokrzyskiego.
Systematycznie organizowane sà spotkania z przedstawicielami samorzàdu terytorialnego i kierownictwem firm przetwórstwa rolno-spo˝ywczego i firm zajmujàcych si´
obrotem na rynku wspólnotowym i krajów trzecich.
W szczególnoÊci rok 2005 by∏ kolejnym okresem owocnej wspó∏pracy Zarzàdu
Oddzia∏u Âwi´tokrzyskiego zarówno z Ko∏ami Zak∏adowymi i kierownictwem firm
z bran˝y spo˝ywczej, jak te˝ z wojewódzkimi w∏adzami samorzàdowymi i lokalnymi.
Âwi´tokrzyski Oddzia∏ SITSpo˝. zrzesza∏ w 2005 roku 392 cz∏onków indywidualnych,
w tym 99 cz∏onków do lat 40-tu (tj. 25,2% ogó∏u liczby cz∏onków).
W 2005 roku zorganizowano 4 posiedzenia Zarzàdu Oddzia∏u oraz 6 posiedzeƒ Prezydium. Tematyka ich, oraz ca∏ej pracy stowarzyszeniowej dotyczy∏a wielu istotnych, spo∏ecznych, gospodarczych i technicznych problemów SITSpo˝. i przemys∏u spo˝ywczego.
Z okazji otwarcia oÊrodka Szkoleniowego w Wojewódzkim Inspektoracie JakoÊci
Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych zorganizowano regionalnà wystaw´ wyrobów. W prezentacji bra∏o udzia∏ 13 firm przetwórstwa rolno-spo˝ywczego regionu Êwi´-
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tokrzyskiego. Na spotkaniu tym wyg∏oszono dwa referaty na temat jakoÊci wyrobów,
oraz regionalny produkt – jego znaczenie w promowaniu województwa. W przerwie obrad uczestnicy spotkania oceniali walory smakowe wyrobów regionalnych. W spotkaniu tym udzia∏ wzi´∏o 70 osób.
W maju 2005 roku w miejscowoÊci Bieliny w Górach Âwi´tokrzyskich z okazji „Dnia
Truskawki” ch∏odnia Kielce i KERRY Polska przy udziale gminy Bieliny oraz Wojewódzkiego OÊrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zorganizowa∏y szkolenie
dla plantatorów oraz konkurs pod nazwà „Mistrzostwa w szypu∏kowaniu truskawki”.
W szkoleniu bra∏o udzia∏ oko∏o 700 plantatorów oraz dostawcy i skupywacze. Prelegentami byli pracownicy Ch∏odni – cz∏onkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy naukowi
Wojewódzkiego OÊrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Cz∏onkowie Stowarzyszenia w Zak∏adach pracy organizowali i uczestniczyli w ró˝nego rodzaju szkoleniach, w których ∏àcznie wzi´∏o udzia∏ 975osób. Tematyka tych
szkoleƒ by∏a bardzo bogata i zró˝nicowana oraz dostosowana do aktualnych i przysz∏ych
potrzeb. M.in. dotyczy∏a: prawa ˝ywnoÊciowego, pozyskiwania funduszów z UE, bhp,
innowacji w zarzàdzaniu produkcjà, kursów j´zykowych i komputerowych, zasad
systemu HACCP oraz wielu innych wa˝nych tematów.
Organizowano równie˝ krajowe wyjazdy szkoleniowo-turystyczne, w których
w 2005 roku wzi´∏o udzia∏ 210 osób.
Cz∏onkowie SITSpo˝. z Oddzia∏u Âwi´tokrzyskiego uczestniczyli w licznych wyjazdach i wystawach na targach, zarówno w kraju (m.in. w Katowicach, Kielcach, ¸odzi,
Poznaniu i Warszawie), jak i zagranicà (m.in. w Amsterdamie., Berlinie, Kolonii,
Moskwie, na Ukrainie itp.). Ich zak∏ady pracy, a w szczególnoÊci OSM W∏oszczowa,
OSM Koƒskie, Wytwórcza Spó∏dzielnia Pracy „Spo∏em” Kielce, Zak∏ady Mi´sne
CONSTAR Starachowice, KERRY Polska) otrzyma∏y tam wiele cennych nagród i wyró˝nieƒ (pucharów, statuetek, dyplomów, medali i certyfikatów).
W uznaniu zas∏ug za prac´ stowarzyszeniowà oraz za osiàgni´cia zawodowe uhonorowano w 2005 roku – na wniosek Âwi´tokrzyskiego Oddzia∏u SITSpo˝. 35 osób., w tym
4 osoby otrzyma∏y Z∏ote a 6 osób Srebrne Krzy˝e Zas∏ugi.

11.8.13. Lubuski Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝.
(z siedzibà w Zielonej Górze)
W 1999 roku podczas zorganizowania przez Lubuski Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝.
Âwi´ta Pracownika Przemys∏u Spo˝ywczego pod has∏em „Integracja w przemyÊle
spo˝ywczym ponad granicami”, odby∏a si´ prezentacja i promocja osiàgni´ç zak∏adów
10 bran˝ (mleczarskiej, mi´snej, drobiarskiej, owocowo-warzywnej, ch∏odniczej,
zbo˝owej, piekarskiej, ziemniaczanej, winiarskiej i piwowarskiej).
Coroczne obchody regionalne Dnia Pracownika Przemys∏u Spo˝ywczego by∏y urozmaicone prezentacjà i degustacjà regionalnych wyrobów spo˝ywczych.
Zarzàd Oddzia∏u organizowa∏ te˝ spotkania noworoczne po∏àczone z prezentacjà
i degustacjà wyrobów spo˝ywczych.
Wiele prac organizacyjnych wykona∏ Zarzàd Lubuskiego Oddzia∏u Wojewódzkiego
w celu przygotowania XXXV Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów SITSpo˝., który
odby∏ si´ w dniach 27–28 wrzeÊnia 2002 r. w sali Kolumnowej Urz´du Marsza∏kowskiego w Zielonej Górze.
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11.8.14. Podkarpacki Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝.
(z siedzibà w Rzeszowie)
W latach 1997–98 Podkarpacki Oddzia∏ Wojewódzki by∏ organizatorem m.in. nast´pujàcych konferencji:
– uroczystej konferencji w ramach obchodów 50-lecia SITSpo˝. i 45-lecia Oddzia∏u
Rzeszowskiego, wyg∏oszono referaty: „Dokonane i przewidywane zmiany w polskim
prawie ˝ywnoÊciowym” (S. Tyszkiewicz) i „Dzia∏alnoÊç Oddzia∏u Rzeszowskiego
SITSpo˝. na tle dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia w okresie 50-lecia” (W. Pisarek),
– konferencji zorganizowanej w 1998 roku wspólnie z Akademià Rolniczà w Rzeszowie z okazji „Dnia Pracownika Przemys∏u Spo˝ywczego”, wyg∏oszono referaty:
„Przemiany strukturalne polskiego przemys∏u spo˝ywczego” (R. Urban”), „HACCP
– system zapewnienia jakoÊci zdrowotnej ˝ywnoÊci” (T. Sikora), „Kierunki dzia∏alnoÊci naukowej Katedry Przetwórstwa i Towaroznawstwa AR w Rzeszowie” (M. Zin)
oraz „Wspomnienie o Prof. dr Wies∏awie Rz´dowskim” (M. Surdel),
– Zak∏ady przemys∏u spo˝ywczego Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego
w Rzeszowie organizowa∏y corocznie kilkanaÊcie wystaw wyrobów spo˝ywczych.
By∏y to m.in. Zak∏ady Przemys∏u Owocowo-Warzywnego „ALIMA-GERBER”
w Rzeszowie, Spó∏dzielnie Mleczarskie w ¸aƒcucie i Rzeszowie, Cukiernicze Zak∏ady
Spó∏dzielcze „Roksana”, Przedsi´biorstwo Zbo˝owo-M∏ynarskie w Rzeszowie,
Rzeszowskie Zak∏ady Drobiarskie „RESDRÓB” oraz Zak∏ady Piwowarskie i Tytoniowe w Le˝ajsku i in.
W kadencji 1998–2002 Podkarpacki Oddzia∏ Wojewódzki:
– wspólnie z Akademià Rolniczà zorganizowa∏ konferencj´ z referatami naukowo-technicznymi pt.: „Przemiany strukturalne polskiego przemys∏u spo˝ywczego”, „Kontrakt regionalny jako narz´dzie polityki rozwoju województwa”, „Mo˝liwoÊci wsparcia rozwoju przedsi´biorczoÊci z funduszy pomocowych”.
– wspólnie z Regionalnym Zwiàzkiem Spó∏dzielni Mleczarskich przeprowadzi∏
w 1998 roku „Mi´dzywojewódzkà Ocen´ Artyku∏ów Mleczarskich”; ocenie poddano
produkty z 12 spó∏dzielni, a podsumowanie oceny wyrobów by∏o po∏àczone z wystawà
produktów i wyg∏oszeniem referatów naukowo-technicznych,
– z okazji jubileuszu 50-lecia NOT Podkarpacki Oddzia∏ Wojewódzki SITSpo˝. zorganizowa∏ w 2000 roku wystaw´ produktów spo˝ywczych: „Samo si´ to nie zrobi∏o”.
– cz∏onkowie Podkarpackiego Oddzia∏u w ramach wyjazdów technicznych zwiedzili
m.in.: OSMlecz. w Sanoku, Browar w Zwierzyƒcu, Zak∏ady T∏uszczowe w Bodaczowie, Zak∏ady Przemys∏u Cukierniczego w Bieczu, Strzy˝owie i JaÊle oraz wzi´li udzia∏
w wyjeêdzie na S∏owacj´.
Równie˝ w kadencji 2002–2006 dzia∏alnoÊç Podkarpackiego Oddzia∏u by∏a bogata
i wszechstronna. Np.:
– Zarzàd Oddzia∏u wspólnie z Katedrà Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego
Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowa∏ w 2003 roku konferencj´ pt. „Procesy dostosowania przemys∏u spo˝ywczego do integracji z UE”, wyg∏oszono referaty:
· „Tendencje rozwoju prawa ˝ywnoÊciowego UE”,
· „Bilans negocjacji akcesyjnych, czyli warunki polskiego uczestnictwa w UE”,
· „Warunki sanitarno-weterynaryjne w zak∏adach przetwórstwa rolno-spo˝ywczego
w Êwietle nowych uwarunkowaƒ prawnych”.
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Konferencji towarzyszy∏a prezentacja i degustacja wyrobów spo˝ywczych.
Zarzàd Oddzia∏u zorganizowa∏ 4-dniowy wyjazd na Litw´ (zwiedzono Troki i Wilno)
oraz 3-dniowy wyjazd do Lwowa (ze zwiedzeniem Zak∏adu Piwowarskiego we Lwowie).
Zarzàd Oddzia∏u zorganizowa∏ 4-dniowy wyjazd na Kresy „Âladami naszych przodków”. Udzia∏ wzi´∏o 45 osób. Zwiedzono: Z∏oczów, Chocim, Kamieniec Podolski,
Zbara˝, Poczajów, Drohobycz i uzdrowisko Truskawiec. Poza programem turystycznym
uczestnicy wyjazdu zwiedzili Zak∏ad Rozlewni Wód Mineralnych i Napojów
w Z∏oczowie, gdzie zostali bardzo goÊcinnie przyj´ci przez gospodarzy.
Oddzia∏ zorganizowa∏ dla aktywu SITSpo˝. grupowy wyjazd techniczno-szkoleniowy
do zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego w ¸aƒcucie i Le˝ajsku.
Bardzo du˝à aktywnoÊç przejawiali cz∏onkowie Kó∏ Zak∏adowych, a w szczególnoÊci
Ko∏a przy Zespole Szkó∏ Spo˝ywczych:
– przygotowano uczniów i przeprowadzono eliminacje szkolne do: turnieju wiedzy
o mleku i mleczarstwie, olimpiady wiedzy o ˝ywieniu, turnieju na najlepszego
ucznia w zawodzie piekarz, turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik,
– zorganizowano etap Okr´gowej Olimpiady o ˝ywieniu,
– zorganizowano etap Wojewódzkiego Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie
piekarz,
– przygotowano multimedialnà prezentacj´ szko∏y,
– w ramach reklamy szko∏y zorganizowano bankiet z okazji 60-lecia teatru w Rzeszowie oraz obs∏u˝ono mi´dzynarodowà konferencj´ i sympozjum dla Uniwersytetu
Rzeszowskiego,
– zorganizowano wyjazd na Targi Gastronomii i Hotelarstwa w Krakowie,
– zorganizowano i obs∏u˝ono spotkanie z dyrektorami szkó∏ spo˝ywczych z Ukrainy.
Cz∏onkowie Podkarpackiego OW SITSpo˝. podczas wyjazdu techniczno-krajoznawczego
Bardejov ( S∏owacja), wrzesieƒ 2001 r.

155

Jednà z form poszerzania wiedzy zawodowej prowadzonà przez Ko∏o przy Zespole
Szkó∏ Spo˝ywczych w Rzeszowie jest prezentowanie referatów na posiedzeniach Sekcji
Przedmiotów Zawodowych. Przygotowano i wyg∏oszono nast´pujàce referaty: „Nowe
rozwiàzania w stosowaniu opakowaƒ ˝ywnoÊci”, „Kierunki rozwoju piekarstwa
a uwarunkowania surowcowe”, „Nowe tendencje w produkcji makaronów”.
Cz∏onkowie Ko∏a przy Zespole Szkó∏ Spo˝ywczych zorganizowali w 2002 roku:
– olimpiad´ szkolnà nt. „Wiedza o ˝ywieniu”,
– turniej na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz,
– konkurs szkolny na najlepszego ucznia w zawodzie ciastkarz, kucharz. Konkurs ten
by∏ po∏àczony z wystawà dyplomowych prac uczniów.
Cz∏onkowie Ko∏a przy Zespole Szkó∏ Spo˝ywczych wzi´li udzia∏ w krajowym konkursie „Wiedzy o mleku i mleczarstwie”. Dru˝ynowo szko∏a zaj´∏a 3 miejsce. Dwóch
uczniów uzyska∏o w nagrod´ indeksy do Akademii Rolniczej w Krakowie. Ponadto
cz∏onkowie ko∏a zorganizowali na szczeblu szkolnym turniej „Wiedzy o mleku i mleczarstwie” oraz turniej „Wiedzy o ˝ywnoÊci”.
Zarzàd Kola przy Zespole Szkó∏ Spo˝ywczych by∏ organizatorem wyjazdów szkoleniowych do zak∏adów spo˝ywczych, Stacji Uzdatniania Wody, Sanepidu oraz wyjazdu
na Ukrain´ dla nawiàzania wspó∏pracy ze szko∏ami w ramach akcji „Europa nasz wspólny dom”.
4 cz∏onków ww. Ko∏a w ramach programu „Leonardo da Vinci” wzi´∏o udzia∏
w 2-tygodniowym wyjeêdzie do Niemiec w celu zapoznania si´ z organizacjà pracy
w zak∏adach przemys∏u spo˝ywczego.
WÊród innych interesujàcych przedsi´wzi´ç mo˝na wspomnieç, ˝e w Zespole Szkó∏
Spo˝ywczych w Rzeszowie przeprowadzono szkolenie nauczycieli na egzaminatorów
Okr´gowej Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie kucharz ma∏ej gastronomii, piekarz
i cukiernik oraz – przy aktywnym udziale cz∏onków Ko∏a OSM w Rzeszowie – zorganizowano szkolenie nt. wdra˝ania systemu informatycznego „AXAPTA”.
Cz∏onkowie Ko∏a przy ZPOW „Pektowin” w JaÊle zorganizowali ekspozycj´ wyrobów na XI promocyjnà wystaw´ „Krajowy produkt – przysz∏oÊcià Polski”. Cz∏onkowie
Ko∏a przy Zespole Szkó∏ Spo˝ywczych zorganizowali pokaz multimedialny promujàcy
szko∏´ podczas rekrutacji kandydatów do szko∏y oraz wystaw´ prac dyplomowych
uczniów szko∏y.
Ko∏o Ogólnozawodowe SITSpo˝. przy udziale Regionalnego Zwiàzku Spó∏dzielni
Mleczarskich zorganizowa∏o seminaria: „Wymogi weterynaryjne przy produkcji mleka i jego przetwarzania” oraz „Gospodarka odpadami w Êwietle nowych przepisów oraz
obowiàzki przedsi´biorców wynikajàce z prawa ochrony Êrodowiska”.
W 2005 roku Podkarpacki OW SITSpo˝. równie˝ nadal prowadzi∏ intensywnà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà, a Zarzàd OW odby∏ w tym roku 8 posiedzeƒ.
W odniesieniu do dzia∏alnoÊci szkoleniowej Ko∏o przy Regionalnej Spó∏dzielni Szkolenia i Us∏ug Mleczarskich w Rzeszowie zorganizowa∏o szkolenie w OSM Sanok,
RESMLECZ Trzebownisko i OSM w S´dziszowie na tematy:
– przestrzegania wymogów sanitarnych w produkcji i obrocie ˝ywnoÊcià
– oraz z zakresu BHP
Podobne szkolenie z w/w tematyki oraz z zakresu obs∏ugi i eksploatacji urzàdzeƒ
i sieci energetycznych przeprowadzono przy wydatnym udziale cz∏onków Ko∏a Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej w Mielcu.
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Sprawy innowacyjnoÊci w procesie szkolenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji by∏y g∏ównym celem dzia∏alnoÊci Ko∏a w Zespole Szkó∏ Spo˝ywczych w Rzeszowie.
Obejmowa∏y:
– wprowadzenie nowych metod nauczania w szkoleniu praktycznym oraz dostosowania treÊci programów przedmiotów zawodowych do potrzeb rynku pracy,
– nawiàzanie kontaktów z Hiszpanià i S∏owacjà w celu szkolenia uczniów.
W dziedzinie kursokonferencji Zarzàd Oddzia∏u wspólnie z Katedrà Przetwórstwa
i Towaroznawstwa Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowa∏ konferencj´
na temat: „Wybrane zagadnienia zwiàzane z funkcjonowaniem zak∏adów spo˝ywczych
na rynku unijnym”. Wyg∏oszone zosta∏y m.in. referaty:
– „Wymagania w zakresie znakowania artyku∏ów rolno-spo˝ywczych wynikajàce
z prawodawstwa w tym zakresie”,
– „Instrumenty wsparcia finansowego realizowane przez Agencj´ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,”
– „Spo˝ywcze produkty regionalne”.
Konferencji towarzyszy∏a prezentacja wyrobów spo˝ywczych.
W zakresie wyjazdów Zarzàd Oddzia∏u zorganizowa∏ 4 dniowy wyjazd do Czech.
Zwiedzono Prag´, Karlove Vary i O∏omuniec. Po drodze zwiedzono równie˝ Zak∏ady
Piwowarskie w ˚ywcu.
Ponadto w styczniu 2005 roku Zarzàd zorganizowa∏ tradycyjne spotkanie noworoczne dla aktywu Stowarzyszenia, seniorów i prezesów firm wspierajàcych. W spotkaniu
uczestniczyli: dyrektor Wydzia∏u Ârodowiska i Rolnictwa Urz´du Wojewódzkiego
w Rzeszowie oraz z-ca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
którzy poinformowali zebranych o sytuacji w regionie.
W listopadzie 2005 r. Ko∏o Seniorów zorganizowa∏o dla cz∏onków Stowarzyszenia
i ich rodzin towarzyskie „Spotkanie Andrzejkowe”.

11.8.15. Ârodkowopomorskie SITSpo˝. (z siedzibà w Koszalinie)
Co roku Ârodkowopomorskie Stowarzyszenie wiàza∏o organizowanie konferencji
naukowo-technicznych z „Koszaliƒskimi Dniami Techniki” i tak np.:
– w 1997 roku zorganizowa∏o 2 seminaria nt. „Technologia produkcji sera o wysokiej
zawartoÊci t∏uszczu i urzàdzenia do jego produkcji” oraz „Promocja rodzimych producentów bran˝ rolno-spo˝ywczych”,
– w 1998 roku, z okazji Koszaliƒskich Dni Techniki seminaria i odczyty zorganizowa∏y m.in. Ko∏a Zak∏adowe przy PPMs „AGROS-KOSZALIN” i przy Przedsi´biorstwie Przemys∏u Zbo˝owo-M∏ynarskiego w Ko∏obrzegu,
– Ko∏a Zak∏adowe SITSpo˝. Oddzia∏u w Koszalinie uczestniczy∏y w konkursie pt.:
„Koszaliƒski Produkt Roku”, organizowanym przez Rad´ Wojewódzkà FSNT NOT
pod patronatem Wojewody; w konkursie tym medale, nagrody i wyró˝nienia zdobywa∏y liczne zak∏ady przemys∏u spo˝ywczego, m.in. Przedsi´biorstwo Przemys∏u
Mi´snego „AGROS-KOSZALIN”, Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Ko∏obrzegu i in.
W kadencji 1998–2002 Ârodkowopomorskie Stowarzyszenie SITSpo˝.:
– zorganizowa∏o nast´pujàce seminaria: „Technika i technologia przetwórstwa zbó˝ –
stan aktualny i oczekiwania”, „Przemys∏ spo˝ywczy a przemiany gospodarcze
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XXXI Pomorskie Dni Techniki, wr´czanie dyplomów i medali przedstawicielom
przedsi´biorstw przemys∏u spo˝ywczego, wyró˝nionym w konkursie „Koszaliƒski Produkt
Roku” – Koszalin, 2000 r.

w kraju”, „Marketing w przemyÊle spo˝ywczym”, oraz „Mo˝liwoÊci i potrzeby
kszta∏cenia dla przetwórstwa spo˝ywczego”,
– w ramach XXX Koszaliƒskich Dni Techniki (w 1998 r.) dokona∏o podsumowania
konkursów technicznych, a wÊród najlepszych produktów medale otrzyma∏y równie˝
zak∏ady przemys∏u spo˝ywczego,
– w 1999, 2000 i 2001 roku zorganizowa∏o promocj´ wyrobów spo˝ywczych pod has∏em
„Popieramy produkcj´ krajowà” oraz podsumowa∏o wyniki konkursu „Pomorski
Produkt 99” (imprezy te tradycyjnie odbywa∏y si´ w ramach corocznych obchodów
„Pomorskich Dni Techniki”).
Natomiast w kadencji 2002–2006 w ramach dzia∏alnoÊci Ârodkowopomorskiego
SITSpo˝. mo˝na m.in. wymieniç:
– wspó∏udzia∏ w XXXIV Pomorskich Dniach Techniki,
– wspó∏udzia∏ w konkursach: „Pomorski Produkt Roku” i „Koszaliƒski Produkt
Roku”, „Za nowe rozwiàzania w dziedzinie techniki”, „Za nowe rozwiàzania w dziedzinie ochrony Êrodowiska”.
W czasie trwania XXXIV Pomorskich Dni Techniki Ârodkowopomorskie Stowarzyszenie zorganizowa∏o narad´ pt. „Rola i miejsce Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego z uwzgl´dnieniem programów transformacji ustrojowej
Polski”, a tak˝e przy Politechnice Koszaliƒskiej zorganizowa∏o pokaz pt. „Zestaw do
próbnego wypieku chleba”. W ramach Dni Techniki dokonano tak˝e podsumowania
konkursów technicznych i gospodarczych.
W kolejnych edycjach konkursu „Pomorski Produkt Roku”, który promowa∏
wysokiej jakoÊci produkty wytwarzane na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego medale i tytu∏y najlepszych produktów otrzyma∏y:
– jogurt naturalny i ser dojrzewajàcy ze Spó∏dzielni Mleczarskiej „MLEKOSZ”
Koszalin,
– mix szynkowy jako „Debiut Roku” z PPH „DEGA” w Karnieszewicach,
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– chleby: sitkowy, litewski oraz s∏oneczny z Przedsi´biorstwa Wielobran˝owego
„BRAVO” z Wrzosowa,
– kaczka dziwaczka i krakowska sucha z PPMi´snego „AGROS-KOSZALIN” S.A.,
– sa∏atki Êwiata i ryby opiekane w sosach z firmy „DEGA” Karnieszewice
– oraz filet z∏ocisty z indyka Zak∏ady Mi´sne „Skiba” Chojnice.
Wystawy mia∏y charakter promocji najlepszych produktów wyró˝nionych w konkursie „Koszaliƒski, Pomorski Produkt Roku” oraz w innych konkursach i wystawach
organizowanych na terenie Polski. Ta forma promocji to tak˝e mobilizacja do rozwoju
przedsi´biorstw rolno-spo˝ywczych naszego regionu oraz integracji Êrodowiska in˝ynieryjno-technicznego.
W ramach XXXV Pomorskich Dni Techniki Ko∏o Terenowe przy Politechnice
Koszaliƒskiej zorganizowa∏o prezentacj´ pt. „Kuchnia XXI w. – piec konwekcyjno-parowy”, a Zarzàd Oddzia∏u SITSpo˝. pokaz pt. „Piekarnia w Ustroniu Morskim”.
W trakcie pokazu zapoznano si´ z wyposa˝eniem piekarni i warunkami technicznymi
produkcji zgodnymi z wymogami UE.
Na posiedzeniach w∏adz Oddzia∏u omawiane by∏y nast´pujàce zagadnienia:
– wspó∏udzia∏ Stowarzyszenia w Pomorskich Dniach Techniki,
– wspó∏udzia∏ w konkursach promocyjnych, gospodarczych i technicznych,
– promocje, wystawy i pokazy wyrobów spo˝ywczych,
– promowanie umiej´tnoÊci cz∏onków SITSpo˝. i wykorzystywanie ich w pracach
Komisji NOT,
– sprawy dotyczàce pozyskiwania cz∏onków indywidualnych i zbiorowych oraz
Êrodków finansowych na dzia∏alnoÊç statutowà Stowarzyszenia,
– zagadnienia dotyczàce sposobów poprawy systematycznie pogarszajàcych si´ warunków ˝ycia emerytów i rencistów.
W ramach Pomorskich Dni Techniki w 2004 roku Stowarzyszenie zorganizowa∏o
4 imprezy. Na wyró˝nienie zas∏ugujà imprezy organizowane przez Katedr´ In˝ynierii
Spo˝ywczej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Koszaliƒskiej oraz Ko∏o Terenowe
SITSpo˝. Przy Politechnice Koszaliƒskiej.
W ramach Dni Otwartych Politechniki mo˝na by∏o zaznajomiç si´ z badaniami parametrów jakoÊciowych i wypiekowych màki, laboratoryjnym wypiekiem chleba, testem
na daltonizm smakowy, oznaczeniem bia∏ka, t∏uszczu, kwasowoÊci oraz witaminy C.
Ponadto ko∏a zak∏adowe organizowa∏y seminaria i narady poÊwi´cone przygotowaniu zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego do wymogów UE.
Ârodkowopomorskie SITSpo˝. w Koszalinie by∏o wspó∏organizatorem konferencji
naukowo-technicznej „Budowa i eksploatacja maszyn przemys∏u spo˝ywczego”
(Koszalin – Dar∏ówko 2004). W konferencji uczestniczy∏o 140 osób ze wszystkich oÊrodków naukowych w kraju. Wydano zeszyt konferencyjny, w którym zamieszczono
126 referatów i opracowaƒ naukowych.
Kadra in˝ynieryjno-techniczna zrzeszona w Oddziale pracowa∏a, s∏u˝àc wiedzà
i doÊwiadczeniem, w Komisjach, Komitetach i Kapitu∏ach konkursów gospodarczych,
promocyjnych i technicznych Ârodkowopomorskiej Rady NOT.
Na koniec 2005 r. Ârodkowopomorskie SITSpo˝. w Koszalinie liczy∏o 90 cz∏onków
przy nast´pujàcych zak∏adach:
• Zak∏adzie Zbo˝owo-M∏ynarskim „PZZ” w Stois∏awiu
• Spó∏dzielni Mleczarskiej „MLEKOSZ” w Koszalinie
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• Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej w Bia∏ogardzie
• Ko∏o terenowe przy Politechnice Koszaliƒskiej
• „BROK” w Koszalinie.
Stowarzyszenie w roku 2005 zorganizowa∏o:
– Dwa posiedzenia plenarne
– Dwa posiedzenia Zarzàdu
– Trzy posiedzenia Prezydium
Na posiedzeniach omawiane by∏y mi´dzy innymi nast´pujàce zagadnienia;
– Wspó∏udzia∏ Stowarzyszenia w XXXVIII Pomorskich Dniach Techniki
– Wspó∏udzia∏ w konkursach technicznych, promocyjnych i gospodarczych
– Promocje, wystawy pokazy wyrobów spo˝ywczych
– Promowanie umiej´tnoÊci cz∏onków SITSpo˝. i wykorzystywanie ich w pracach
Komisji NOT
– Udzia∏ bran˝y spo˝ywczej w strukturach Unii Europejskiej
– Sprawy dotyczàce pozyskiwania cz∏onków indywidualnych, zbiorowych i poszukiwanie funduszy na dzia∏alnoÊç statutowà
– Zagadnienia dotyczàce pogarszania si´ warunków ˝ycia emerytów i rencistów.
Tradycyjnie najaktywniejszà dzia∏alnoÊç zarówno Oddzia∏ i Ko∏a przejawia∏y w okresie trwania XXXVII Pomorskich Dni Techniki. Stowarzyszenie zorganizowa∏o w Domu
Technika promocj´ wyrobów spo˝ywczych pt. „Popieramy produkcj´ krajowà”.
Produkty prezentowane by∏y przez:
• Spó∏dzielni´ Mleczarskà „MLEKOSZ” w Koszalinie
• Okr´gowà Spó∏dzielni´ Mleczarskà w Bia∏ogardzie
• Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe „BRAVO” s.c. z Wrzosowa
• Firm´ „DEGA” Zak∏ad Pracy Chronionej z Karniszewic
• Zak∏ad Produkcji ˚ywnoÊci Mro˝onek Zbigniew Naszyd∏owski ze Strze˝enicy
• Firm´ „LOBO” Eksport – Import, Katarzyna Olak z Wo∏owych Lasów
• Zak∏ady Mi´sne „SKIBA” z Chojnic.
Wystawa mia∏a charakter promocji najlepszych produktów wyró˝nionych w konkursie „Koszaliƒski Produkt Roku”, „Pomorski Produkt Roku” oraz w innych konkursach
i wystawach organizowanych w regionie i na terenie ca∏ego kraju. Ta forma promocji
to tak˝e mobilizacja rozwoju przedsi´biorstw rolno-spo˝ywczych naszego regionu
oraz integracji Êrodowiska in˝ynieryjno-technicznego.
W ramach XXXVIII Pomorskich Dni Techniki, Ârodkowopomorska Rada NOT dokona∏a tak˝e podsumowania konkursów promocyjnych i gospodarczych regionu.
W konkursie „Pomorski Produkt 2005”, który promowa∏ wysokiej jakoÊci produkty wytwarzane na terenie województw nadba∏tyckich, zaszczytne medale, dyplomy i tytu∏y
najlepszych produktów w 2005 r. – m.in. otrzyma∏y:
• Pierogi ruskie z Zak∏adu Produkcji ˚ywnoÊci Mro˝onek, Zbigniew Naszyd∏owski ze
Strze˝enicy
• Pierogi z kurkà z Firmy „LOBO Export-Import”, Katarzyna Olak z Wo∏owych
Lasów
• Kie∏basa bydgoska w´dzona z Zak∏adów Mi´snych „SKIBA” z Chojnic
• Ser salami z Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej z Bia∏ogardu
• Koktajl o smaku moreli, wiÊni, truskawki i jagody z Zak∏adu Mleczarskiego Sp. z o.o.
z Kobylnicy
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• Chleb ˝ytni razowy „EKO” z Przedsi´biorstwa Wielobran˝owego „BRAVO”
s.c z Wrzosowa
• Sa∏atki Êledziowe (mix-owal) z „DEGI” – Zak∏ad Pracy Chronionej z Karnieszewic.
Wyró˝niajàc zak∏ady przemys∏owe regionu Êrodkowopomorskiego i miasta Koszalina, Kapitu∏a konkursu Ârodkowopomorskiej Rady NOT w Koszalinie przyzna∏a tytu∏
i wyró˝ni∏a dyplomem i medalem „Koszaliƒski Produkt 2005” Galarety rybne (Êledê,
dorsz, makrela z „DEGI” Zak∏ad Pracy Chronionej z Karnieszewic.
Nagrodzone w konkursach produkty charakteryzowa∏y si´ wysokà jakoÊcià, nowoczesnà technologià i z powodzeniem mogà konkurowaç zarówno na rynku krajowym
jak i na rynkach zagranicznych.
W 2005 roku Zarzàd Oddzia∏u zorganizowa∏:
– spotkanie integracyjne pt. „Rolnictwo, przetwórstwo ekologiczne, produkcja pieczywa ekologicznego,
– seminarium pt. „Nowoczesne urzàdzenia w gastronomii”, którego organizatorami
byli „GAMA” Plagwo & Zawisza Spó∏ka jawna w Koszalinie i Ko∏o Terenowe przy
Politechnice Koszaliƒskiej
– oraz seminarium pt. „Sterowanie jakoÊcià w przemyÊle spo˝ywczym” – zorganizowane przez Ko∏o przy Politechnice Koszaliƒskiej.
Ponadto Ko∏a Zak∏adowe organizowa∏y wyjazdy techniczne oraz posiedzenia
SITSpo˝.

11.8.16. Cz´stochowski Oddzia∏ Regionalny
(z siedzibà w Cz´stochowie)
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 25 maja 1998 roku na
Przewodniczàcego Oddzia∏u SITSpo˝. wybrano Kol. Zenona Jeznacha. Kadencja
wybranego Zarzàdu i Przewodniczàcego trwa∏a do 2005 roku. Oddzia∏ organizowa∏
grupowe krajowe i zagraniczne wycieczki techniczne do nowoczesnych zak∏adów,
które s∏u˝y∏y wymianie doÊwiadczeƒ i zapoznaniu si´ z nowoczesnà technologià,
mi´dzy innymi do zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego w Bu∏garii, Czechos∏owacji i na
W´grzech. W ciàgu wielu lat Oddzia∏ zorganizowa∏ 280 konferencji i sympozjów
naukowo-technicznych, 171 odczytów, 62 wystawy, 129 wycieczek technicznych i 10
konkursów na tematy techniczne.
Okres po roku 2000 zaznaczy∏ si´ spadkiem popularnoÊci i dzia∏alnoÊci Oddzia∏u
Regionalnego w Cz´stochowie.
Natomiast w dniu 21.04.2005 r. odby∏ si´ VII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
O.R.SITSpo˝. w Cz´stochowie, na którym wybrano nowy Zarzàd Stowarzyszenia.
Nowym Przewodniczàcym Oddzia∏u Regionalnego SITSpo˝. w Cz´stochowie zosta∏
wybrany Kol. Henryk Parafiniak, który w koƒcowym wystàpieniu zapewni∏ podj´cie
skutecznych kroków, by Oddzia∏ uzyska∏ znów poziom wyników z najlepszego okresu
jego dzia∏alnoÊci.
Na ww. Zjeêdzie mgr in˝. S. Gmitruk, dyrektor Oddzia∏u Âlàskiego ARiMR wyg∏osi∏
prelekcj´ pt. „ STO – Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku∏ów rolnych”.
W wyg∏oszonej prelekcji po∏o˝ono nacisk na popraw´ jakoÊci produkowanych
wyrobów przez zak∏ady spo˝ywcze regionu cz´stochowskiego oraz marketing i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na rozbudow´ istniejàcych.
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Prezentacja dorobku organizacji pozarzàdowych, Cz´stochowa, sierpieƒ 2005 r.; od prawej
Kol. Kol.: Henryk Wydmuch i Henryk Parafiniak z Oddzia∏u Regionalnego SITSpo˝.
w Cz´stochowie oraz Kol. Kol. Anna G∏àb i Jacek Paciorkowski z Rady TJO FSNT NOT

W roku 2005 odby∏y si´ jeszcze 3 posiedzenia Zarzàdu Oddzia∏u zgodnie z terminarzem zebraƒ, a mianowicie w dniach 30.06.05 r., 8.09.05 r. i 3.11.05 r. oraz jedno posiedzenie Prezydium w dniu 7.07.2005 r.
Tematykà tych posiedzeƒ by∏y:
– sprawy organizacyjne
– ustalenie wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej
– popularyzacja nowych rozwiàzaƒ technicznych i technologicznych
– organizacja XXII „Dnia Spo˝ywców”.
W dniu 25 listopada 2005 r. Zarzàd oddzia∏u zorganizowa∏ XXII „Dzieƒ Spo˝ywców”
w ramach Dni Techniki Regionu Cz´stochowskiego, który odby∏ si´ w Cz´stochowskim
Domu Technika NOT. Wyg∏oszony zosta∏ referat pt. „Mleko kozie – walory smakowe
i zdrowotne oraz przydatnoÊç do celów technologicznych” opracowany przez Kol.
Parafiniaka. Nast´pnie odby∏a si´ prezentacja i degustacja wyrobów produkowanych
przez zak∏ady przemys∏u spo˝ywczego regionu cz´stochowskiego.
Dzi´ki zaanga˝owaniu i w∏o˝eniu du˝ego wysi∏ku Oddzia∏ Regionalny Stowarzyszenia zyska∏ 8 cz∏onków wspierajàcych, którzy zadeklarowali pomoc finansowà.
Pozwoli∏o to na organizacj´ „Dnia Spo˝ywców” oraz zakup akcesoriów niezb´dnych
do tego celu.
Zarzàd jest przekonany, ˝e w roku 2006 liczba cz∏onków zbiorowych powi´kszy si´,
a zadeklarowane fundusze pozwolà na wyjazdy na Targi typu „Polagra” w kraju i za
granicà.
Wiele dobrego Stowarzyszenie zawdzi´cza wspó∏pracy z Radà i Dyrekcjà TJO FSNT
NOT w Cz´stochowie, która okazuje pomoc na ka˝dym kroku.
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11.8.17. Toruƒski Oddzia∏ SITSpo˝. (z siedzibà w Toruniu)
Toruƒski Oddzia∏ SITSpo˝. systematycznie prowadzi∏ aktywnà dzia∏alnoÊç stowarzyszeniowà.
I tak np. w okresie 1997–98 Oddzia∏ ∏àczy∏ zebrania plenarne z naukowymi lub technicznymi prelekcjami na wybrane aktualnie tematy sytuacji gospodarczej kraju. I tak
omówiono m.in. nast´pujàce zagadnienia: Zapewnienie jakoÊci w przedsi´biorstwie
– wdra˝anie, certyfikacja i dokumentowanie, nowa taryfa celna na artyku∏y rolno-spo˝ywcze, aktualne zasady normalizacji ˝ywnoÊci, substancje dodatkowe do ˝ywnoÊci
w zwiàzku ze zmianami polskiego ustawodawstwa ˝ywnoÊciowego, nowelizacja kodeksu
pracy, rola marketingu w przemyÊle spo˝ywczym, ordynacja podatkowa itp.
W 2001 roku Oddzia∏ wspó∏organizowa∏ m.in. „Dni Techniki” w Grudziàdzu.
Natomiast w kadencji 2002–2006 Oddzia∏ zorganizowa∏ wzgl´dnie wspó∏uczestniczy∏
w organizacji m.in. nast´pujàcych imprez:
– Dni Techniki w Toruniu i Grudziàdzu,
– wycieczka na Ziemi´ Che∏miƒskà,
– wycieczka do W∏oc∏awka i Ciechocinka ze zwiedzeniem elektrowni wodnej na tamie
wiÊlanej,
– oraz wycieczki o charakterze turystyczno-krajoznawczym po∏àczone ze zwiedzaniem
zak∏adów pracy ró˝nych bran˝.
Systematycznie odbywa∏y si´ zebrania Zarzàdu Oddzia∏u, na których omawiano m.in.
nast´pujàce tematy:
– aktualne problemy przemys∏u spo˝ywczego,
– ocena dzia∏alnoÊci kó∏ Oddzia∏u,
– podj´cie dzia∏aƒ w celu reaktywowania kó∏ zak∏adowych i pozyskiwania nowych firm,
– roczne programy dzia∏ania Zarzàdu,
– budowa Toruƒskiego Domu Technika,
– sprawy organizacyjne zwiàzane z Walnym Zebraniem Delegatów Oddzia∏u.
Na zebraniach plenarnych oddzia∏u przedyskutowano m.in. nast´pujàce tematy:
– jakoÊç ˝ywnoÊci w systemie HACCP,
– programy pomocowe dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw finansowane ze Êrodków
rzàdowych i funduszu PHARE.
Toruƒski Oddzia∏ swojà dzia∏alnoÊcià obejmuje kilkanaÊcie kó∏ zak∏adowych w bran˝ach: piekarskiej, cukierniczej, mi´snej, winiarskiej i spirytusowej.
Przy Oddziale Toruƒskim bardzo aktywnie dzia∏a Ko∏o Seniorów, organizujàc zebrania po∏àczone z prelekcjami na aktualne tematy, zwiedzaniem zak∏adów pracy oraz wycieczkami turystyczno-krajoznawczymi itp.
W 2005 roku dzia∏alnoÊç Oddzia∏u odbywa∏a si´ na bazie 15 kó∏ w bran˝ach: cukierniczej, mi´snej, piekarniczej, winiarskiej i spirytusowej. Na prze∏omie 2004/5 roku
Oddzia∏ liczy∏ 235 cz∏onków zrzeszonych w ko∏ach przy:
– Piwnicach Win Importowanych „Torwin” w Toruniu
– Fabryce Cukierniczej „Kopernik” w Toruniu
– Spó∏dzielni Produkcji Spo˝ywczej „Spo∏em” w Toruniu
– Wytwórni Octu i Majonezu „Ocetix” w Grudziàdzu
– „POLMOS” S.A. w Toruniu
– Ch∏odni „Unifreeze” w Miesiàczkowie
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zak∏adach Przetwórstwa Mi´snego „Serdelek” Ró˝ankowo
Brodnickich Zak∏adach ˚elatyny
Zespole Szkó∏ Gastronomicznych w Toruniu
„NadwiÊlance” S.A. w Toruniu
„Segestica D.O.O. SISAK Chorwacja
Przedsi´biorstwie Turystyczno-Gastronomicznym „Twierdza” w Toruniu
Piekarnictwo-Cukiernictwo G∏ogowo
Sanatorium Uzdrowiskowym „Pod T´˝niami” w Ciechocinku
„BROMILK” w Brodnicy
W roku 2005 odby∏y si´ 3 zebrania Zarzàdu Oddzia∏u. Na zebraniach tych m.in. poruszano aktualnà problematyk´ dotyczàcà przemys∏u spo˝ywczego, szczególnie w regionie
toruƒskim:
– przemys∏ spo˝ywczy po integracji z Unià Europejskà – szanse i zagro˝enia
– zastosowanie wyrobów przemys∏u spo˝ywczego w produkcji gastronomicznej.
W roku 2005 odby∏o si´ 9 zebraƒ Prezydium Oddzia∏u. Tematyka tych zebraƒ
najcz´Êciej dotyczy∏a bie˝àcych spraw wynikajàcych z realizacji zadaƒ statutowych.
Podejmowano tak˝e szereg inicjatyw zmierzajàcych do pozyskiwania nowych firm
i reaktywowania kó∏. Prezydium wystàpi∏o o nadanie odznaczeƒ paƒstwowych trzem
wieloletnim cz∏onkom naszego Stowarzyszenia. W paêdzierniku Zarzàd podjà∏ dzia∏ania
zorganizowania konkursu pod nazwà „Najlepszy Produkt Spo˝ywczy Regionu Pomorza
i Kujaw”. Opracowano regulamin i okreÊlono nagrod´ w postaci statuetki Z∏otej
Wst´gi Wis∏y stanowiàcej zastrze˝ony znak SITSpo˝. i przyznawanej corocznie.
W ramach Oddzia∏u nadal aktywnie dzia∏a Ko∏o Seniorów, którego przewodniczàcà jest
kol. Barbara Kladziƒska. Zarzàd Ko∏a Seniorów w ciàgu 2005 roku odby∏ 7 posiedzeƒ zarzàdu. Ponadto Zarzàd Ko∏a zorganizowa∏ pi´ç wycieczek o charakterze turystyczno-krajoznawczym oraz umo˝liwi∏ swoim cz∏onkom zwiedzanie zak∏adów pracy ró˝nych bran˝.

11.8.18. Beskidzki Oddzia∏ SITSpo˝. (z siedzibà w Bielsku-Bia∏ej)
W kadencji 1998–2002 Beskidzki Oddzia∏ m.in.:
– przeprowadzi∏ seminaria na tematy „Podatek VAT w zak∏adzie przetwórstwa spo˝ywczego w Êwietle nowej ustawy” oraz „Zabiegi dezynfekcyjne i deratyzacyjne w systemie HACCP”
– oraz zorganizowa∏ wyjazdy naukowo-techniczne m.in. na wystaw´ Expo 2000 w Hannowerze, do Zak∏adów Piwowarskich S.A. w ˚ywcu itp.
Natomiast w kadencji 2002–2006 dzia∏alnoÊç Beskidzkiego Oddzia∏u obejmowa∏a
m.in. nast´pujàce zagadnienia:
– prowadzenie szkoleƒ i doskonalenie kadr w zakresie bhp i ppo˝., HACCP, finansowym, szkoleƒ kierowców, nauki j´zyków obcych, eksploatacji i dozoru nad eksploatacjà, nauki w Wy˝szej Szkole Zarzàdzania i Ochrony Pracy,
– wspó∏udzia∏ cz∏onków Oddzia∏u w organizowaniu i ocenie corocznej wystawy-konkursu „Technik Roku”, w którym uczestniczyli dyplomanci szkó∏ technicznych
z regionu Podbeskidzia,
– aktywny udzia∏ cz∏onków Kó∏ Zak∏adowych we wdra˝aniu i promowaniu nowych
wyrobów oraz w przezbrojeniu maszyn rozlewniczych (w ramach wniosków racjonalizatorskich),
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– zorganizowanie kilkudniowego wyjazdu techniczno-szkoleniowego w rejon Lublina
dla aktywistów Oddzia∏u i kilku wyjazdów technicznych jednodniowych,
– zorganizowanie 2-dniowego spotkania integracyjnego dla cz∏onków Kó∏ Zak∏adowych,
– udzia∏ w 3 edycjach Krajowych Targów Zdrowej ˚ywnoÊci,
– udzia∏ w 2 Mi´dzynarodowych Targach Maszyn,
– opieka w formie szkoleƒ nad praktykantami w poszczególnych zak∏adach pracy,
– prowadzenie kolporta˝u prasy technicznej w zak∏adach.
Cz∏onkowie Oddzia∏u wdro˝yli i promowali kilka nowych produktów, które znalaz∏y
uznanie konsumentów.
W 2005 roku odby∏y si´ 4 zebrania Zarzàdu Oddzia∏u oraz 1 zebranie integracyjne
ogólne dla cz∏onków Kó∏ Zak∏adowych i Zarzàdu Oddzia∏u
Przedstawiciele Oddzia∏u brali udzia∏:
– w pracach Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝.,
– w pracach Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Ergonomii i Ochrony
Pracy w Warszawie,
– w radach programowych czasopism technicznych „Gospodarka Mi´sna” i „Przemys∏
Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny,
– prowadzili Êcis∏à wspó∏prac´ z Zarzàdem Oddzia∏u w ¸odzi nad opracowaniem zasad dzia∏ania i Regulaminu „Wyk∏adowcy SITSpo˝.” oraz z wojewódzkim Zarzàdem
Âlàskiego Oddzia∏u SITSpo˝. i OÊrodkiem Innowacji NOT w Bielsku-Bia∏ej,
– cz∏onkowie Oddzia∏u brali udzia∏ w komisjach egzaminacyjnych kursów dotyczàcych
dozoru i eksploatacji urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
W ko∏ach Zak∏adowych odbywa∏y si´ szkolenia i dokszta∏canie kadr w zakresie utrzymywania systemów HACCP, BHP i P/PO˚, wynalazczoÊci, finansów, urzàdzeƒ energetycznych, dêwigów towarowo-osobowych oraz nape∏niania i opró˝niania zbiorników
transportowych.
Prowadzono opiek´ nad praktykantami w zak∏adach pracy, zorganizowany zosta∏
wyjazd techniczno-szkoleniowy do Fabryki Opakowaƒ Tekturowych „OTOR”
w Tychach-Czu∏owie i do Browaru w Tychach.
Rozpropagowywano wÊród Zak∏adów Spo˝ywczych dawnego województwa bielskiego ide´ Krajowego Zespo∏u ds. Wspó∏pracy Gospodarczej i Handlowej z Federacjà
Rosyjskà dzia∏ajàcego przy Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝. w Warszawie.
Organizowano wyjazdy techniczno-szkoleniowe m.in. na:Polagr´” oraz udzia∏y
w sympozjach i konferencjach.
Prowadzono prace badawczo-rozwojowe nad wprowadzeniem nowych wyrobów.

11.8.19. Suwalsko-Mazurski Oddzia∏ SITSpo˝.
(z siedzibà w Suwa∏kach)
W 2001 roku Oddzia∏ by∏ wspó∏organizatorem prezentacji wyrobów spo˝ywczych na
Suwalskich Targach Przygranicza.
Natomiast w kadencji 2002–2006 dzia∏alnoÊç Oddzia∏u koncentrowa∏a si´ na aktywnej pracy swoich cz∏onków w macierzystych zak∏adach pracy na rzecz wdra˝ania
post´pu techniczno-technologicznego, nowych produktów czy racjonalizacji procesów.
Osiàgni´cia zak∏adów spo˝ywczych to nagradzane wyroby na Targach Spo˝ywczych
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Regionalnych czy Ogólnopolskich typu POLAGRA, MLEKO-EXPO, Targi ˚ywnoÊci
Katowice itp. jak równie˝ prezentacja swoich artyku∏ów na imprezach organizowanych
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Brukseli i Berlinie. Dwa
wyroby Spó∏dzielni Mleczarskiej. „Sudowia” uzyska∏y w 2002 roku Znak „Polska Dobra
˚ywnoÊç”.
Dzia∏alnoÊç Oddzia∏u opiera∏a si´ równie˝ na pracy Mi´dzyzak∏adowego Ko∏a
SITSpo˝. Wiodàcym tematem by∏o doskonalenie systemu HACCP, systemu zarzàdzania
jakoÊcià wg PN-EN ISO 9001–2001, szkolenia wewn´trzne z tym zwiàzane oraz ca∏okszta∏t prac zwiàzanych z projektowaniem i rozwojem nowych wyrobów. Efektem tego
by∏o m.in. uzyskanie przez SMl „Sudowia” pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na Targach ˚ywnoÊci w Katowicach oraz znaku „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç” na mleko
UHT z dodatkiem wielonienasyconych kwasów t∏uszczowych z grupy Omega 3.
Okazjà do prezentowania wyrobów i osiàgni´ç na rynku lokalnym by∏y te˝ tradycyjnie organizowane (przy wspó∏udziale Oddzia∏u) Suwalskie Dni Techniki.
Tradycyjnie cz∏onkowie SITSpo˝. sprawowali honorowy patronat nad praktykami
uczniowskimi w swoich zak∏adach pracy..
Przedstawiciele Oddzia∏u uczestniczyli w pracach Zarzàdu Suwalskiej Rady FSNT
NOT oraz organizacji Suwalskich Dni Techniki i sympozjum nt. „Mo˝liwoÊci rozwoju
gospodarczego Suwalszczyzny”.
W 2005 roku dzia∏alnoÊç Suwalsko-Mazurskiego Oddzia∏u SITSpo˝. by∏a dostosowana do obiektywnych warunków: coraz wi´kszego zaanga˝owania pracowników wy∏àcznie na rzecz macierzystych zak∏adów pracy, uszczuplenia czasu wolnego na prace
spo∏ecznikowskie, ∏atwiejszego dost´pu do wszelkiej informacji poprzez Internet oraz
zaniku tradycyjnej wymiany doÊwiadczeƒ w swoich bran˝ach. Nie mniej efekty dzia∏alnoÊci kadry in˝ynieryjno technicznej by∏y i sà widoczne bezpoÊrednio w macierzystych
zak∏adach pracy g∏ównie w zakresie tematyki zwiàzanej z doskonaleniem systemu
HACCP, Systemu Zarzàdzania JakoÊcià wg PN-EN ISO 9001–2001, wprowadzaniem,
wdra˝aniem i rozwojem post´pu techniczno-technologicznego, a tak˝e prac zwiàzanych
z pozyskiwaniem dotacji ze Êrodków unijnych.
Imprezà coraz bardziej spe∏niajàcà oczekiwania cz∏onków SITSpo˝. jest udzia∏
w Targach POLAGRA FOOD w postaci prezentacji swoich wyrobów jak równie˝ zapoznania si´ z ca∏okszta∏tem dorobku ca∏ej bran˝y spo˝ywczej czy uczestnictwa w spotkaniach panelowych i tematycznych konferencjach.
Do standardowych zadaƒ cz∏onków SITSpo˝. równie˝ w 2005 roku nale˝a∏o sprawowanie honorowego patronatu nad praktycznà naukà zawodu przez m∏odzie˝ suwalskich
szkó∏ i nad praktykami studenckimi.
Zarzàd Oddzia∏u w ramach swojej dzia∏alnoÊci propagowa∏ na szczeblu zak∏adów pracy wszelkie inicjatywy Zarzàdu G∏ównego, w tym w szczególnoÊci tematyk´ szkoleƒ
w ramach projektu EURO-KADRY. Przedstawiciele Oddzia∏u uczestniczyli równie˝
w pracach Zarzàdu Suwalskiej Rady FSNT NOT.

11.9. Jednostki bran˝owe SITSpo˝.
Do 1996 roku (patrz Rozdz. 9.7. i 9.8.) zgodnie z potrzebami tworzàcej si´ gospodarki
rynkowej powsta∏o w ramach SITSpo˝. 7 Krajowych Rad (Unii), kontynuowa∏y

166

równie˝ swojà dzia∏alnoÊç (na nieco zmodyfikowanych zasadach) 3 Sekcje Bran˝owe:
Przemys∏u Mi´snego, Przetwórstwa Zbo˝owo-M∏ynarskiego oraz Przemys∏u Ziemniaczanego.
Ju˝ w pierwszej po∏owie lat 90-tych usamodzielni∏a si´ i wyodr´bni∏a pod wzgl´dem
organizacyjnym Krajowa Rada Mleczarstwa, a – pod koniec lat 90-tych – Krajowa Rada
Drobiarstwa.
Powsta∏y natomiast – w ramach SITSpo˝. – dalsze Krajowe Rady. Obecnie wed∏ug
stanu z 2004/5 roku, przy naszym Stowarzyszeniu, istnieje i aktywnie dzia∏a 10 nast´pujàcych Jednostek Bran˝owych SITSpo˝. Sà to: Krajowe Rady, Unia, Forum, Sekcja
Bran˝owa:
– Krajowe Rady:
· Winiarstwa i Miodosytnictwa,
· Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw,
· Przetwórstwa Spirytusu,
· Dro˝d˝ownictwa,
· Przetwórstwa i Zamra˝alnictwa Owoców i Warzyw,
· Przetwórstwa Zbo˝owo-M∏ynarskiego,
· Gospodarowania Energià w PrzemyÊle Spo˝ywczym,
– Krajowa Unia Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych,
– Krajowe Forum Piekarstwa i Cukiernictwa
– oraz Sekcja Przemys∏u Mi´snego.
Ich aktywnà dzia∏alnoÊç mo˝na – w sposób syntetyczny – scharakteryzowaç nast´pujàco:

11.9.1. Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa
W latach 90-tych dzia∏a∏a, utworzona w 1991 roku Krajowa Rada Winiarstwa, jej dzia∏alnoÊç za lata 1991–1996 zosta∏a – syntetycznie – omówiona w Rozdz. 9.8. W póêniejszym okresie Rada przyj´∏a, obecnie obowiàzujàcà nazw´ „Krajowa Rada Winiarstwa
i Miodosytnictwa”. G∏ównym celem jej jest wspó∏uczestnictwo w rozwiàzywaniu technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych problemów, zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
i rozwojem winiarstwa i miodosytnictwa w Polsce oraz wspó∏praca w tym zakresie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Podstawowe kierunki dzia∏alnoÊci Krajowej Rady Winiarstwa i Miodosytnictwa by∏y
nast´pujàce:
– inicjatywa i wspó∏autorstwo tzw. Ustawy Winiarskiej tj. Ustawy o wyrobie i rozlewie
wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz.U. RP Nr 124 z 13 paêdziernika 1997 r.),
– czynne uczestnictwo i udzia∏ w opracowaniu nowej Ustawy Winiarskiej, dostosowanej
do wymogów UE (Dz.U. RP Nr 128 z 9 listopada 2001 r.),
– sta∏y kontakt i wspó∏praca z resortami Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów,
opiniowanie aktów prawnych, aktywny udzia∏ przy wprowadzaniu banderolowania
wyrobów winiarskich,
– wspó∏udzia∏ i wspó∏praca z Normalizacyjnà Komisjà Problemowà ds. Winiarstwa
w nowelizowaniu i opracowywaniu norm przedmiotowych na wina, miody pitne
i wyroby winiarskie,
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– organizowanie konferencji naukowo-technicznych m.in. na tematy: „Zmiany prawa
w przemyÊle winiarskim zwiàzane z przystàpieniem Polski do UE”, „NowoÊci technologiczne i prawne w przemyÊle winiarskim”,
– podnoszenie kwalifikacji pracowników przemys∏u winiarskiego, organizowanie
szkoleƒ i seminariów, wydanie podr´cznika pt.: „Technologia winiarstwa owocowego
i gronowego” autorstwa W. Wzorka i E. Pogorzelskiego, wydawanie kilka razy
w roku „Biuletynu Informacyjnego” dla uczestników bran˝y,
– organizowanie, poczàwszy od 1991 roku, corocznych Ogólnopolskich Konkursów
Win, Miodów Pitnych i Napojów Winiarskich, których celem jest przyczynianie si´
do podnoszenia jakoÊci wyrobów winiarskich.
Przewodniczàcym Krajowej Rady Winiarstwa i Miodosytnictwa – od 1991 roku do
chwili obecnej – nieprzerwanie przez kilkanaÊcie lat (1991–2006) jest kol. Edmund
KoÊnik.

11.9.2. Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw
W latach 90-tych dzia∏a∏a, utworzona w 1991 roku Krajowa Rada Gorzelnictwa, a jej
dzia∏alnoÊç za lata 1991–96 zosta∏a – syntetycznie – omówiona w rozdz. 9.8.
Natomiast w latach 1997–98 Krajowa Rada Gorzelnictwa systematycznie opracowywa∏a i wydawa∏a „Biuletyn Informacyjny”, przedstawiajàc w nim aktualne problemy
gorzelnictwa. W 1998 roku Rada patronowa∏a przygotowaniu i wydaniu „Poradnika
Gorzelnika”. Prowadzi∏a te˝ prace zwiàzane z aktualizacjà informacji o gorzelniach,
a przy wspó∏pracy z OÊrodkiem Doskonalenia Kadr Stowarzyszenia zorganizowa∏a kurs
dla kierowników gorzelni.
W nast´pnych kilku latach dzia∏alnoÊç Krajowej Rady Gorzelnictwa uleg∏a
os∏abieniu.
Jednak w grudniu 2002 roku, na ogólnopolskim zjeêdzie polskich gorzelni i przetwórców spirytusu zosta∏a reaktywowana dzia∏alnoÊç Krajowej Rady Gorzelnictwa;
Rada wznowi∏a dzia∏alnoÊç pod nazwà „Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji
Biopaliw”. Na ww. zjeêdzie przyj´to statut tej organizacji oraz wybrano jej w∏adze.
Obecnie Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw zrzesza ponad 100 cz∏onków
– w∏aÊcicieli i dzier˝awców gorzelni, w∏aÊcicieli i dzier˝awców gorzelni, w∏aÊcicieli rektyfikacji i instalacji odwadniajàcych spirytus.
Jednym z g∏ównych celów Rady jest reprezentowanie i obrona interesów tego
sektora, zw∏aszcza w kontekÊcie w∏àczenia Polski w struktury UE.
Krajowej Radzie Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw przewodniczyli kolejno Koledzy:
Kazimierz Jarosz (1991–1998), Janusz Chmielewski (1998–2002) i Andrzej Âmietanko
(2002–2006).

11.9.3. Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu
Rada ta zosta∏a utworzona w 1993 roku, a jej dzia∏alnoÊç za okres 1993–96 zosta∏a
przedstawiona w Rozdz. 9.8. W kolejnych latach praca Rady by∏a nadal wszechstronna i wielokierunkowa i koncentrowa∏a si´ m.in. wokó∏ nast´pujàcych zagadnieƒ:
– po otrzymaniu projektu rozporzàdzenia Ministra Finansów w sprawie podatku
akcyzowego Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu przez kilka lat (1997–2003)
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zg∏asza∏a ostre protesty co do nies∏usznoÊci sta∏ego podwy˝szania akcyzy na alkohol.
Walka Rady o obni˝k´ podatku akcyzowego wreszcie skoƒczy∏a si´ sukcesem, tj.
obni˝kà stawek podatku akcyzowego o 30 %; tym samym wysoka akcyza przesta∏a
si´ przyczyniaç do sta∏ego spadku rentownoÊci przemys∏u spirytusowego, tj. sprzeda˝y wyrobów nielegalnej produkcji oraz lawinowego wzrostu przemytu (jednak
tematu potrzeby dalszej obni˝ki akcyzy na alkohol Rada nadal nie uwa˝a za w pe∏ni
zakoƒczony),
– wchodzàcych w ˝ycie nowych uregulowaƒ prawnych, dotyczàcych produkcji ˝ywnoÊci, w tym napojów spirytusowych,
– przedstawiania kompetentnym w∏adzom stanowiska Rady do projektu ustawy
o zmianie ustawy o wychowywaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi.
Rada stale wspó∏pracowa∏a z Resortami Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Finansów oraz
Skarbu Paƒstwa w sprawach dotyczàcych ró˝nych skomplikowanych zagadnieƒ bran˝y
spirytusowej, m.in. opracowa∏a opini´ do projektu ustawy o oznaczaniu wyrobów
znakami akcyzy oraz o zasadach, trybie i warunkach ich oznaczania, itp.
W latach ubieg∏ych funkcj´ Przewodniczàcego tej Rady pe∏nili Koledzy: Janusz
Kujawiƒski (1993–1998) i Józef Kapela (1998–2005), a kadencji 2005–2007 Przewodniczàcym Rady jest Kol. Waldemar Rudnik.

11.9.4 Krajowa Rada Dro˝d˝ownictwa
Dzia∏alnoÊç Krajowej Rady Dro˝d˝ownictwa za lata 1993–96 zosta∏a – w sposób syntetyczny – omówiona w Rozdz. 9.8.
Kluczowym zadaniem Krajowej Rady Dro˝d˝ownictwa jest reprezentowanie interesów producentów dro˝d˝y oraz uczestnictwo i pomoc w rozwiàzywaniu technicznych,
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych problemów, wià˝àcych
si´ z rozwojem tego przemys∏u w Polsce oraz z uwarunkowaniami zwiàzanymi z przystàpieniem naszego kraju do UE.
W okresie lat 1997–98 oraz 1998–2002 i 2002–2006 Krajowa Rada Dro˝d˝ownictwa
zajmowa∏a si´ w szczególnoÊci m.in. nast´pujàcymi zagadnieniami:
– mo˝liwoÊciami rozwoju polskiego dro˝d˝ownictwa po przystàpieniu Polski do UE
i CEFTA,
– opracowanym przez Centrum Badaƒ Marketingowych „Indicator” raportem pt.
„Szanse i zagro˝enia dla przemys∏u dro˝d˝owego po akcesji Polski do UE”,
– wymogami UE co do higieny i jakoÊci produkcji dro˝d˝y piekarskich i potrzebami
dostosowania prawa polskiego do przepisów UE,
– technikà i technologià dro˝d˝ownictwa, nowymi procesami technologicznymi i ich
wp∏ywem na jakoÊç dro˝d˝y,
– nawiàzywaniem kontaktów z polskimi i zagranicznymi firmami produkujàcymi urzàdzenia i automatyk´ dla przemys∏u dro˝d˝owego,
– analizà zaopatrzenia przemys∏u dro˝d˝owego w podstawowe surowce i kierunkami
dzia∏ania w celu poprawy sytuacji,
– restrukturyzacjà przemys∏u dro˝d˝owego i dzia∏aniami przygotowawczymi do jego
prywatyzacji,
– politykà cenowà i sprzeda˝à dro˝d˝y przez poszczególne fabryki,
– problematykà cen (zaporowych) na importowane dro˝d˝e piekarskie,
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– potrzebami i zakresem wspó∏pracy z wy˝szymi uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi.
W latach 1993–2005 Przewodniczàcym Krajowej Rady Dro˝d˝ownictwa by∏ Kol.
Ryszard B∏aszkow.

11.9.5. Krajowa Rada Przetwórstwa i Zamra˝alnictwa Owoców
i Warzyw
Rada ta rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w wyniku odbytego w paêdzierniku 2002 roku spotkania przedstawicieli bran˝y owocowo-warzywnej, które podj´∏o decyzj´ o reaktywowaniu Rady.
Celem dzia∏aƒ Rady jest m.in. bie˝àce informowanie jej cz∏onków o:
– warunkach i mo˝liwoÊciach dzia∏ania na rynku UE,
– sytuacji bran˝y w dziedzinie surowca, przetwórstwa i zbytu,
– nowoÊciach technologicznych i jakoÊciowych,
– mo˝liwoÊciach finansowania inwestycji w bran˝y
– oraz o zmianach legislacyjnych dotyczàcych bran˝y owoców i warzyw.
Jednym z powodów powstania Rady by∏a te˝ potrzeba reprezentacji bran˝y
przetwórstwa i zamra˝alnictwa owoców i warzyw w Radzie Gospodarki ˚ywnoÊciowej.
Wyniki dotychczasowej wspó∏pracy z resortem rolnictwa w ramach Rady Gospodarki
˚ywnoÊciowej wykaza∏y, ˝e mo˝liwe jest rozwiàzywanie istotnych problemów utrudniajàcych dzia∏alnoÊç bran˝y owocowo-warzywnej, jak równie˝ zg∏aszanie i rozwiàzywanie
spraw bie˝àcych.
Krajowa Rada Przetwórstwa i Zamra˝alnictwa Owoców i Warzyw m.in.:
– wspó∏pracuje na bie˝àco z Ministerstwami Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Finansów oraz
Ârodowiska opiniujàc projekty aktów prawnych, wydawanych przez te resorty oraz
przekazujàc wnioski i opinie, starajàc si´ braç pod uwag´ zarówno interesy Paƒstwa,
jak i mo˝liwoÊci bran˝y owocowo-warzywnej,
– podj´∏a równie˝ wspó∏prac´ z organizacjami Unii Europejskiej, zw∏aszcza ze Stowarzyszeniem Przemys∏u Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Unii Europejskiej
(Association of European Fruit and Vegetable Processing Industries, Bruksela),
– podczas Targów POLAGRA FOOD w Poznaniu Krajowa Rada, wspólnie z czasopismem „Przemys∏ Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” organizuje coroczne
spotkania panelowe producentów przetworów owocowo-warzywnych.
W latach 1998–1999 Przewodniczàcym Rady by∏ Stanis∏aw Kwiatoƒ, a – po reaktywowaniu w 2002 roku Rady jej Przewodniczàcym jest obecnie Kol. W∏adys∏aw Mazur
(2002–2006).

11.9.6. Krajowa Rada Przetwórstwa Zbo˝owo-M∏ynarskiego
Rada ta powo∏ana w 2000 roku podejmowa∏a problemy istotne dla zapewnienia
warunków rozwoju bran˝y przetwórstwa zbo˝owo-m∏ynarskiego w Polsce, a w szczególnoÊci:
– bra∏a aktywny udzia∏ w pracach Rady Gospodarki ˚ywnoÊciowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
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– kontynuowa∏a systematycznà wspó∏prac´ z Krajowà Radà Piekarstwa i Cukiernictwa,
Centralnym Laboratorium Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbó˝, Stowarzyszeniem
M∏ynarzy Polskich i innymi bran˝owymi organizacjami,
– podj´∏a prace organizacyjne do sesji naukowo-technicznej na temat kszta∏cenia
kadr dla przetwórstwa zbó˝ w Polsce,
– opracowa∏a ekspertyz´ na temat „OkreÊlenie jednostkowego zu˝ycia energii elektrycznej w m∏ynach zbo˝owych”,
– wypowiada∏a si´ w formie zaj´cia stanowiska w sprawach istotnych dla bran˝y,
np. zaj´∏a stanowisko w sprawie polepszaczy màki na chleb w zwiàzku z wnioskiem
Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa, skierowanym do Ministra, a tak˝e wystàpi∏a do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze (skutecznym) protestem przeciwko
obni˝eniu parametrów jakoÊciowych skupowanych zbó˝ (wystàpienie Rady spowodowa∏o wstrzymanie niekorzystnych decyzji dotyczàcych skupu zbó˝ do przetwórstwa).
Przewodniczàcym Rady by∏ Kol. Mieczys∏aw Jankiewicz (2000–2005). Dzia∏alnoÊç
tej Rady uleg∏a zawieszeniu w 2005 roku.

11.9.7. Krajowa Rada Energetyczna ds. Przemys∏u Spo˝ywczego
Rada ta powsta∏a w 2000 roku pod nazwà Krajowa Rada Gospodarowania Energià
w PrzemyÊle Spo˝ywczym. Zosta∏a powo∏ana w wyniku „Porozumienia o wspó∏pracy
mi´dzy Urz´dem Regulacji Energetyki a Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym
In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego z 2 wrzeÊnia 1999 roku. Jest jednà
z organizacji o ogólnopolskim zasi´gu dzia∏ania, jest powo∏ana przy Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝. Stanowi ona wewn´trznà struktur´ organizacyjnà, utworzonà przez
dobrowolne uczestnictwo zak∏adów – producentów ˝ywnoÊci oraz innych instytucji,
organizacji i osób zwiàzanych z zagadnieniami energetyki.
Rada ta realizuje swoje cele poprzez zapewnienie wspó∏udzia∏u w rozwiàzywaniu
problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, ∏àczàcych si´ z racjonalizacjà gospodarki energià w produkcji, przetwarzaniu i obrocie ˝ywnoÊcià.
W swej dotychczasowej dzia∏alnoÊci Rada m.in. zajmowa∏a si´:
– próbà rozwiàzywania taryf stosowanych przez dostawców energii elektrycznej,
– tematykà szkolenia pracowników technicznych w dziedzinie energetyki,
– dzia∏alnoÊcià naukowo-technicznà, m.in. by∏a w 2002 roku wspó∏organizatorem
konferencji nt. „Energetyczne wyzwania dla polskiego przemys∏u spo˝ywczego –
mniej energii w ˝ywnoÊci”; w czasie tej konferencji przedstawiono i przedyskutowano
2 bloki tematyczne:
1) Polityka energetyczna a problemy przemys∏u spo˝ywczego
2) Przedsi´wzi´cia wp∏ywajàce na zmniejszenie zu˝ycia energii i mo˝liwoÊci ich finansowania.
Ponadto przy Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝. dzia∏a Komisja Kwalifikacyjna, powo∏ana
przez Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki, która dokonuje potwierdzania dodatkowych
kwalifikacji osób zajmujàcych si´ eksploatacjà i dozorem urzàdzeƒ, instalacji i sieci energetycznych. W tym celu Komisja systematycznie prowadzi odpowiednie post´powania
kwalifikacyjne, wydajàc Êwiadectwa kwalifikacyjne i sprawdzajàc posiadanie kwalifikacji
osób, odpowiednio do rodzaju prac i stanowisk (w dozorze lub eksploatacji).
Przewodniczàcym Rady jest Kol. W∏adys∏aw Wasiluk (2000–2006).
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11.9.8. Krajowa Unia Producentów Soków i Napojów
Bezalkoholowych
Unia ta zosta∏a utworzona w 1993 roku, jej dzia∏alnoÊç za okres 1993–96 zosta∏a przedstawiona w Rozdz. 9.8.
W kolejnych latach (1997–2004) prace Krajowej Unii dotyczy∏y m.in.
– dzia∏aƒ celem poprawy jakoÊci produkowanych w Polsce soków, nektarów i napojów,
w szczególnoÊci w kontekÊcie przystàpienia Polski do UE, co wià˝e si´ z koniecznoÊcià sprostania normom i wymogom unijnym,
– wspó∏pracy z resortami Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gospodarki, Radà Gospodarki
˚ywnoÊciowej, z Polskim Komitetem Normalizacyjnym,
– przedstawiania w∏adzom centralnym opinii i interwencji, dotyczàcych problematyki
przemys∏u soków i napojów bezalkoholowych, w tym m.in. opinii w sprawie nazewnictwa, szczegó∏owych zasad produkcji i znakowania soków owocowych, podatku
VAT, ochrony interesów producentów, zw∏aszcza ma∏ych i Êrednich firm
– organizowania krajowych i mi´dzynarodowych sympozjów i seminariów m.in. na
tematy „Bli˝ej Unii Europejskiej – wymagania i rzeczywistoÊç”, „Bezpieczne i Autentyczne Soki i Napoje dla Polskiego Konsumenta”, „Przemys∏ sokowniczy wzorcem
dla przemys∏u spo˝ywczego”, „Dobra jakoÊç w produkcji i handlu warunkiem dalszego rozwoju rynku soków i napojów”.
– corocznego organizowania najwi´kszych w Polsce spotkaƒ bran˝y napojowej – sympozjów Krajowej Unii Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych,
– organizowania corocznych spotkaƒ panelowych na Mi´dzynarodowych Targach
POLAGRA w Poznaniu,
– wspó∏pracy mi´dzynarodowej, w tym zw∏aszcza w ramach UE, jak równie˝ prowadzenia okresowych badaƒ mi´dzylaboratoryjnych laboratoriów polskich i niemieckich, przekazywania zainteresowanym informacji z Mi´dzynarodowej Federacji
Producentów Soków Owocowych (UFI) w Pary˝u itp.
Poprzez ww. dzia∏alnoÊç Krajowa Unia stale dà˝y∏a do realizacji swego g∏ównego celu,
jakim jest dà˝enie do zwi´kszenia spo˝ycia soków i napojów bezalkoholowych w Polsce
oraz integracja i reprezentowanie interesów bran˝y.
W latach 1993–2004 Przewodniczàcym Rady by∏ Kol. Stefan Kwiecieƒ, a nast´pnie
Kol. Witold P∏ocharski. W 2004 roku dzia∏alnoÊç Krajowej Unii zosta∏a zawieszona.

11.9.9. Krajowe Forum Piekarstwa i Cukiernictwa
Krajowe Forum Piekarstwa i Cukiernictwa dzia∏a w ramach SITSpo˝. od 1999 roku
– (do 2002 roku pod nazwà Zespó∏ ds. Piekarstwa i Cukiernictwa). Cz∏onkami tej organizacjami sà:
– producenci (piekarze i cukiernicy),
– dystrybutorzy surowców, materia∏ów i wyrobów piekarskich,
– przedstawiciele obs∏ugi serwisowej technicznej, technologicznej i ekonomicznej,
– reprezentanci placówek naukowo-badawczych oraz szkó∏ zawodowych.
G∏ównymi celami Forum jest:
1. Dzia∏anie na rzecz wzmocnienia i rozwoju bran˝y piekarskiej i cukierniczej poprzez:
– organizowanie szkoleƒ, kursów w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
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– organizowanie wystaw, pokazów naukowych i sesji bran˝owych,
– wspó∏dzia∏anie z mediami w celu tworzenia prawid∏owego wizerunku bran˝y.
2. Formu∏owanie opinii i ocen w stosunku do istotnych zagadnieƒ bran˝owych.
3. Wspó∏praca z innymi organizacjami na rzecz rozwoju bran˝y, a w szczególnoÊci
z Krajowà Radà Piekarstwa i Cukiernictwa (powsta∏à w 2000 roku ogólnopolskà
reprezentacjà piekarzy i cukierników). SITSpo˝. prowadzi obs∏ug´ administracyjno-biurowà ww. Krajowej Rady.
Corocznie Forum Piekarstwa i Cukiernictwa wspó∏organizuje seminaria, które
obejmujà zagadnienia zwiàzane z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej,
aktualnoÊci w bran˝y piekarskiej i ciastkarskiej dotyczàce Funduszy Strukturalnych,
wymogów sanitarno-jakoÊciowych, ochrony Êrodowiska i us∏ug prawno-finansowych.
Przewodniczàcym Krajowego Forum Piekarstwa i Cukiernictwa jest Kol. Maciej
Mielczarski (1999–2006).

11.9.10. Sekcja Przemys∏u Mi´snego
Utworzona w 1957 roku Sekcja Przemys∏u Mi´snego dzia∏a bardzo aktywnie i nieprzerwanie prawie od 50 lat. I tak np.:
– Sekcja Przemys∏u Mi´snego i Redakcja „Gospodarki Mi´snej” przy wspó∏pracy
z OÊrodkiem Doskonalenia Kadr SITSpo˝. – równie˝ po 1997 roku organizowa∏y

Mi´dzynarodowy Kongres Nauki o Mi´sie i Technologii, Kraków, 2001, ogólny widok
sali obrad
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Mi´dzynarodowy Kongres Nauki o Mi´sie i Technologii, Kraków, 2001, Prezydium obrad

–
–
–
–

ogólnopolskie coroczne konkursy wiedzy z technologii dla uczniów techników
mi´snych, a laureaci Fina∏u Konkursu uzyskiwali wst´p bez egzaminu na uczelnie
wy˝sze oraz nagrody pieni´˝ne i rzeczowe oraz dyplomy, a tak˝e puchary ufundowane
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ostatnich latach konkursy takie odby∏y
si´ w zak∏adach mi´snych oraz w zespo∏ach szkó∏ w miejscowoÊciach: Malinowo
(1999), Jaros∏aw (2000), Soko∏ów Podlaski (2002), E∏k (2003), ¸uków (2004),
Krotoszyn (2005). Nale˝y podkreÊliç, ˝e konkurs w Krotoszynie (2005) by∏ ju˝ 35-tym
fina∏em ww., majàcego ogromne tradycje, konkursu. Fina∏ sk∏ada∏ si´ z testu, cz´Êci
praktycznej i cz´Êci teoretycznej. W 2005 roku uczestniczy∏o w nim 10 szkó∏ z ca∏ej
Polski. Laureatami zespo∏owej klasyfikacji zosta∏y: Szko∏a z Krotoszyna (I miejsce),
z ¸ukowa (II miejsce) i z Katowic (III miejsce).
Sekcja by∏a równie˝ wspó∏organizatorem licznych szkoleƒ, organizowanych przez
Zarzàd G∏ówny SITSpo˝. na rzecz integracji z UE, m.in. na tematy:
ochrony Êrodowiska w krajach UE i wymogów wobec polskich przepisów w bran˝y
mi´snej (2000),
mo˝liwoÊci uzyskania przez zak∏ady bran˝y mi´snej pomocy finansowej z programu
SAPARD (2001),
przekszta∏ceƒ w bran˝y mi´snej, zwiàzanych z przystàpieniem Polski do UE (2002),
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– Sekcja zorganizowa∏a kilka krajowych konferencji, w tym wspólnie z Sekcjà Ekonomicznà Polskiego Towarzystwa Technologów ˚ywnoÊci konferencj´ na temat
technologicznych elementów strategii rynku ˝ywnoÊciowego,
– Sekcja aktywnie uczestniczy∏a w przygotowaniach i obradach 47-tego Mi´dzynarodowego Kongresu Nauki i Technologii Mi´sa (Kraków, 2001),
– Zarzàd Sekcji Przemys∏u Mi´snego, oprócz zebraƒ roboczych w siedzibie NOT
w Warszawie organizowa∏, w poszerzonym sk∏adzie, plenarne zebrania wyjazdowe.
Odbywa∏y si´ one w zak∏adach przemys∏u mi´snego i by∏y po∏àczone z ich zwiedzaniem oraz z dyskusjà problemowà.
Do uruchomienia Sekcji Przemys∏u Mi´snego w 1957 roku przyczyni∏a si´ m.in. Kol.
Janina Szefer, jako Przewodniczàca Komitetu Organizacyjnego.
Nast´pnie, w latach 1958–2006, tj. w ciàgu blisko 50-letniej, bardzo aktywnej i zas∏ugujàcej na ogromne uznanie, pracy Sekcji Przemys∏u Mi´snego jej dzia∏alnoÊcià kierowali nast´pujàcy Koledzy – Przewodniczàcy Sekcji:
– W∏adys∏aw Poszepczyƒski – 1958–1961
– Edward Weso∏owski – 1961–1975
– Witold Buchwald – 1975–1978
– Boles∏aw Kotas – 1978–1983
– Eugeniusz Machaj – 1983–1986
– Zdzis∏aw Jab∏oƒski – 1986–1994
– Krzysztof ¸´kawski – 1994–1998
– i Andrzej Borys – 1998–2006.
Posiedzenie Zarzàdu Sekcji Przemys∏u Mi´snego SITSpo˝., S∏awa, 2003 r.
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CZ¢Âå V

12. Czasopisma bran˝owe SITSpo˝.
12.1. Uwagi ogólne
W ciàgu ca∏ego okresu 60-lecia (1946–2006) SITSpo˝ stale przywiàzywa∏o ogromnà
uwag´ do metodycznego i systematycznego podwy˝szania kwalifikacji in˝ynierów
i techników oraz do bie˝àcego przekazywania im najistotniejszych informacji i danych
technicznych i technologicznych.
W tym zakresie g∏ównà rol´ – i to od samych poczàtków dzia∏ania naszego Stowarzyszenia – odgrywa∏y i nadal odgrywajà bran˝owe czasopisma naukowo-techniczne,
a ich znaczenia przeceniç nie sposób.
Obecnie w ramach SITSpo˝., dzia∏a 7 takich bran˝owych czasopism, z których
6 funkcjonuje nie przerwanie ju˝ od 50–60 lat, godnie kontynuujàc i twórczo rozwijajàc
tradycje ówczesnej prasy technicznej, zaÊ siódme pt. „Prodowolstwje” („˚ywnoÊç”),
b´dàce specjalistycznym czasopismem rosyjskoj´zycznym, adresowanym do rynków
krajów Wschodniej i Ârodkowo-wschodniej Europy, zosta∏o przez SITSpo˝. utworzone
w 2004 roku w odpowiedzi na nowe potrzeby, powstajàce w tej dziedzinie produkcji
i handlu.
Ogromnà rol´ i znaczenie czasopism bran˝owych dla technicznego, technologicznego, organizacyjnego i ekonomicznego rozwoju przemys∏u spo˝ywczego mo˝na w∏aÊciwie doceniç, jeÊli uwzgl´dni si´ zarówno bardzo wysoki jakoÊciowy poziom tych
publikacji, jak i wielki iloÊciowy ich zakres, obejmujàcy za 60 lat ponad 3000 pojedyƒczych numerów, jak i globalny nak∏ad, który obecnie liczy si´ ju˝ w dziesiàtkach tysi´cy
egzemplarzy.
Poni˝ej, w kolejnych podrozdzia∏ach, przedstawia si´ charakterystyk´ treÊci i form
dzia∏alnoÊci wszystkich ww. czasopism. Teksty te zosta∏y opracowane przez redaktorów
poszczególnych czasopism SITSpo˝. Porzàdek prezentacji przyj´to taki sam, jak
w jubileuszowym wydawnictwie SITSpo˝. pt.: „50 lat Stowarzyszenia 1946–1996”
(strona 287), tj. kolejno zosta∏y przedstawione czasopisma:
– „Przemys∏ Spo˝ywczy”,
– „Przemys∏ Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”,
– „Gospodarka Mi´sna”,
– „Przeglàd Zbo˝owo – M∏ynarski”,
– „Przeglàd Piekarski i Cukierniczy”,
– „Przeglàd Gastronomiczny”,
– oraz „Prodowolstwje” (˚ywnoÊç).
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12.2. „Przemys∏ Spo˝ywczy” – u progu 60-lecia
dzia∏alnoÊci na rynku prasy naukowo-technicznej
Z 60-leciem Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego ÊciÊle
∏àczy si´ bliski jubileusz „Przemys∏u Spo˝ywczego”. Z inicjatywy SITSpo˝ w 1946 r.
rozpocz´to prace przygotowawcze do wydania czasopisma „Przemys∏ Spo˝ywczy”.
Redaktorem naczelnym zosta∏ mgr in˝. J. Hattowski, a przewodniczàcym Rady Programowej doc mgr in˝. P. Wojcieszak. Pierwszy numer miesi´cznika „Przemys∏u Spo˝ywczego” ukaza∏ si´ w styczniu 1947 r. W nr 1–2 z 1947 r. Komisja Redakcyjna pisma
w apelu skierowanym do swoich Czytelników informowa∏a, ˝e „Przemys∏ Spo˝ywczy”
b´dzie pismem technicznym o nast´pujàcym uk∏adzie: artyku∏y oryginalne, dzia∏
referatowy, dzia∏ sprawozdawczy, dzia∏ bibliograficzny oraz kronika SITSpo˝.
Wprowadzenie w kraju na poczàtku lat 50. gospodarki planowej skutkowa∏o rozszerzeniem tematyki pisma o informacje gospodarcze i organizacyjne powstajàcego przemys∏u. Publikowano te˝ artyku∏y o tematyce technologicznej, z dziedziny in˝ynierii,
chemii i analizy oraz mikrobiologii ˝ywnoÊci. Na ∏amach ówczesnego „Przemys∏u
Spo˝ywczego” o problemach bran˝y spo˝ywczej pisali m.in. prof. J. Janicki, prof.
D.T. Tilgner, prof. J. Jakubowska, prof. E. Pijanowski, prof. F. Nowotny. Publikacje
wybitnych naukowców mia∏y du˝y wp∏yw na rozwój pisma, które w 1952 r. osiàgn´∏o
poziom naukowych czasopism europejskich. Znaczàcy wk∏ad w rozwój pisma wniós∏
prof. S. Berger, pracujàcy w latach 50. (przez osiem lat) jako redaktor dzia∏owy odpowiedzialny za poziom naukowy „Przemys∏u Spo˝ywczego”.
W latach 1952–1956 na ∏amach pisma odnotowano wa˝ne zmiany w organizacji
nauki. Pisano o powo∏aniu w 1954 r. Komitetu Chemii i Technologii ˚ywnoÊci oraz
bran˝owych instytutów badawczych. Sporo miejsca poÊwi´cano aktywnej dzia∏alnoÊci
SITSpo˝. jako organizatora wielu konferencji naukowo-technicznych, w tym mi´dzynarodowych, a tak˝e wydawcy trzytomowego Kalendarza Technicznego Przemys∏u Spo˝ywczego – pierwszego poradnika technicznego z tej dziedziny. Powa˝ny kryzys w dzia∏alnoÊci wydawniczej nastàpi∏ w 1958 r., kiedy to decyzjà komisji partyjno-rzàdowej od
1 paêdziernika 1958 r. „Przemys∏ Spo˝ywczy” ukazywa∏ si´ jako kwartalnik. Kryzys ten,
mimo wielu trudnoÊci edytorskich, uda∏o si´ przezwyci´˝yç i od pó∏rocza 1959 r. pismo
ponownie wydawane by∏o jako miesi´cznik. W koƒcu lat 50. na ∏amach czasopisma
pojawi∏o si´ znacznie wi´cej informacji o post´pie nauki i techniki w kraju i zagranicà,
w tym relacje z mi´dzynarodowych konferencji, w których uczestniczyli polscy
naukowcy, m.in. profesorowie:W. Pezacki, S. Krauze, J. Jakubowska.
Do po∏owy lat 60. „Przemys∏ Spo˝ywczy” ukazuje si´ regularnie, ale nadal w przyj´tym w 1959 r. formacie B5. W tym okresie czasopismo uzupe∏nia „Biuletyn Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemys∏u Spo˝ywczego”, zaprzestano natomiast od
1962 r. publikacji dodatku „Ch∏odnictwo ˚ywnoÊci”. W 1964 r. powo∏ana zosta∏a Rada
Programowa czasopisma, a jej przewodniczàcym zosta∏ prof. A. Rutkowski (funkcj´ t´
pe∏ni∏ do 1984 r.) cz∏onek Polskiej Akademii Nauk, Rosyjskiej Akademii Nauk, International Academy of Food Science and Technology, doctor honoris causa SGGW, ART
w Olsztynie i AR w Poznaniu, aktywny dzia∏acz spo∏eczny wyró˝niony honorowym
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cz∏onkostwem: SITSpo˝., Polskiej Federacji Producentów ˚ywnoÊci, Polskiej Izby Dodatków do ˚ywnoÊci.
Z powodu ci´˝kiej choroby zrezygnowa∏ z pracy w redakcji twórca pisma mgr in˝.
J. Hattowski, a funkcj´ redaktora naczelnego objà∏ in˝. A. Hanftwurcel, którà pe∏ni∏ do
1972 r. Nad sprawnà dzia∏alnoÊcià redakcji pod wzgl´dem merytorycznym i technicznym czuwa∏a sekretarz redakcji M. ¸apiƒska-Hanftwurcel, pe∏niàca t´ funkcj´ z wielkim oddaniem ponad 30 lat. Nowy redaktor zaprosi∏ do wspó∏pracy jako redaktorów
dzia∏owych wybitnych naukowców m.in. prof. S. Bergera (pe∏niàcego od 1973 r. funkcj´ redaktora naczelnego pisma), prof. A. Horuba∏´ i prof. T. Jakubczyka.
Na poczàtku lat 70. rozpocz´to wydawanie zeszytów tematycznych poÊwi´conych regionalnym oÊrodkom przemys∏u spo˝ywczego. Nastàpi∏y istotne zmiany w gospodarce kraju zmierzajàce do unowoczeÊnienia produkcji, co znalaz∏o odzwierciedlenie na
∏amach pisma w informacjach o nowych urzàdzeniach i technologiach.
W 1972 r. zmar∏ Jan Hattowski twórca i wieloletni redaktor naczelny „Przemys∏u
Spo˝ywczego”.
W artyku∏ach koƒca lat 70. sygnalizowano nadchodzàcà katastrof´ gospodarczà
i politycznà kraju. Pisano o wyjàtkowo trudnej sytuacji w rolnictwie, o wstrzymaniu eksportu wielu surowców i produktów, ograniczeniu produkcji wielu asortymentów wyrobów mi´snych w celu usprawnienia sprzeda˝y w systemie kartkowym. Og∏oszenie
13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce nastàpi∏o w okresie wydania nr 12/81
„Przemys∏u Spo˝ywczego”. Skutkiem stanu wojennego by∏o zawieszenie wydawania
„Przemys∏u Spo˝ywczego” od stycznia do maja 1982 roku. Radzie Programowej przewodniczy∏ wówczas prof. A. Rutkowski, a od 1984 r. do 1989 r. funkcj´ t´ sprawowa∏
prof. K. Jarosz.
W latach 1987–1991 nastàpi∏y istotne zmiany w zespole redakcyjnym: redaktorami
naczelnymi byli kolejno mgr W. Zydroƒ (1978–1987), prof. A. Horuba∏a (1987–1990)
oraz dr K. Krajewski (1990–1994), a redakcja znajdujàca si´ od 1949 r. w strukturach
Wydawnictwa Czasopism i Ksià˝ek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç jako Zak∏ad Wydawniczy „Przemys∏ Spo˝ywczy”. Funkcj´ Pe∏nomocnika
Zarzàdu WCKT SIGMA-NOT, a jednoczeÊnie zast´pcy redaktora naczelnego obj´∏a
w 1991 r. mgr D. Chy∏ek. Radzie Programowej pisma przewodniczy∏ od 1990 r. do po∏owy 1999 r. dr J. Berdowski – wieloletni dzia∏acz SITSpo˝, prezes Stowarzyszenia przez
dwie kadencje 1990–1994 i 1994–1998, wyró˝niony tytu∏em Honorowego Przewodniczàcego, b. dyrektor Departamentu Przetwórstwa Rolno-Spo˝ywczego w MRiG˚
(1989 r.), a nast´pnie dyrektor Polskiego Centrum Badaƒ i Certyfikacji (1994 r.),
a tak˝e wieloletni redaktor „Przemys∏u Spo˝ywczego”.
Zmiany organizacyjne redakcji to konsekwencja zasadniczych zmian w strukturze gospodarczej kraju na prze∏omie lat 1989–1991, a przede wszystkim urynkowienia gospodarki w ramach programu Balcerowicza. Pierwsza po∏owa lat 90. to okres w miar´ stabilnego rozwoju „Przemys∏u Spo˝ywczego”, które systematycznie przekszta∏ca∏o si´
w nowoczesne pod wzgl´dem edytorskim pismo, o coraz atrakcyjniejszej szacie graficznej. By∏ to okres, w którym w treÊci pisma bardzo cz´sto pojawia∏a si´ problematyka
zwiàzana z gospodarkà rynkowà. Tendencje te utrzymywa∏y si´ równie˝ w latach nast´pnych po obj´ciu w 1995 r. stanowiska redaktora naczelnego przez prof. B. Imbsa.
W po∏owie 1996 r. po 5 latach aktywnej pracy zmieni∏ si´ sk∏ad kolegium redakcyjnego.
Na miejsce dr hab. K. Dàbrowskiego, prof. J. Kijowskiego, prof. A. Lenarta, i prof.
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T. Sikory powo∏ano prof. J. Czub´, prof. P. Lewickiego i prof. A. Rutkowskiego.
W zespole pozostali dr J. Berdowski i prof. R. Urban. Radzie Programowej pisma przewodniczy∏ wówczas (od po∏owy 1999 r. do 2001 r.) mgr in˝. K. Manista, a od 2002 r.
dr A. Borys.
Profil „Przemys∏u Spo˝ywczego” jako ogólnobran˝owego pisma naukowo-technicznego poczàwszy od lat 90. uwarunkowany by∏ kilkoma wzajemnie uzupe∏niajàcymi si´
zale˝noÊciami. „Przemys∏ Spo˝ywczy” okreÊlony zosta∏ jako G∏ówny Organ Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego. W okresie kilkudziesi´cioletniej dzia∏alnoÊci na rynku wydawniczym prasy fachowej, „Przemys∏ Spo˝ywczy”
zdo∏a∏ ugruntowaç swojà pozycj´ jako najbardziej opiniotwórcze pismo fachowe z tej
dziedziny, znajdujàce uznanie zarówno w Êrodowisku naukowym, czego dowodem by∏a
i jest wysoka ocena (punktacja) Komitetu Badaƒ Naukowych, jak i praktyki przemys∏owej oraz przedstawicieli administracji paƒstwowej. Niema∏e zas∏ugi w utrzymaniu
tej pozycji ma Ministerstwo Rolnictwa, które w ramach Êrodków KBN przeznaczonych
na dzia∏alnoÊç ogólnotechnicznà od wielu lat dofinansowywa∏o i nadal dofinansowuje publikacje popularyzujàce prace badawcze instytutów podlegajàcych resortowi
rolnictwa.
To zobowiàzywa∏o do ogromnej dba∏oÊci o treÊci merytoryczne pisma, o ich aktualnoÊç, a tak˝e do wskazywania kierunków rozwoju nauki o ˝ywnoÊci oraz gospodarki
˝ywnoÊciowej w kraju i na Êwiecie. Nie bez znaczenia by∏a te˝ komercyjna strona dzia∏alnoÊci pisma, bowiem od jej efektywnoÊci zale˝y dalszy jego rozwój.
W latach 90. w treÊci merytorycznej pisma przewa˝a∏y artyku∏y wyjaÊniajàce proces
transformacji gospodarczej kraju. W artyku∏ach o charakterze organizacyjno-ekonomicznym pokazywano metody i formy przekszta∏ceƒ bran˝y spo˝ywczej ujawniajàce
szanse dla post´pu technicznego w warunkach post´pujàcej koncentracji. Ukaza∏y si´
publikacje wskazujàce te technologie i rozwiàzania logistyczne, które przyczyniajà si´
do racjonalizacji produkcji i obrotu ˝ywnoÊcià, zmniejszenia kosztów, a efekcie do wzrostu konkurencyjnoÊci firm.
Proces unowoczeÊniania polskiej gospodarki przybra∏ znacznego przyspieszenia
wraz z podpisaniem uk∏adu o stowarzyszeniu z Unià Europejskà i rozpocz´ciem negocjacji akcesyjnych. W kolejnych latach wydawania pisma tej w∏aÊnie problematyce poÊwi´cano sporo miejsca na ∏amach „Przemys∏u Spo˝ywczego”, ale nie tylko. W nr 1/2000
wydanym z okazji nowego tysiàclecia w kilku publikacjach informowano o zagro˝eniach
dla wspó∏czesnego Êwiata z powodu niedostatku, jak i nadmiaru ˝ywnoÊci, o tendencjach rozwojowych przemys∏u spo˝ywczego w trzecim tysiàcleciu, a tak˝e przysz∏oÊci
polisacharydów, które mogà staç si´ surowcami XXI wieku czy osiàgni´ciach biotechnologii pomocnych w rozwiàzywaniu problemów ˝ywieniowych na Êwiecie.
Poruszano równie˝ kwestie dotyczàce kondycji polskiej nauki, która w okresie reformowania paƒstwa dotkliwie odczu∏a drastyczne obni˝enie Êrodków finansowych na
badania naukowe. O kierunkach rozwoju zaplecza naukowo-badawczego resortu rolnictwa pisa∏ w 2001 r. dyr. departamentu dr E. Chy∏ek z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Zagadnienia racjonalnego ˝ywienia i preferencji konsumenckich, omawiane na
∏amach pisma wskazywa∏y producentom ˝ywnoÊci, jakie sà aktualne potrzeby konsumentów na ró˝ne kategorie produktów. W zeszytach tematycznych pisma poÊwi´conych: surowcom pochodzenia zwierz´cego, roÊlinnego, bezpieczeƒstwu ˝ywnoÊci, do-
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datkom do ˝ywnoÊci wprowadzono dzia∏ POLSKA – UNIA EUROPEJSKA, w którym
w miar´ post´pujàcych prac zwiàzanych z akcesjà Polski do Unii Europejskiej informowano o zmianach prawnych, zw∏aszcza prawa ˝ywnoÊciowego i instytucjonalnych niezb´dnych do wdro˝enia nowych regulacji prawnych. Zeszyty tematyczne umo˝liwia∏y kompleksowe przedstawianie zarówno innowacyjnych rozwiàzaƒ technicznych
proponowanych dla ró˝nych bran˝ spo˝ywczych, jak i analiz ekonomicznych obrazujàcych miejsce polskiego przemys∏u spo˝ywczego wÊród krajów UE. Uzupe∏nieniem tej
tematyki by∏y kwestie zwiàzane z marketingiem i reklamà produktów spo˝ywczych,
a tak˝e z ich dystrybucjà. Szczególne miejsce w ostatnim dziesi´cioleciu wydawania pisma mia∏ dzia∏ DODATKI DO ˚YWNOÂCI, w którym znajdowa∏y si´ informacje o innowacjach technologicznych zmierzajàcych do poprawy jakoÊci produktu, zwi´kszenia
jego trwa∏oÊci czy atrakcyjnoÊci, zmniejszenia kosztów produkcji. Informowano te˝
o stosowaniu dodatków funkcjonalnych i tworzeniu nowej, prozdrowotnej kategorii
˝ywnoÊci.
Tematami niezwykle istotnymi okresu przedakcesyjnego by∏y bezpieczeƒstwo i jakoÊç
˝ywnoÊci. Redakcja szczegó∏owo informowa∏a swoich czytelników o zasadach i koniecznoÊci wdra˝ania systemów jakoÊci, w tym systemu HACCP jako niezb´dnego elementu procesu modernizacji zak∏adów przetwórczych zgodnie ze standardami unijnymi.
W okresie przyspieszonych prac zwiàzanych z restrukturyzacjà bran˝y spo˝ywczej
w 2002 r. nastàpi∏a zmiana na stanowisku redaktora naczelnego pisma – na miejsce
prof. B. Imbsa, powo∏ano mgr D. Chy∏ek, a zespó∏ redaktorów dzia∏owych wzmocni∏
prof. K. Krygier. W latach 2003-2004. pismo informowa∏o m.in. o bilansie negocjacji
Polski o cz∏onkostwo w Unii Europejskiej, o funduszach przedakcesyjnych wspierajàcych restrukturyzacj´ przemys∏u spo˝ywczego, a tak˝e o problemach i sukcesach poszczególnych bran˝ w dostosowaniu swoich zak∏adów do standardów unijnych. W tym
okresie zwraca uwag´ zeszyt nr 4/04 wydany z okazji w∏àczenia 1 maja 2004 r. Polski
w struktury Unii Europejskiej, w którym omawiano szanse i zagro˝enia wynikajàce
z integracji.
W ostatnich latach zespó∏ redakcyjny nieustannie pracowa∏ nad wzmocnieniem rangi
„Przemys∏u Spo˝ywczego” w gronie czasopism naukowo-technicznych, tak by by∏o
z równà uwagà czytane przez ludzi nauki, jak i praktyki przemys∏owej. Dowodem na
to, ˝e zamiary redakcji przynoszà wymierne efekty sà liczne konferencje naukowe i techniczne oraz konkursy nad którymi „Przemys∏ Spo˝ywczy” obejmuje patronaty medialne oraz targi spo˝ywcze, zw∏aszcza Polagra Food, w których redakcja uczestniczy
od wielu lat jako wystawca i organizator specjalistycznych paneli. Pismo z racji ciekawej treÊci merytorycznej i wysokiego poziomu edytorskiego znajduje tam uznanie
zarówno wÊród przedstawicieli przemys∏u, jak i nauki. Te w∏aÊnie atuty wraz z osiàganiem coraz lepszych wyników ekonomicznych umo˝liwiajà dalszy rozwój „Przemys∏u
Spo˝ywczego”.
Danuta Chy∏ek
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12.3. „Przemys∏ Fermentacyjny
i Owocowo-Warzywny” – od 50 lat
cenna pomoc dla kadr technicznych
Nasze czasopismo – mimo ˝e prze˝ywa∏o ró˝ne etapy ewolucji w zakresie tematyki i poziomu graficznego – pozosta∏o wierne swej naczelnej dewizie – byç jak najbli˝ej bran˝, dla których zosta∏o powo∏ane, broniç ich interesów i pomagaç w rozwiàzywaniu problemów, przez dostarczanie takiej informacji, która aktualizuje wiedz´ i poszerza jej horyzonty, stymuluje post´p,
pomaga rozwijaç si´ firmom i poszczególnym pracownikom. Naszym celem jest, by bran˝e: piwowarska, s∏odownicza, chmielarska, gorzelnicza, spirytusowa, winiarska, dro˝d˝ownicza, sokownicza, napojów bezalkoholowych, wód mineralnych oraz owocowo-warzywna identyfikowa∏y si´ z pismem, a my – z nimi.
W 2006 r. mija 50 lat od powstania naszego czasopisma, wydawanego najpierw pod
tytu∏em „Przemys∏ Fermentacyjny”. Zosta∏o ono powo∏ane przez Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego i przez kolegium ówczesnego Ministerstwa Przemys∏u Rolnego i Spo˝ywczego, a poprzedza∏y t´ decyzj´
„naciski oddolne” – wytrwa∏e starania Êrodowisk in˝ynierskich z kilku bran˝ przemys∏u fermentacyjnego. Czasopismo mia∏o swych prekursorów w okresie mi´dzywojennym w postaci periodyków monobran˝owych z bran˝y piwowarskiej i gorzelniczej.
Czasopismo rozwija∏o si´ przez te lata stale, wzbogacajàc si´ o wyzwania i potrzeby
zmieniajàcych si´ czasów. Ju˝ po trzech latach zosta∏o przekszta∏cone z dwumiesi´cznika w miesi´cznik, ciàgle te˝ poszerza∏a si´ i dostosowywa∏a do potrzeb praktyki przemys∏owej jego treÊç merytoryczna.
Pod tym wzgl´dem w rozwoju czasopisma wyró˝niajà si´ trzy okresy, podczas
których wraz ze zmianami tytu∏u by∏ modyfikowany jego profil i zakres tematyczny.
„Przemys∏ Fermentacyjny” 1957–1964
Ju˝ od poczàtku wydawania pismo skupia∏o si´ na bran˝ach pokrewnych, opartych
na procesach fermentacji i wzajemnie powiàzanych ró˝nymi procesami technologicznymi i rodzajami linii technologicznych. By∏y to bran˝e: piwowarska, dro˝d˝ownicza,
spirytusowa, winiarska. O znakomitym zrozumieniu potrzeb spo∏eczno-rynkowych
Êwiadczy fakt w∏àczenia tematyki napojów bezalkoholowych. O ile bowiem inne bran˝e mog∏y korzystaç z ocala∏ych po II wojnie Êwiatowej szczàtków literatury fachowej
i niewielkiego ocala∏ego kr´gu specjalistów, to przemys∏ napojów bezalkoholowych
zaczyna∏ od zera i od metod rzemieÊlniczych.
Zas∏ugà redakcji by∏o konsekwentne realizowanie za∏o˝enia zawartego w deklaracji
pierwszego zespo∏u redakcyjnego: „Czasopismo stawia sobie za cel udzielenie wszelkiej pomocy swoim czytelnikom w rozwiàzywaniu problemów bie˝àcych”. Stàd charakter czasopisma by∏ przez lata odzwierciedleniem po∏àczenia teorii z praktykà. W tym okresie miesi´cznik wiele miejsca poÊwi´ca∏ artyku∏om szkoleniowym dotyczàcym doskonalenia
procesów technologicznych i post´pu technicznego, powiàzanego ze wskaênikami
techniczno-ekonomicznymi. By∏y to tematy dotyczàce: zwi´kszenia wydajnoÊci produkcji, oszcz´dnoÊci surowców, zmniejszenia strat produkcyjnych, zagospodarowania odpadów, utylizacji lub unieszkodliwiania Êcieków, jakoÊci wyrobów, metod intensywnych,

182

pó∏ciàg∏ych i ciàg∏ych oraz racjonalnej gospodarki cieplnej. W∏aÊciwie te wszystkie
zagadnienia zosta∏y aktualne do dziÊ. Wiele artyku∏ów wybiega∏o w przysz∏oÊç, np. Perspektywy rozwoju przemys∏u piwowarskiego wPolsce, Stan i tendencje w rozwoju produkcji
maszyn i urzàdzeƒ przemys∏u spo˝ywczego, Automatyzacja procesów w przemyÊle fermentacyjnym i owocowo-warzywnym, Czy uruchomiç produkcj´ spirytusu odwodnionego w Polsce?
Ten ostatni artyku∏, pióra prof. Kazimierza Jarosza, wyprzedzi∏ o ok. 20 lat eksplozj´
zainteresowania tym zagadnieniem w ró˝nych krajach.
W pierwszych latach wydawania czasopisma uda∏o si´ pozyskaç jako autorów wybitnych pracowników przemys∏u, jak i wywodzàcych si´ z zaplecza naukowo-technicznego.
Oto niektórzy z nich: Jan CieÊlak, Jan Cofa∏a, W∏adys∏aw Dylkowski, Tadeusz Go∏´biewski,
Kazimierz Jarosz, Dionizy Krzy˝aniak, Stanis∏aw ¸ab´dziƒski, Stefan Michniewski, Tadeusz
Âwie˝yƒski, Zygmunt Wasilewski, Pawe∏ Wojcieszak, Tadeusz Wolski, Józef Zi´tkiewicz.
„Przemys∏ Fermentacyjny i Rolny” 1965–1977
W 1965 r. nastàpi∏o po∏àczenie czasopisma z periodykiem wydawanym przez b. Ministerstwo Rolnictwa pt. „Przemys∏ Rolny”, co zdecydowa∏o o profilu i zakresie tematycznym miesi´cznika, który przybra∏ tytu∏ „Przemys∏ Fermentacyjny i Rolny”. Decyzj´
t´ uargumentowano kilkoma przes∏ankami: zbie˝noÊç tematyki, m.in. stosowanie podobnych procesów enzymatycznych, integracja bazy surowcowej z przemys∏em przetwórczym, wprowadzenie do rolnictwa przemys∏owych form produkcji, w tym wst´pnego przygotowania surowców do przetwórstwa. ˚ycie potwierdzi∏o s∏usznoÊç
gospodarczej integracji rolnictwa i przemys∏u przetwórczego.
Po fuzji dwóch czasopism do obszaru miesi´cznika „Przemys∏ Fermentacyjny i Rolny”
bardzo korzystne by∏o rozszerzenie tematyki o gorzelnictwo rolnicze, liczàce wówczas
ok. 1000 zak∏adów, które by∏o z dala od centrów badawczych i zainteresowania myÊli naukowej, technicznej i technologicznej. W tym zakresie tematycznym uda∏o si´ pozyskaç
takich autorów, jak: Boles∏awa Bachmana, Zdzis∏awa W∏odarczyka, Kazimierza Jarosza,
Bogdana ¸àczyƒskiego, Lecha Solarka, Aleksandra Gregoriusa, Bronis∏awa Ostrowskiego,
Stefana Górnego, Mieczys∏awa Skib´, Henryka Szczodrowskiego i in.
Drugim wa˝nym skutkiem fuzji by∏o w∏àczenie do miesi´cznika problematyki przemys∏u owocowo-warzywnego i kwasów spo˝ywczych, tak wi´c liczba bran˝ „obs∏ugiwanych” przez nasze czasopismo wzros∏a do oÊmiu. Pozyskano nowych autorów do nowego obszaru tematycznego, wÊród nich byli: Ireneusz Augustynowicz, Jerzy Czuba, Stefan
Janikowski, W∏adys∏aw Krawczyk, Kazimiera Krzysik, Andrzej Mia∏kowski, Zdzis∏aw
Soska, Józef Wilczek, Zofia Kutyna. Wzros∏a w tym czasie liczba autorów reprezentujàcych Êrodowiska naukowe, m.in. (oprócz niektórych ww.): W∏odzimierz Bednarski,
Stanis∏aw Bujak, Jerzy Che∏kowski, Zdzis∏aw Ilczuk, W∏adys∏aw LeÊniak, Stanis∏aw
Masior, Tadeusz MiÊkiewicz, Stefan Poznaƒski, Wies∏aw Rz´dowski, Kazimierz Szebiotko,
Jan Za∏´ski, Jerzy Ziobrowski.
„Przemys∏ Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” od 1978
W latach 70. dojrzewa∏a coraz bardziej ewolucja profilu, obszaru tematycznego i tytu∏u czasopisma. By∏o to w du˝ej mierze wskutek burzliwie rozwijajàcego si´ przemys∏u owocowo-warzywnego. Wielki rozwój bazy sadowniczej oraz warzywnej spowodowa∏ zwi´kszenie poda˝y surowców do przetwórstwa, przekraczajàcej znacznie zdolnoÊci
przetwórcze przemys∏u i dopingowa∏ do inwestowania i modernizacji tego przemys∏u.
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Ponadto jego rozwój stymulowa∏ rosnàcy za granicà popyt na mro˝onki i soki owocowe, w tym soki zag´szczone. We wszystkich (ok. 500) zak∏adach przetwórczych wzrós∏
popyt na informacj´ naukowà, technicznà i technologicznà. Starania o utworzenie odr´bnego tytu∏u nie powiod∏y si´, naturalne wi´c si´ sta∏o rozszerzenie tej tematyki, która
ju˝ wczeÊniej, ale w troch´ w´˝szym zakresie, by∏a obecna na ∏amach „Przemys∏u
Fermentacyjnego i Rolnego”. Starania redakcji i Rady Programowej miesi´cznika
wspar∏o SITSpo˝. i jego Sekcja Przemys∏u Owocowo-Warzywnego.
Drugim êród∏em modyfikacji tematyki czasopisma sta∏ si´ kryzys spo∏eczno-gospodarczy na prze∏omie lat 70. i 80. Nast´pstwem tego by∏o: drastyczne zmniejszenie importu technologii oraz maszyn i urzàdzeƒ, koniecznoÊç aktywizacji krajowej twórczoÊci technicznej w celu zapewnienia ciàg∏oÊci produkcji i niedopuszczenia do regresu
w poziomie techniki i technologii, ograniczenia w dost´pie do najnowszej zagranicznej informacji naukowej i technicznej, realizacja reformy gospodarczej. Zespó∏ redakcyjny w∏àczy∏ si´ do wspierania tych celów w wielu publikacjach. Du˝y nacisk k∏adziono tak˝e na wspomaganie programów oszcz´dnoÊciowych surowców, materia∏ów
i energii oraz wspomaganie wynalazczoÊci i racjonalizacji pracowniczej. Rozszerzono
publikacje dotyczàce krajowej produkcji bran˝owych maszyn i urzàdzeƒ, opublikowano kilkanaÊcie artyku∏ów o ró˝nych aspektach reformy gospodarczej w zastosowaniu
do bran˝ fermentacyjnych i przemys∏u owocowo-warzywnego.
Ewolucja miesi´cznika po zmianie ustroju spo∏eczno-gospodarczego
PrzejÊcie na zasady gospodarki wolnorynkowej spowodowa∏o rewolucyjne zmiany
dostosowawcze w obszarze przemys∏u rolno-spo˝ywczego, w którym jedne firmy przyp∏aci∏y bankructwem, a inne ulega∏y przekszta∏ceniom – restrukturyzacji, prywatyzacji,
a nast´pnie konsolidacji mniejszych zak∏adów w wi´ksze, zgodnie z post´pujàcà
w Êwiecie globalizacjà. Na ∏amach PFiOW ukaza∏o si´ wiele artyku∏ów wyjaÊniajàcych
sens i znaczenie przemian, a tak˝e ich skutki, czasami bolesne dla za∏óg pracowniczych
– na szczególnà uwag´ zas∏ugujà artyku∏y prof. Romana Urbana, dr Bo˝eny Noseckiej i innych pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej. Si´gn´liÊmy wówczas po ró˝norodne Êrodki wyrazu, cz´Êciej po form´ wywiadu, czy reporta˝u z przekszta∏canych zak∏adów, a tak˝e sondy wÊród mened˝erów komentujàcych
sytuacj´ bran˝y, zagro˝enia i szanse z tytu∏u akcesji do UE, a tak˝e po artyku∏y publicystyczne. Pismo nasze sta∏o si´ trybunà wymiany poglàdów i doÊwiadczeƒ dla przedstawicieli zak∏adów, szczególnie przed akcesjà do UE.
KomentowaliÊmy na ∏amach (najcz´Êciej krytycznie) skutki polityki paƒstwa wobec
bran˝ – np. ciàg∏e podwy˝szanie podatku akcyzowego dla wszystkich sektorów alkoholi, co spowodowa∏o degradacj´ zw∏aszcza bran˝y spirytusowej i winiarskiej. PisaliÊmy
alarmujàce artyku∏y o zagro˝eniu bankructwem dla wi´kszoÊci gorzelni (z 1000 przetrwa∏o tylko ok. 300), stajàc zawsze po stronie bran˝y i przedstawiajàc ca∏oÊciowà koncepcj´ rozwoju rolnictwa i przemys∏u przetwórczego. PodkreÊlaliÊmy koniecznoÊç zagospodarowania nadwy˝ek surowca i wykorzystania wielkiego polskiego potencja∏u
tkwiàcego w rolnictwie i sadownictwie i przewagi jakoÊciowej (mniejsza chemizacja
upraw) p∏odów naszej ziemi nad surowcami z zachodniej Europy.
W∏àczaliÊmy si´ do walki o wywa˝onà ustaw´ o biopaliwach, kontynuujàc temat rozpocz´ty przed wieloma laty przez prof. K. Jarosza, przedstawiajàc korzyÊci dla rolnictwa i gospodarki z tego tytu∏u.
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Redakcja wspiera∏a mocno starania bran˝ o uzyskanie porównywalnych z unijnymi
warunków dzia∏ania dla polskich firm (np. wspieraliÊmy KUPSiNB o zmniejszenie c∏a
na soki zag´szczone z owoców importowanych do poziomu obowiàzujàcego w UE, co
uda∏o si´ uzyskaç w kilku kolejnych latach).
Wiele miejsca poÊwi´ciliÊmy na przygotowanie firm do akcesji do UE i konkurencji
na Wspólnym Rynku, szczególnie w aspekcie wdro˝enia systemów jakoÊciowych
(zw∏aszcza HACCP), harmonizacji prawa wspólnotowego z krajowym, konsekwencji dla
przedsi´biorstw wprowadzania wielu nowelizacji ustawy o warunkach zdrowotnych
˝ywnoÊci i ˝ywienia. W tym celu zapoczàtkowaliÊmy cykl „Widziane z Wiejskiej”. PrzedstawialiÊmy zasady i wdro˝enie systemu samokontroli jakoÊci na przyk∏adzie bran˝y
sokowniczej, który zosta∏ wdro˝ony jeszcze przed akcesjà. Jednym z najbardziej p∏odnych autorów z tej bran˝y jest naukowiec o niekwestionowanym autorytecie prof. Witold
P∏ocharski.
PisaliÊmy tak˝e du˝o o programie SAPARD i innych programach pomocowych,
umo˝liwiajàcych wsparcie inwestycji, szczególnie w sektorze MSP, prezentowaliÊmy
beneficjentów tych programów.
Du˝o miejsca zaj´∏y sprawy ochrony Êrodowiska, w zwiàzku z ustawami o obowiàzkach przedsi´biorców w tym zakresie i o odpadach. Prezentujemy dzia∏ania proekologiczne, skutki – w aspekcie technicznym, organizacyjnym i finansowym – kolejnych
nowelizacji tych ustaw.
Czasopismo wraz z otwarciem granic otworzy∏o si´ szeroko na Êwiat – ukazywa∏y si´
reporta˝e z najwa˝niejszych bran˝owych imprez targowych w Europie, a tak˝e mi´dzynarodowych konferencji (kongresów chmielarskich, piwowarskich, sokowniczych). PozyskaliÊmy zagranicznych autorów, wspó∏pracujàcych ze stowarzyszeniami bran˝owymi, jak: Martin Greeve, Jan Hermans, Kees Cools, Gerard Post, Gert Erhardt, Andrea Conti.
Przedstawiajàc, w postaci licznych artyku∏ów promocyjnych, najnowoczeÊniejsze zagraniczne rozwiàzania techniczne i technologiczne, dzi´ki wprowadzeniu których
wiele naszych firm jest na poziomie Êwiatowym, nie zapominaliÊmy o dorobku i ofercie krajowej myÊli technicznej, a tak˝e krytykowaliÊmy polityk´ paƒstwa, ograniczajàcà stale Êrodki na rozwój badaƒ i placówek naukowo-badawczych w Polsce.
Starajàc si´ byç uwa˝nym recenzentem ˝ycia gospodarczego w obszarze gospodarki
˝ywnoÊciowej wiele miejsca poÊwi´ciliÊmy pozytywnym przyk∏adom – pokazujàc firmy dbajàce o jakoÊç produktów, zdobywajàce certyfikaty HACCP i ISO, medale i nagrody na najbardziej presti˝owych konkursach i targach.
W celu przybli˝enia czytelnikom problematyki zdobywania rynku uruchomiliÊmy
dzia∏ Marketing 2000 (autor Adam Bogacz), który w kilkunastu odcinkach przybli˝a∏
teori´ i podawa∏ liczne praktyczne przyk∏ady z tej dziedziny.
Dzia∏alnoÊç dodatkowa redakcji – poradniki i wk∏adki
Ju˝ w latach 60. (1965) redakcja rozpocz´∏a wydawanie dodatkowych pomocy podnoszàcych kwalifikacje pracowników – pierwszy z nich nosi∏ tytu∏ Poradnik Producenta Wód Gazowanych. W latach 80. zespó∏ redakcyjny opracowa∏ i wyda∏ jako dodatki
do czasopisma: Poradnik Piwowara, Poradnik Technologa Dro˝d˝y i Poradnik Gorzelnika,
które wype∏ni∏y dotkliwà luk´ w krajowej literaturze fachowej dla praktyków. W 1988 r.
nak∏adem naszej redakcji ukaza∏ si´ Czteroj´zyczny s∏ownik fachowy z dziedziny piwowarsko-s∏odowniczej.
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WydaliÊmy tak˝e, w latach 90., Monografi´ przemys∏u spirytusowego w Polsce w 2 cz´Êciach, a tak˝e podr´cznik Technologia winiarstwa owocowego i gronowego (autorzy: prof.
W. Wzorek, prof. E. Pogorzelski), w formie wk∏adki do PFiOW (38 odcinków), a nied∏ugo
potem jego wersj´ uzupe∏nionà i zaktualizowanà. Podr´cznik ten by∏ pierwszà publikacjà od lat 50. w Polsce poÊwi´conà winiarstwu.
W 2001 r. opracowaliÊmy publikacj´ Browary w Polsce. Who is who? majàcà na celu
przedstawienie zmian konsolidacyjnych, które zasz∏y w polskim piwowarstwie na tle
tendencji na Êwiatowym rynku piwa, zaprezentowanie wizerunku poszczególnych
browarów, osób zarzàdzajàcych nimi, g∏ównych marek piwa oraz oferty firm, dzi´ki
którym polskie piwowarstwo osiàgn´∏o wy˝yny techniki i technologii.
Od 1995 r. do 2001 r. wydawaliÊmy sta∏à kolorowà wk∏adk´ pod tytu∏em Alkohole...
i nie tylko, który póêniej zosta∏ zmieniony na Napoje...i nie tylko, l˝ejszà w formie i treÊci od zasadniczej cz´Êci PFiOW, przeznaczonà dla dzia∏ów handlowych zak∏adów, super- i hipermarketów oraz dla hurtowni spo˝ywczych. By∏a to odpowiedê redakcji na
pojawiajàce si´ na rynku nowe tytu∏y prasowe, adresowane do tego samego kr´gu odbiorców co „Przemys∏ Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, a nakierowane bardziej
na treÊci handlowe i rynkowe.
Dzia∏alnoÊç organizatorska redakcji
Oprócz wydawania miesi´cznika i dodatkowych publikacji aktywnoÊç redakcji przejawia∏a si´ tak˝e w organizowaniu spotkaƒ panelowych podczas targów POLAGRA
Food, których liczba w latach 2000–2005 wynios∏a 9. By∏y one organizowane wspólnie
z bran˝owymi stowarzyszeniami: Krajowà Unià Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych, Krajowà Radà Winiarstwa i Miodosytnictwa oraz Krajowà Radà Przetwórstwa i Zamra˝alnictwa Owoców i Warzyw. Tematyka tych konferencji dotyczy∏a zawsze najbardziej aktualnych tematów bran˝y, co zapewnia∏o du˝à frekwencj´ i goràce
dyskusje uczestników. S∏u˝y∏y one tak˝e umacnianiu wi´zi naszego miesi´cznika
z bran˝ami, którym pismo s∏u˝y oraz pozycji rynkowej PFiOW.
Redakcja organizowa∏a tak˝e wspólnie ze stowarzyszeniami konferencje prasowe
i zjazdy, majàce na celu popularyzowanie dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ i ich dzia∏aƒ.
Miesi´cznik PFiOW uczestniczy aktywnie w najwa˝niejszych targach bran˝owych,
cz´sto z w∏asnym stoiskiem (POLAGRA, EuroLab, AGF i in.) i mi´dzynarodowych
(SIAL w Pary˝u, Gruene Woche w Berlinie, BRAU w Norymberdze, SALIMA w Brnie,
Vinitaly w Weronie, Macfruit w Cesenie, Intervitis Interfructa w Stuttgarcie). PFiOW
jest obecny na targach mi´dzynarodowych na stoiskach Êwiatowej prasy fachowej (na
BRAU, DRINKTEC, ANUGA).
Wspó∏praca ze Stowarzyszeniem SITSpo˝.
„Przemys∏ Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” od poczàtku swego istnienia
wiele miejsca poÊwi´ca∏ roli i znaczeniu poszczególnych ogniw SITSpo˝. dla wprowadzania post´pu technicznego i technologicznego w zak∏adach, doskonalenia zawodowego in˝ynierów i techników, organizowania poszczególnych Êrodowisk wokó∏ bran˝owych rad. Redakcja nasza wspó∏pracowa∏a i wspó∏pracuje ÊciÊle z wi´kszoÊcià z nich.
Sà to: Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusowego, Krajowa Rada Gorzelnictwa
i Produkcji Biopaliw, Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa, Krajowa Rada
Przetwórstwa i Zamra˝alnictwa Owoców i Warzyw, Krajowa Unia Producentów Soków
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i Napojów Bezalkoholowych (obecnie Krajowa Unia Producentów Soków, dzia∏ajàca
samodzielnie), Krajowa Rada Dro˝d˝ownictwa (istniejàca do 2005 r.).
Nasz miesi´cznik, chcàc byç pismem obiektywnym dla ca∏oÊci bran˝, wspó∏pracuje
tak˝e z organizacjami nie nale˝àcymi do SITSpo˝., pokazujàc cenne inicjatywy, majàce na celu wzmocnienie czy skonsolidowanie bran˝, ciekawe konferencje czy ró˝ne podejmowane przez nich akcje.
Miesi´cznik „Przemys∏ Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” w uznaniu zaanga˝owania dla bran˝ fermentacyjnych, napojowych i owocowo-warzywnej zosta∏ nagrodzony kilkakrotnie Laurem SITSpo˝. „Krajowy Produkt Przysz∏oÊcià Polski” oraz medalami i dyplomami bran˝owymi, przyznanymi przez organizacje bran˝owe grupujàce
Êrodowiska przedsi´biorców.
Histori´ tworzà ludzie...
Te wszystkie wymienione inicjatywy i przedsi´wzi´cia redakcji PFiOW nie by∏yby
mo˝liwe, gdyby nie ofiarna i zaanga˝owana praca zespo∏u redakcyjnego, wspieranego
przez Rad´ Programowà.
W ciàgu 50 lat dorobek czasopisma tworzyli:
– REDAKTORZY NACZELNI: Kazimierz Kasiƒski (1957–1969), Zbigniew Zió∏kowski
(1969–1987), Magdalena Mart (1987–1989), Maria Joanna Przegaliƒska (od 1990 r.)
– ZAST¢PCY REDAKTORA NACZELNEGO: Magdalena Mart (1982–86), Jolanta
Bortkun (1996–2005), Anna Karwowska (od 2005)
– SEKRETARZE REDAKCJI: Alina Skonieczna, Alina Kwiatkowska, Wanda Doczka∏,
Zofia Kryƒska, Anna S∏omczyƒska, Urszula Walczak, Maria J. Przegaliƒska, Maryla
Niewiƒska (od 1990).
Najbardziej zas∏u˝eni REDAKTORZY DZIA¸OWI: Bogdan ¸àczyƒski, ¸ucja Dubiel,
Anna Konczewska, Eugeniusz Rembowski, Witold Falcman.
Przewodniczàcy RADY PROGRAMOWEJ: prof. Boles∏aw Bachman (1965–1978),
prof. Tadeusz Go∏´biewski (1979–1991), prof. Adolf Horuba∏a (1991–2003), prof. Roman
Grzybowski (od 2003).
Miesi´cznik nasz jest wydawany przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. i dost´pny tylko w prenumeracie.
Maria Joanna Przegaliƒska
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12.3. „GOSPODARKA MI¢SNA”
57 lat w s∏u˝bie bran˝y mi´snej
„Gospodarka Mi´sna”, profesjonalne czasopismo bran˝y mi´snej, porusza tematyk´
interesujàcà pracowników bran˝y oraz instytucji wspó∏pracujàcych na rynku mi´snym.
Zamieszczamy artyku∏y techniczno-technologiczne i ekonomiczno-surowcowe. Ponadto w bogatym serwisie informacyjnym donosimy o najnowszych wydarzeniach w bran˝y mi´snej oraz przekazujemy doÊwiadczenia zagraniczne. Publikujemy te˝ liczne og∏oszenia firm krajowych i zagranicznych, oferujàcych swoje towary i us∏ugi zak∏adom
mi´snym wszystkich typów i wielkoÊci. Czasopismo jest miesi´cznikiem rozprowadzanym poprzez prenumerat´. Naszymi czytelnikami sà przede wszystkim producenci,
handlowcy, naukowcy, studenci i uczniowie. „Gospodarka Mi´sna” jest wydawana przez
Wydawnictwo SIGMA-NOT jako organ Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników
Przemys∏u Spo˝ywczego oraz jego Sekcji Przemys∏u Mi´snego.
W lipcu 1949 roku ukaza∏ si´ pierwszy numer „Gospodarki Mi´snej”, kontynuatorki
przedwojennego „Przeglàdu Mi´snego”, czasopisma fachowego, które w szybkim
czasie sta∏o si´ formà samoedukacji i doskonalenia zawodowego pracowników bran˝y
mi´snej.

Wed∏ug zamierzeƒ „Gospodarka Mi´sna” mia∏a stanowiç bezpoÊredni, ale pozaadministracyjny przekaz za∏ogom bran˝y mi´snej nowoczesnych myÊli i rozwiàzaƒ z dziedziny techniki i technologii produkcji, nauki o mi´sie i jego roli w racjonalnym ˝ywieniu, wiadomoÊci z zakresu naukowych metod zarzàdzania i organizacji procesów
produkcyjnych. Czasopismo mia∏o wyjaÊniaç Czytelnikom cele i zadania bran˝y mi´snej oraz popularyzowaç nowoczesne i nowatorskie metody dzia∏ania i Êrodki techniczne s∏u˝àce osiàganiu tych celów.
Przez ponad pi´çdziesiàt minionych lat „Gospodarka Mi´sna” obok drogi rozwoju
bran˝y przeciera∏a w∏asnà, równoleg∏à i coraz bardziej wyrazistà Êcie˝k´. Mo˝na zaryzykowaç twierdzenie, ˝e w kluczowych momentach organizowania, unowoczeÊniania
i przyspieszania rozwoju bran˝y czasopismo w ca∏oÊci podporzàdkowywa∏o swoje ∏amy
jej w´z∏owym problemom: od bardzo popularnej w latach czterdziestych „Akcji H”, dotyczàcej odbudowy pog∏owia zwierzàt rzeênych zdziesiàtkowanego w czasie okupacji,
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poprzez przebudow´ rzeêni komunalnych, mechanizacj´ procesów produkcyjnych,
organizacyjno-technicznà rekonstrukcj´ bran˝y, budow´ kombinatów mi´snych, rozwój
tuczu przemys∏owego, higien´ produkcji, popraw´ jej jakoÊci, rozwój nauki o mi´sie,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr, a˝ po ostatnie przemiany w∏asnoÊciowe
w bran˝y i jej zadania w nowym systemie gospodarczo-spo∏ecznym. Wszystkie te problemy znajdowa∏y i znajdujà odbicie w naszym czasopiÊmie, które dzia∏a i rozwija si´
razem z bran˝à mi´snà.
Zawsze staraliÊmy si´, aby pod wzgl´dem treÊci i formy artyku∏y stanowi∏y ∏atwo
przyswajalny materia∏ dla Czytelników. StaraliÊmy si´ równie˝, aby „Gospodarka
Mi´sna” oddawa∏a w miar´ wiernie wszystko to co dzieje si´ w bran˝y mi´snej, aby na
podstawie lektury czasopisma mo˝na by∏o wyrobiç sobie opini´ czym ta bran˝a ˝yje.
Temu celowi s∏u˝à oprócz dzia∏ów artyku∏owych bardzo rozbudowane dzia∏y informacyjne i stosowanie ró˝norodnych form dziennikarskich od notatki, poprzez sprawozdanie z imprezy, relacj´ z wizyty w zak∏adzie, reporta˝, wywiad itp. Opinie Czytelników wskazujà, ˝e cel ten osiàgn´liÊmy.
Przypominajàc czas przesz∏y mo˝na dziÊ ustaliç, ˝e lata 1949–1960 czasopismo przeznaczy∏o na popularyzowanie i wyjaÊnianie praktykom materia∏ów dotyczàcych za∏o˝eƒ programowych bran˝y, zinterpretowanych i rozwini´tych przez wskazywanie praktycznych rozwiàzaƒ, tak bardzo przydatnych w pracy m∏odych i ma∏o wówczas
doÊwiadczonych kadr. W tym czasie „Gospodarka Mi´sna” omawia∏a mi´dzy innymi:
– wybrane zagadnienia technologii przetwórstwa,
– sprawy higieny mi´sa i jego przetworów oraz podstawowe elementy tzw. ∏aƒcucha
ch∏odniczego,
– techniczne i organizacyjne aspekty przebudowy us∏ugowych rzeêni komunalnych na
zak∏ady przemys∏owe oraz problematyk´ mechanizacji i umaszynowienia procesów
produkcyjnych,
– zagadnienia wzrostu hodowli, kierunki tuczu przemys∏owego trzody chlewnej i opasu
byd∏a oraz technik´ skupu i obrotu ˝ywcem,
– zasady polityki cen, planowania i organizacji, metodyki rachunku ekonomicznego,
analizy gospodarczej oraz wst´p do szeroko zakrojonego poj´cia normalizacji,
– nauk´ o racjonalnym ˝ywieniu i jej wp∏yw na zmian´ technologii wytwarzania
w przemyÊle, warunki poprawnego przechowalnictwa, obrotu i dystrybucji produktów mi´snych.
Lata, o których mowa, stanowià okres, w którym budowane by∏y podstawy uprzemys∏owienia bran˝y. Pod wp∏ywem codziennej dzia∏alnoÊci za∏óg, inspirowanej i wspieranej przez nowatorskà myÊl naukowà, w organizacji przemys∏u narasta∏y równolegle
dwa trendy rozwojowe. Jeden z nich – iloÊciowy, wymierny i ∏atwy do zarejestrowania,
oparty na corocznym wzroÊcie produkcji globalnej przemys∏u, wzbogacanej i unowoczeÊnianej coraz bardziej zró˝nicowanym asortymentem wyrobów na eksport i rynek.
Drugi – jakoÊciowy, znajdujàcy swój równie˝ wymierny wyraz w przebudowie na model przemys∏owy starego zaplecza technicznego, modernizowanego w zachowanych
z okresu przedwojennego murach rzeêni komunalnych i wi´kszych przetwórni
rzemieÊlniczych, do których wprowadzano umaszynowienie oraz technologiczne rygory
wytwórczoÊci przemys∏owej.
W po∏owie lat szeÊçdziesiàtych rozpocz´to w przemyÊle przygotowania majàce na celu
organizacyjno-technicznà rekonstrukcj´ bran˝y mi´snej. Rekonstrukcja przez komplek-
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sowà przebudow´ istniejàcej organizacji, zarzàdzania, wyposa˝enia technicznego oraz
stosowanych technologii prowadzi∏a do uzyskiwania nowych optymalnych i efektywniejszych warunków i rezultatów dzia∏alnoÊci gospodarczej bran˝y. Do wykonania
takiego zadania niezb´dne sà dwa czynniki: odpowiednie Êrodki inwestycyjne oraz przemyÊlany i zbudowany na podstawie dok∏adnej znajomoÊci stanu wyjÊciowego program,
nakreÊlajàcy obszar, kierunki, zakres, tempo i konkretne zadania przebudowy technicznej (modernizacja, inwestycje), wiodàcy do osiàgni´cia poziomu techniczno-organizacyjnego postulowanego jako optymalny.
W celu opracowania programu, niezale˝nie od posiadanej w Centrali Przemys∏u
Mi´snego komórki centralnej oraz zaplecza naukowo-badawczego (Instytut Przemys∏u
Mi´snego), konieczna sta∏a si´ organizacja i rozbudowa s∏u˝b ekonomicznych, dysponujàcych okreÊlonymi kwalifikacjami teoretycznymi oraz wzmocnienie czynnych
s∏u˝b techniczno-technologicznych o kadry majàce oprócz doÊwiadczenia produkcyjno-eksploatacyjnego i wy˝szego wykszta∏cenia in˝ynierskiego, równie˝ horyzonty ekonomiczne. Taki zespó∏ ludzi, zgrupowany na szczeblach przedsi´biorstw terenowych, by∏
w stanie wykonaç z po˝ytkiem rozleg∏e prace monograficzne, stanowiàce poznawczy
materia∏ wyjÊciowy do programu, jak równie˝ opracowaç zasadne wnioski szczegó∏owe
do kompleksowego programu rekonstrukcji organizacyjno-technicznej bran˝y mi´snej
jako ca∏oÊci.
Pojawi∏ si´ zatem po raz wtóry z ca∏à ostroÊcià problem rozbudowy i podniesienia
kwalifikacji kadr przemys∏u. W jego rozwiàzywaniu du˝ej pomocy dydaktycznej
udzieli∏y: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie In˝ynierów i Techników
Przemys∏u Spo˝ywczego oraz czasopismo „Gospodarka Mi´sna”, podporzàdkowujàc
swoje szpalty metodologicznym i merytorycznym problemom rekonstrukcji bran˝y.
Czasopismo drukuje w tym czasie artyku∏y o naukowej organizacji zarzàdzania, o planowaniu i prognozowaniu perspektywicznym, o metodach analizy gospodarczej, rachunku ekonomicznym, podstawach informatyki oraz inicjuje wyspecjalizowany dzia∏
doniesieƒ naukowo-badawczych z zakresu technologii i techniki. Pod wzgl´dem zawartoÊci treÊci i formy dydaktycznej artyku∏y te stanowi∏y ∏atwo przyswajalny materia∏ dla
zak∏adowych ekonomistów, in˝ynierów i techników.
Opracowany w drugiej po∏owie lat szeÊçdziesiàtych program u∏atwi∏ celowe wykorzystanie du˝ych nak∏adów inwestycyjnych przyznanych w latach siedemdziesiàtych
na rozbudow´ i unowoczeÊnienie przemys∏u mi´snego. Do realizacji nakreÊlonej
w 1970 roku nowej linii gospodarczej formu∏ujàcej zadanie przyspieszenia rozwoju rolnictwa i przemys∏u rolno-spo˝ywczego, za∏ogi przemys∏u mi´snego przyst´powa∏y
uzbrojone w du˝y zasób w∏asnych praktycznych doÊwiadczeƒ oraz podbudowane wiedzà teoretycznà, tak szeroko przekazywanà równie˝ na ∏amach czasopisma.
Bardzo szeroko rozumiana problematyka tych skomplikowanych i wyst´pujàcych
w du˝ej skali procesów gospodarczych znalaz∏a na ∏amach „Gospodarki Mi´snej” licznych i kompetentnych autorów, wywodzàcych si´ z praktyków, zatrudnionych w aparacie przemys∏u, jak równie˝ ludzi nauki, wybitnych specjalistów nowego pokolenia.
Wszystkie stojàce przed przemys∏em mi´snym nowe problemy techniczne, technologiczne i ekonomiczne wymusi∏y koniecznoÊç cz´stszego i pog∏´bionego analizowania
przyczyn i skutków zmian wyst´pujàcych w latach osiemdziesiàtych. Zaistnia∏a zatem
potrzeba znalezienia nowego podejÊcia ukazujàcego realnà szans´, zapewnienia optymalnych w obecnych warunkach metod dzia∏ania produkcyjnego, uwzgl´dniajàcego
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równolegle koniecznoÊç zachowania sprawnoÊci technicznej i przeciwdzia∏ania dekapitalizacji majàtku produkcyjnego.
Do opracowania tej problematyki w∏àczy∏o si´ aktywnie czasopismo, organizujàc do
autorskiego wspó∏udzia∏u bardzo szerokie kr´gi praktyków przemys∏u mi´snego oraz
ludzi nauki. Niezale˝nie od tej formy, redakcja przejawi∏a wiele w∏asnych nowych inicjatyw. Zapoczàtkowa∏ je artyku∏ redakcyjny „O lepszà gospodark´ mi´snà”, og∏oszony w numerze 1/80. DziÊ z perspektywy czasu, który od jego zredagowania i og∏oszenia up∏ynà∏, jest on nadal trafnà, aktualnà i inspirujàcà ocenà nowej sytuacji
gospodarczo-produkcyjnej w naszym przemyÊle. Przedstawia list´ problemów d∏ugofalowych i zadaƒ bie˝àcych, których rozwiàzywanie – niezale˝nie od strategicznych
decyzji podejmowanych poza przemys∏em – wymagaç b´dzie od za∏óg rzetelnej i wykwalifikowanej pracy oraz inwencji i trafnego doboru przez kierownictwa zak∏adów nowych Êrodków i metod dzia∏ania. Autorzy zwracajà si´ do czytelników pisma o przemyÊlenie zaprezentowanej problematyki, podkreÊlajàc potrzeb´ „burzy mózgów”.
Umotywowany apel „Gospodarki Mi´snej” wp∏ynà∏ inspirujàco na czytelników i autorów, przynoszàc w odpowiedzi wiele znaczàcych g∏osów i propozycji, publikowanych
w czasopiÊmie pod wywo∏awczym tytu∏em „O lepszà gospodark´ mi´snà”.
Zapoczàtkowane w latach osiemdziesiàtych wywiady z cyklu „Rozmawiamy z…”
kontynuowane sà ju˝ ponad dwadzieÊcia lat. Przedstawiane sà w nich aktualne problemy zak∏adów mi´snych ró˝nych wielkoÊci i ró˝nych typów w∏asnoÊci.
W ostatnich latach, po zmianie systemu polityczno-gospodarczego, redakcja poÊwi´ca∏a wiele miejsca prywatyzacji zak∏adów mi´snych i ich przystosowaniu do wymagaƒ
Unii Europejskiej. Jest to temat ogromny i tylko go sygnalizuj´ liczàc, ˝e tego typu artyku∏y pozosta∏y w pami´ci naszych czytelników i nie trzeba ich przypominaç.
Od samego poczàtku „Gospodarka Mi´sna” poÊwi´ca∏a na swoich ∏amach wiele
miejsca dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego
oraz jego Sekcji Przemys∏u Mi´snego. Cz∏onkowie redakcji Zdzis∏aw Jab∏oƒski
i Krzysztof ¸´kawski przez wiele kadencji byli w Zarzàdzie Sekcji, a nawet jej przewodniczyli. Wspomnijmy jeszcze, ˝e po 1989 roku powsta∏y dwie organizacje bran˝owe:
Zwiàzek „Polskie Mi´so” oraz Stowarzyszenie Rzeêników i W´dliniarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Z organizacjami tymi „Gospodarka Mi´sna” bardzo ÊciÊle wspó∏pracuje.
W tym miejscu nie mo˝na nie wspomnieç o Êcis∏ej wspó∏pracy z ówczesnà firmà
PEK-POL, której prezes Jerzy Grudziƒski udziela∏ redakcji du˝ej pomocy, w tym
równie˝ finansowej, w tak trudnym okresie przekszta∏cania si´ „Gospodarki Mi´snej”
na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych w jednostk´ samofinansujàcà si´.
Oprócz dzia∏alnoÊci publicystycznej wykazujemy si´ równie˝ dzia∏alnoÊcià organizatorskà. JesteÊmy organizatorami, przy wspó∏udziale Stowarzyszenia In˝ynierów
i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego i jego Sekcji Przemys∏u Mi´snego, dorocznego
konkursu dla uczniów Êrednich szkó∏ zawodowych o specjalnoÊci technologia mi´sa.
Konkurs prowadzony jest przez nas ju˝ od 42 lat i zdoby∏ sobie bardzo du˝à popularnoÊç w szko∏ach i w bran˝y, gdy˝ przebiega on pod has∏em sprawdzenia jak szko∏y przygotowujà swoich absolwentów do pracy w przemyÊle mi´snym. Fina∏ konkursu sk∏ada
si´ z testu pisemnego, zaj´ç praktycznych i odpowiedzi ustnych, a finaliÊci oprócz nagród uzyskujà wst´p na wy˝szà uczelni´, na wybrane kierunkowe wydzia∏y, bez egzaminów. Konkurs nie móg∏by byç kontynuowany, gdyby nie hojni sponsorzy, do których
nale˝à ró˝norodne zak∏ady bran˝y mi´snej i firmy pracujàce na rzecz tej bran˝y.
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Od kilku lat redakcja ma swoje stoisko na Targach „Polagra” w Poznaniu, w czasie
których w ramach Forum Rzeêników i W´dliniarzy organizuje panelowe dyskusje
redakcyjne na najbardziej aktualne tematy bran˝y mi´snej. Ponadto redakcja organizuje i prowadzi liczne sympozja i konferencje prasowe.
Z kronikarskiego obowiàzku odnotujmy, ˝e od 1949 roku wydawcà „Gospodarki
Mi´snej” by∏y Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, w latach 1955–1969 Wydawnictwo
Przemys∏u Lekkiego i Spo˝ywczego, a od 1969 do chwili obecnej Wydawnictwo
SIGMA-NOT (poprzednia nazwa Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT).
Natomiast przewodniczàcymi Rady Programowej byli: Zygmunt ˚yliƒski (1949–1955),
Marian Kamienny (1955–1957), Stefan Koeppe (1957–1969), Bohdan Jarema
(1969–1971), Stanis∏aw Wasilewski (1971–1973), Mieczys∏aw Janicki (1973–1990),
Roman Urban (od 1990).
Jeden z organizatorów naszego czasopisma, nie˝yjàcy ju˝ niestety, Bohdan Jarema
dzier˝y chyba Êwiatowy rekord w prasie fachowej, gdy˝ ponad pi´çdziesiàt lat, od pierwszego numeru „Gospodarki Mi´snej”, jego nazwisko widnia∏o w stopce redakcyjnej jako
cz∏onka Rady Programowej, której w ostatnich latach ˝ycia by∏ Honorowym Przewodniczàcym.
Redakcj´ prowadzi∏o pi´ciu redaktorów naczelnych: Pawe∏ Bojarski (1949–1953),
Pawe∏ Szarski (1953–1956), Jan Hattowski (1956–1966), Krzysztof ¸´kawski
(1966–2003) i Ma∏gorzata Witek (od 2003). Natomiast sekretarzami redakcji by∏y: Maria
Lisowska (1949–1963), Halina Lissowska (1963–1993), Ma∏gorzata Witek (1993–1994)
i Jolanta Wilczak (od 1994). Najstarszym sta˝em pracownikiem redakcji jest od 1960
roku Zdzis∏aw Jab∏oƒski – rycza∏towy kierownik dzia∏u techniczno-technologicznego,
a najstarszym sta˝em autorem jest Profesor Wincenty Pezacki, który liczàc od pierwszego numeru opublikowa∏ w „Gospodarce Mi´snej” ponad 200 artyku∏ów i jest nadal
naszym czynnym wspó∏pracownikiem mimo ukoƒczonych dziewi´çdziesi´ciu lat.
Redakcja przez minione dziesi´ciolecia otrzyma∏a liczne wyrazy uznania w postaci
ró˝norodnych odznaczeƒ. Wspomnijmy tylko ostatnie: Srebrny As, Krajowy Produkt
Przysz∏oÊcià Polski, Medal Stowarzyszenia Rzeêników i W´dliniarzy Rzeczpospolitej
Polskiej oraz Medal „Za Zas∏ugi dla Rzemios∏a Polskiego”.

Krzysztof ¸´kawski
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12.5. „Przeglàd Zbo˝owo – M∏ynarski”
i prasa m∏ynarska w 60-leciu SITSpo˝.
Pierwsze bran˝owe czasopismo techniczne pt.: „Gazeta M∏ynarska” powsta∏o 10 maja
1886 r. w Krakowie. Jego kontynuatorem jest dziÊ „Przeglàd Zbo˝owo-M∏ynarski”,
pismo Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego, wydawane
przez Wydawnictwa Ksià˝ek i Czasopism Technicznych Sigma NOT w Warszawie. Tak
wi´c prasa m∏ynarska liczy ju˝ sobie 120 lat, co mi´dzy innymi Êwiadczy o randze i tradycji m∏ynarstwa w historii gospodarczej kraju.

Poni˝ej przedstawia si´ skróconà histori´ m∏ynarskiej prasy w okresie powojennym:
– 1 maja 1947 r. wyszed∏ w Poznaniu miesi´cznik „M∏ynarstwo” wydawany przez
Zwiàzek Gospodarczy Spó∏dzielni Spo∏em RP,
– w kwietniu 1949 r. Polskie Zak∏ady Zbo˝owe zacz´∏y wydawaç „Przeglàd Zbo˝owo-M∏ynarski” (pismo o tej nazwie wychodzi∏o tylko jeden rok),
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– w latach 1950–56 wychodzi∏a „Gospodarka Zbo˝owa” wydawana przez Polskie Wydawnictwa Gospodarcze w Warszawie,
– w 1957 roku wznowiono wydawanie „Przeglàdu Zbo˝owo-M∏ynarskiego” jako kontynuacj´ pisma z 1949 r.
– od 1957 r., czyli od chwili wznowienia „Przeglàdu Zbo˝owo-M∏ynarskiego” do chwili
obecnej jego szata graficzna zmienia∏a si´.
Redaktorzy naczelni powojennej prasy m∏ynarskiej to:
• „M∏ynarstwo” – in˝. Marian NOWICKI – w 1947 r.,
• „Przeglàd Zbo˝owo-M∏ynarski” – L. WERNIC – w 1948 r.,
• „Gospodarka Zbo˝owa” – in˝. Tadeusz JAWORSKI – od 1952 r.
• „Przeglàd Zbo˝owo-M∏ynarski” – in˝. Anatol HANFTWURCEL – od 1959 do 1971,
• „Przeglàd Zbo˝owo-M∏ynarski” –in˝. Andrzej G¸ADKOWSKI – od 1971 do 1991,
• „Przeglàd Zbo˝owo-M∏ynarski” – mgr in˝. Magdalena MART – od 1991 do 1992,
• od 1992 do chwili obecnej redaktorem naczelnym „Przeglàdu Zbo˝owo-M∏ynarskiego” jest
dr in˝. Roman JURGA. W zespole redakcyjnym pracujà ponadto: mgr Ma∏gorzata
KAMINSKA – zast´pca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji – Irena KARBOWIAK.
Przewodniczàcy Rady Programowej to:
W. Klimaszewski (1972–1973), K. Nowakowski (1974–1992), B. Judziƒski (od 1992).
Obecnie mimo znacznie zmienionych obj´toÊci i treÊci merytorycznych „Przeglàd
Zbo˝owo-M∏ynarski” jest kontynuatorem 120 -letniej tradycji piÊmiennictwa m∏ynarskiego. Na jego ∏amach Czytelnicy mogà znaleêç nast´pujàce informacje:
– nowoÊci i propozycje wdro˝eniowe z zakresu techniki i technologii przemia∏u ˝yta
i pszenicy oraz przechowalnictwa zbó˝, przerobu zbó˝ na kasz´ i p∏atki oraz z zakresu wytwarzania pasz na bazie surowców zbo˝owych,
– nowoÊci w zakresie produkcji makaronów oraz wyrobów ekstrudowanych – przekàskowych (snack) i Êniadaniowych (breakfast cereals),
– informacje ekonomiczno-marketingowe z zakresu rynku zbo˝owego i przetwórstwa
zbó˝ w kraju i na Êwiecie,
– oferty ró˝nych firm z kraju i ze Êwiata, dotyczàce budowy m∏ynów, kaszarni, p∏atkarni, wytwórni pasz, makaronów oraz oferty dotyczàce konkretnych maszyn dla tych
zak∏adów,
– przepisy prawne i normalizacyjne,
– aktualnoÊci i prognozy rynku zbo˝owego z kraju i ze Êwiata,
– streszczenia prac naukowo-badawczych liczàcych si´ w kraju oÊrodków naukowych.
Jako redaktor naczelny „Przeglàdu Zbo˝owo-M∏ynarskiego” jestem przekonany, ˝e jego
treÊci merytoryczne kszta∏tujà stan i rozwój techniczny i technologiczny przetwórstwa
zbó˝ w kraju. Z badaƒ ankietowych wynika, ˝e pismo cieszy si´ du˝ym uznaniem
Czytelników i dobrze s∏u˝y pomocà w: samokszta∏ceniu kierowanym kadry zatrudnionej w firmach zbo˝owo-m∏ynarskich, paszowych i makaronowych oraz uczniom,
studentom i wyk∏adowcom szkó∏ i uczelni. Na ∏amach tego miesi´cznika drukowane
sà równie˝ wszystkie wa˝ne informacje i komunikaty z ˝ycia Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego NOT. TreÊci dydaktyczne, wdro˝eniowe
i upowszechnieniowe w zakresie post´pu techniczno-technologicznego i ekonomiczno-organizacyjnego, b´dà kontynuowane równie˝ w przysz∏oÊci.
Roman Jurga
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12.6. „Przeglàd Piekarski i Cukierniczy”
– ju˝ ponad pó∏ wieku
„Przeglàd Piekarski i Cukierniczy” wprawdzie jest m∏odszy od zacnego jubilata
60-letniego Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego, ale
swoje 52 lata ju˝ prze˝y∏. Dla czasopisma ponad pó∏ wieku to niema∏o, zw∏aszcza, ˝e
ostatnie 15 lat przysz∏o pracowaç w niestabilnych warunkach gospodarki wolnorynkowej. Te jednak, jak si´ okaza∏o, pomog∏y „Przeglàdowi” rozwinàç si´.
Czasy najnowsze
Ostatnie pi´tnastolecie by∏o dla „Przeglàdu” okresem trudnych wyzwaƒ, ale te˝ niekwestionowanych osiàgni´ç. W krótkim czasie, od prze∏omu lat 90., czasopismo o doÊç
wàskiej tematyce bran˝owej zosta∏o przekszta∏cone w kolorowy, bogato ilustrowany
magazyn pe∏en ciekawych, potrzebnych piekarzom i cukiernikom w codziennej pracy
informacji; artyku∏ów poÊwi´conych technologii, surowcom i maszynom; fachowych,
praktycznych porad w sprawach techniki, technologii, prawa i podatków oraz marketingu, bez których ˝aden przedsi´biorca dziÊ si´ nie obejdzie. Dobrym, zwi´kszajàcym
nak∏ad pomys∏em okaza∏ si´ dzia∏ og∏oszeƒ drobnych.
Jeszcze w 1991 r. „Przeglàd” by∏ dwumiesi´cznikiem o dominujàcej tematyce piekarskiej, o obj´toÊci 40 stron, wydawanym w nak∏adzie poni˝ej 1000 egzemplarzy. Redakcja z powodzeniem rozwija dzia∏y: piekarstwa (przemys∏owego i rzemieÊlniczego),
przywrócono dzia∏ przemys∏u cukierniczego (z naciskiem na przepisy, surowce i rynek
– w tym zagraniczny), a od 1993 r. równie˝ lodziarstwa. „Przeglàd Piekarski i Cukierniczy” zaczà∏ zamieszczaç poszukiwane przez cukierników-rzemieÊlników receptury
nowych, interesujàcych wyrobów autorstwa najlepszych polskich mistrzów.
Wiele uwagi redakcji zajmuje – od dawna przez nià popierana, promowana (i potrzebna – jak pokazujà zagraniczne przyk∏ady) – idea integracji Êrodowiska piekarzy.
Idea, która dla dobra ca∏ego Êrodowiska – miejmy nadziej´ – w koƒcu zosta∏a spe∏niona
jako Krajowa Rada Piekarstwa i Cukiernictwa (cz∏onkami tego porozumienia sà:
Stowarzyszenie In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego, Zwiàzek Rzemios∏a
Polskiego, Stowarzyszenie RzemieÊlników Piekarstwa RP, Stowarzyszenie Piekarzy
Polskich, Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP, Komisja Rewizyjna
„Spo∏em”, Krajowy Zwiàzek Rewizyjny Spó∏dzielni „Samopomoc Ch∏opska”).
DziÊ „Przeglàd” jest 100-stronicowym czasopismem, wydawanym – przy bardzo
dobrej wspó∏pracy z Wydawnictwem SIGMA-NOT – regularnie co miesiàc w nak∏adzie
si´gajàcym 6000 egzemplarzy. W pe∏ni zas∏ugujàc na swà nazw´, „Przeglàd” umocni∏
si´ w roli rzetelnego i cenionego êród∏a wiedzy o tym, co si´ dzieje w piekarstwie
i cukiernictwie w Polsce, w Europie i na Êwiecie, zyskujàc przy tym renom´ czasopisma
opiniotwórczego.
Historia zacz´∏a si´ w 1953 r.
W pierwszym numerze (wówczas „Przeglàdu Piekarniczego”) pisano m.in. o podniesieniu jakoÊci chleba, zadaniach sprzedawcy pieczywa, a tak˝e nawet o uwa˝anej wówczas za wa˝nà, sprawie walki z bumelanctwem. Tamte odleg∏e czasy mia∏y te˝ jednak
swoje dobre strony. W kolejnych numerach, poza wieloma interesujàcymi sprawami,
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zajmowano si´ okresowymi brakami w dostawach pieczywa, poszukujàc winnych
z∏ego zaopatrzenia (gdyby ktoÊ chcia∏ zobaczyç albo przypomnieç sobie, jak wyglàda∏a
kolejka po chleb, powinien zajrzeç do numeru z czerwca 1975 r.).
O tym, ˝e mimo trudnoÊci w dost´pie do informacji, redakcji udawa∏o si´ trzymaç
r´k´ na pulsie mo˝e Êwiadczyç fakt, ˝e pierwszy artyku∏ o zamra˝aniu ciasta ukaza∏ si´
w kwietniu 1955 r., a o krojeniu i pakowaniu chleba rok póêniej. Chocia˝ zagraniczna
prasa w ówczesnej Polsce by∏a prawdziwà rzadkoÊcià, „Przeglàd” systematycznie donosi∏
o zachodnich nowoÊciach w artyku∏ach m.in. Anatola Hanftwurcla.
Wysoki poziom merytoryczny zapewnia∏a wówczas bardzo bliska wspó∏praca redaktora naczelnego Stanis∏awa Beskiego z Zak∏adem Badawczym Przemys∏u Piekarskiego
kierowanym przez prof. Henryka Baneckiego oraz strukturami spó∏dzielczoÊci spo˝ywców „Spo∏em”. Ukaza∏o si´ wiele materia∏ów poÊwi´conych technologii i technice (du˝a
w tym zas∏uga mgr in˝. Jerzego Kownackiego), organizacji pracy, ekonomice produkcji,
szkoleniu zawodowemu i innym wa˝nym tematom. Kolejne numery i roczniki „Przeglàdu” sk∏ada∏y si´ na wartoÊciowy przewodnik dla piekarzy praktyków, bo nadrz´dnà
ideà, która przyÊwieca∏a wszystkim redaktorom naczelnym, by∏a troska o jakoÊç polskiego chleba.
Najtrudniejszy dla „Przeglàdu” by∏ okres po 1981 r. Np. w 1983 r. ukaza∏y si´ tylko
trzy numery. Przez kilka lat wydawano tylko szeÊç numerów w roku. (Historia do 1995 r.
zosta∏a dok∏adniej przedstawiona w analogicznym wydawnictwie SITSpo˝. z 1995 r.)
Sukces nie przyszed∏ sam
Trzeba podkreÊliç, ˝e „Przeglàd” mia∏ szcz´Êcie do bardzo dobrych, cz´sto wybitnych
redaktorów dzia∏owych, którzy wspierali go ca∏ym sercem i znakomità znajomoÊcià
bran˝.
Dr in˝. Henryk Piesiewicz – cz∏owiek o ogromnej wiedzy, znajàcy bran˝´ piekarskà
(krajowà i Êwiatowà) od strony teoretycznej i praktycznej, wielki autorytet, a przy tym
humanista i bardzo dobre „pióro”, prawa r´ka redaktor naczelnej.
Mgr in˝. Renata Gasparska (absolwentka Wydzia∏u Chemii Spo˝ywczej Politechniki
¸ódzkiej). W latach 1969–1979 prowadzi∏a i od 1992 r. ponownie kieruje dzia∏em przemys∏u cukierniczego. Jej wielka wiedza i kultura gwarantuje najwy˝szy poziom tekstów
w∏asnych i innych w dziale „Cukiernictwo”.
Mgr in˝. Jerzy Kownacki – najd∏u˝ej, bo od 1963 r. wspó∏pracujàcy z redakcjà. Doskona∏y znawca bran˝y i technologii piekarskiej, praktyk. Walczy o niezaprzepaszczenie
tradycji produkcji doskona∏ej jakoÊci polskiego pieczywa.
Mgr in˝. arch. W∏odzimierz Guba∏a – wspó∏pracuje z redakcjà od 1994 r. Specjalista
w zakresie maszyn piekarskich, planowania przestrzennego i projektowania oraz
modernizacji piekarni, a tak˝e znawca prawa budowlanego i przepisów bhp.
Obaj – J. Kownacki i W. Guba∏a sà w bran˝y bardzo popularni m.in. ze wzgl´du na
cieszàcà si´ du˝ym zainteresowaniem „Goràcà lini´” (dy˝ury w redakcji i odpowiedzi
na trudne pytania).
Dr in˝. El˝bieta Polak – kierownik Pracowni Lodów w Centralnym Laboratorium
Ch∏odnictwa, pomog∏a wprowadziç i utrzymuje na wysokim poziomie dzia∏ produkcji
lodziarskiej, utrzymuje kontakt z bran˝à w kraju i na Êwiecie.
Redakcja jest w centrum ˝ycia bran˝y. Bierze czynny udzia∏ we wszystkich imprezach – targach (g∏ówne to Polagra-Food, Baltpiek, Interpiek, Eurosweet), seminariach
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i konferencjach, cz´sto inspirujàc i popularyzujàc wa˝ne dla bran˝y przedsi´wzi´cia. Od
2001 r. organizuje panele dyskusyjne podczas targów Polagra–Food (tradycyjnie ju˝
jeden poÊwi´cony jest „goràcym” tematom bran˝y piekarskiej, drugi zwiàzany ze
szkolnictwem zawodowym i praktycznà naukà zawodu), z udzia∏em najwy˝szych
autorytetów w bran˝y – krajowych i zagranicznych.
ÂciÊle wspó∏pracuje z krajowymi organizacjami piekarzy i cukierników – wchodzàcymi obecnie w sk∏ad Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa oraz Radà Gospodarki
˚ywnoÊciowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Stowarzyszeniem Krajowych
Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych „Polbisco”. Ma kontakty ze
Êwiatowymi organizacjami piekarskimi (UIB) i cukierniczymi (UIPCG, CAOBISCO)
i Êwiatowà prasà bran˝owà.
Niewàtpliwie jednym ze êróde∏ sukcesu „Przeglàdu” jest sta∏a wspó∏praca z oÊrodkami naukowymi. Do 2002 r. z Zak∏adem Badawczym Przemys∏u Piekarskiego (a szczególnie z dr. H. Piesiewiczem, dr. El˝bietà Staszewskà, prof. Zygmuntem Ambroziakiem), którego kontynuacjà jest Zak∏ad Przetwórstwa Zbó˝ i Piekarstwa Instytutu
Biotechnologii Przemys∏u Rolno-Spo˝ywczego. Ma w tym tak˝e udzia∏ bardzo bliska
wspó∏praca z Akademià Rolniczà w Poznaniu (profesorowie: Henryk Gàsiorowski,
Mieczys∏aw Jankiewicz, Jan Michniewicz), Politechnikà ¸ódzkà (prof. Ewa Nebesny,
dr Anna Diowksz), Centralnym Laboratorium Ch∏odnictwa (dr El˝bieta Polak),
Akademià Rolniczà we Wroc∏awiu (prof. Wac∏aw Leszczyƒski, dr in˝. Agnieszka
Kita).
Przewodniczàcy Rady Programowej „Przeglàdu” to:
Tadeusz Jakubczyk (1971–1975), Janusz G∏owacki (1976–1977), Dionizy Kukier
(1977–1990), Zygmunt Ambroziak (1991–1992), Henryk Gàsiorowski (1992–1999),
Tadeusz Haber (od 2000)
Redaktorzy naczelni:
1953–1962 Wojciech Szmidt
1962 Anatol Hanftwurcel
1962–1981 Stanis∏aw Beski
1981–1991 Andrzej G∏adkowski
Od 1991 Magdalena Mart
Zespó∏ redakcyjny w 2006 r.:
Magdalena Mart – redaktor naczelna
Monika Soszyƒska–Masny – zast´pca redaktor naczelnej
Ma∏gorzata Zawadka – sekretarz redakcji
Paulina Kania–Lentes – kierownik dzia∏u zagranicznego
Marta Stus – redaktor
Przebyta droga, choç d∏uga i trudna, nigdy nie by∏a nudna. Przez ca∏y czas pracy
zespo∏u redakcyjnego towarzyszà Czytelnicy, którzy nie tylko czekajà na ukazanie si´
nowego numeru, ale czytajà go – jak mówià – „od deski do deski”, dzwonià do redakcji,
przysy∏ajà maile z pytaniami i uwagami, jednym s∏owem -dajà nam odczuç, ˝e jesteÊmy
potrzebni. DziÊ ÊwiadomoÊç, ˝e mamy dla kogo pracowaç jest niezwykle cenna.

Magdalena Mart, Marta Stus
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12.7. „Przeglàd Gastronomiczny”
– kronika polskiej gastronomii
Napisano jà na ∏amach „Przeglàdu Gastronomicznego”, który w 2006 r. Êwi´ci swoje
60 urodziny. W myÊl norwidowskiej sentencji: „by wytyczaç drog´ przysz∏à, trzeba
wiedzieç skàd si´ wysz∏o”, w telegraficznym skrócie przypominamy najwa˝niejsze wydarzenia z „˝ycia” naszego pisma.
W paêdzierniku 1946 r. ówczesne Ministerstwo Aprowizacji i Handlu wyda∏o
pierwszy numer „˚ywienia Zbiorowego” – poradnika dla kierowników zak∏adów
gastronomicznych „pomyÊlanego jako wydawnictwo periodyczne, miesi´czne, zawierajàce zarówno zasób niezb´dnych wiadomoÊci teoretycznych, jak i praktyczne wskazówki przystosowane do istniejàcych mo˝liwoÊci sezonowych, jak i odpowiadajàcych
sytuacji aprowizacyjnej w kraju”.
Poczàtki
Czasopismo liczy∏o wówczas 8 stron, a funkcj´ redaktora odpowiedzialnego powierzono Zofii Czerny. W latach 1947–1948 periodyk ukazywa∏ si´ co kwarta∏.
W 1949 r. czasopismo przejà∏ Polski Komitet ˚ywnoÊciowy, a poniewa˝ ju˝ wczeÊniej
rozszerzy∏o ono swój profil, przeto zmieniono tak˝e jego tytu∏ na „˚ywienie cz∏owieka”.
Pismo nabra∏o charakteru popularnonaukowego i zacz´∏o ukazywaç si´ cz´Êciej, co dwa
miesiàce.
Od stycznia 1950 r. czasopismo wróci∏o do swego pierwotnego tytu∏u („˚ywienie
Zbiorowe”). Podyktowa∏a to koniecznoÊç „uwzgl´dnienia przez pismo zagadnieƒ zwiàzanych ze stale rozrastajàcà si´ siecià zak∏adów ˝ywienia zbiorowego (...)”. Pismo – nie
rezygnujàc z tematyki popularnonaukowej, niezb´dnej dla ka˝dego ˝ywieniowca –
równoczeÊnie mia∏o s∏u˝yç fachowà radà i pomocà pracownikom zak∏adów ˝ywienia
zbiorowego, gospód i sto∏ówek.
Od maja 1950 r. by∏ to miesi´cznik, w którym publikowali: Sz. Pienià˝ek,
A. Szczygie∏, M. Strasburger, S. Witkowska, P. Pyszkowski, M. Niczman, M. Godycki,
H. Komitau i inni.
Z poczàtkiem 1956 r. nastàpi∏a kolejna zmiana tytu∏u, tym razem na „Przemys∏
Gastronomiczny”.
Cztery lata póêniej, jesienià 1960 r. miesi´cznik obchodzi∏ 15-lecie istnienia. Dokonujàc skrótowej samooceny redakcja stwierdzi∏a m.in. ˝e „czasopismo na ogó∏ dobrze
s∏u˝y∏o pracownikom gastronomii w ich dzia∏alnoÊci i dà˝eniu do racjonalnego i zgodnego z wymaganiami nauki ˝ywienia ludzi pracy (...). Nie jest bowiem tajemnicà, ˝e
sprawa od˝ywiania si´ ludzi w Polsce daleka jest nie tylko od doskona∏oÊci, ale nawet
przyzwoitego poziomu”.
Nowy tytu∏, nowe oblicze
Prawdopodobnie z koƒcem marca 1963 r. wydawanie czasopisma przej´∏o Wydawnictwo Przemys∏u Lekkiego i Spo˝ywczego. Funkcj´ redaktora naczelnego pe∏ni∏
wówczas M. Sikora, zatrudniony jednoczeÊnie w redakcji „˚ycia Gospodarczego”.
W Komisji Programowej miesi´cznika znaleêli si´: Julian Kajdy – przewodniczàcy,
Jadwiga Grzelska, Stanis∏aw Kita, Franciszek Koj, Gra˝yna Konsewicz, W∏adys∏aw
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¸azukiewicz, Zbigniew Modliƒski, Marian Niczman i Marian Sikora. Pod koniec
1963 r. zapad∏a decyzja o kolejnej zmianie tytu∏u czasopisma na „Przeglàd Gastronomiczny”.
Od stycznia 1965 r. w „Przeglàdzie Gastronomicznym” pojawi∏y si´ zmodyfikowane
bloki tematyczne: Ekonomika i organizacja, Zasady ˝ywienia– produkcja oraz Informacje i omówienia. Pierwszorz´dne miejsce w miesi´czniku przydzielono dzia∏owi Ekonomika, organizacja i post´p techniczny.
Od Nr 2/1971 w „Przeglàdzie Gastronomicznym” zaczà∏ ukazywaç si´ specjalny
dodatek pn. „Nauka w s∏u˝bie ˝ywienia”. Patronat nad tym przedsi´wzi´ciem obj´∏a
Sekcja ˚ywienia Cz∏owieka SNT In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego.
We wk∏adce postanowiono publikowaç prace badawcze oraz artyku∏y odznaczajàce si´
nowatorskim uj´ciem tematów „w zakresie aktualnej oraz perspektywicznej problematyki racjonalnego ˝ywienia, technologii, techniki, organizacji i ekonomii w ˝ywieniu
zbiorowym”. Przez ca∏y 1971 r. ukaza∏o si´ szeÊç wk∏adek, w 1972 r. dziewi´ç. W pewnym momencie zrezygnowano z odr´bnej numeracji stron i w ten sposób „Nauka
w s∏u˝bie ˝ywienia” sta∏a si´ integralnà cz´Êcià poszczególnych numerów miesi´cznika.
Dodatek ten (a raczej dzia∏) ukazywa∏ si´ do paêdziernika 1974 r. w∏àcznie. W latach
1971–1974 na jego szpaltach wydrukowano w sumie kilkadziesiàt wartoÊciowych artyku∏ów problemowych.
W tym czasie piórami autorytetów w dziedzinie ˝ywienia zosta∏ stworzony wieloaspektowy, w niektórych elementach ca∏kowicie nowatorski program odnowy i dalszego rozwoju polskiej gastronomii.
Trudne lata
Dobrà pass´ przystopowa∏ stan wojenny. Rada Paƒstwa zakaza∏a rozpowszechniania
wszelkiego rodzaju wydawnictw, publikacji i informacji.
Dopiero w po∏owie marca 1982 r. redakcja „Przeglàdu Gastronomicznego” rozpocz´∏a ponownie prac´. Zespo∏em nadal (od 1975 r.) kierowa∏a Anna Âwi´torzecka.
TrudnoÊci poligraficzno-papiernicze spowodowa∏y, ˝e pismo musia∏o ukazywaç si´
rzadziej i zosta∏o przekszta∏cone w dwumiesi´cznik. Pierwszy numer opatrzono datà
„marzec-kwiecieƒ 1982 r.” Czasopismo powróci∏o do sprawdzonych autorów – pisali
przede wszystkim naukowcy, ciàgle szukajàcy swojej szansy w powojennej historii
Polski. Przymiarki do generalnej reformy gospodarczej, w tym zaÊ do rzeczywistego
unowoczeÊnienia gastronomii, sta∏y si´ dominantà wielu kolejnych numerów.
Pojawi∏y si´ artyku∏y o wyraênym polemicznym charakterze, dajàc szans´ tym
wszystkim, którym nieobce by∏y problemy ˝ywienia zbiorowego i którzy mieli koncepcj´ ich rozwiàzania.
Po 1981 r. pismo zacz´∏a cechowaç otwartoÊç w prezentowaniu ró˝nych poglàdów na
sprawy masowego ˝ywienia oraz krytycyzm w ocenie gastronomicznej rzeczywistoÊci.
Pismo poÊwi´ca∏o znacznà cz´Êç swych ∏amów poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytanie: co nale˝a∏oby uczyniç, aby gastronomii przywróciç dawnà renom´ i spo∏eczne uznanie oraz zapewniç jej op∏acalnoÊç. Pisali naukowcy i praktycy, decydenci
i futurolodzy, technologowie i pracownicy kontroli (PIH, San.-Epid, itd.).
W 1990 r. mgr Maria Wojtulewicz zostaje naczelnym redaktorem „Przeglàdu Gastronomicznego”. WczeÊniej (od 1 stycznia 1984 r. do maja 1985 r.) prowadzi∏a pismo jako
sekretarz redakcji, a od maja 1985 r. pe∏ni∏a funkcj´ zast´pcy redaktora naczelnego.
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Tematami, które w tym okresie najcz´Êciej goÊci∏y na ∏amach Przeglàdu by∏y: polska gastronomia w nowym ∏adzie gospodarczym oraz tematyka dotyczàca zdrowego ˝ywienia. Nie brakowa∏o tak˝e nowoÊci z zakresu podejmowania prywatnej dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
Zawsze blisko bran˝y
Po przejÊciu na emerytur´ red. Marii Wojtulewicz, we wrzeÊniu 1994 r. redaktorem
naczelnym pisma zosta∏a mgr in˝. Maria Burska.
Od stycznia 1995 r. Przeglàd Gastronomiczny sta∏ si´ ponownie miesi´cznikiem. Tematyka czasopisma skoncentrowa∏a si´ wokó∏ realiów wolnego rynku, w których funkcjonuje dzisiejsza gastronomia. Nowi inwestorzy oczekujà od bran˝owego pisma konkretnych porad i wskazówek, jak uczyniç z naszej gastronomii nowoczesnà dziedzin´
gospodarki. Ostatnie lata pokaza∏y, ˝e wielu naszych gastronomów Êwietnie sobie
z tym radzi – mamy w Polsce ju˝ setki restauracji, barów i kawiarni na europejskim
poziomie, zarówno pod wzgl´dem wyposa˝enia, jak i menu.
W 1996 r. „Przeglàd Gastronomiczny” obchodzi∏ swoje 50-lecie, dziÊ jest w przededniu kolejnego zaszczytnego Jubileuszu. Przez 60 lat wytrwale wspiera polskà bran˝´
gastronomicznà – obserwuje, doradza, kreuje nowe trendy. Artyku∏y publikowane na
∏amach pisma, to skarbnica wiedzy dla szkó∏ gastronomicznych, restauratorów, szefów
kuchni oraz firm wspó∏pracujàcych z gastronomià. Sporo miejsca poÊwi´camy te˝
hotelarstwu, o czym dobitnie Êwiadczy wprowadzony w 2005 r. nadtytu∏: Pismo Gastronomów i Hotelarzy.
W „Przeglàdzie Gastronomicznym” nie brak popularnonaukowych artyku∏ów
z zakresu ˝ywienia, technik i technologii gastronomicznych, prawa, ekonomii, zarzàdzania hotelem i restauracjà. Sà prezentacje nietuzinkowych lokali z ca∏ej Polski,
wywiady z ciekawymi ludêmi naszej bran˝y, relacje z imprez, konkursów i targów
gastronomicznych. Pismo stara si´ byç jak najbli˝ej bran˝y – wspólnie Êwi´towaç
sukcesy, ale i wspólnie rozwiàzywaç problemy. Sta∏e dzia∏y, to m.in.: Technika, Projektowanie, ˚ywienie a Zdrowie, Marketing, Coffee Bar, Ludzie Gastronomii,
Hotele, Agroturystyka, Coctail Bar. Bogactwo tematów najlepiej Êwiadczy o bujnym
rozkwicie gastronomii, który w pe∏ni znajduje odzwierciedlenie na ∏amach naszego
pisma.
Przewodniczàcy Rady Programowej to:
J. Kajdy (1960–1968), B. Tabernacki (1969–1975), R. Ch´ciƒski (1976–1978), F. ¸oÊ
(1979–1987), B. Popardowski (1988–1990), A.J. Rutkowski (1991–1998), D. Janik
(od 1999).
W Radzie Programowej „Przeglàdu Gastronomicznego” zasiadajà obecnie: Danuta
Janik (przewodniczàca), Zygmunt Barcikowski, Teresa Cetnarska, Anna Gronowska-Senger, Tadeusz Landa, Jan Pawe∏ Piotrowski, Andrzej Rosolski, Lucjan Szponar,
Wojciech ˚abicki. W Redakcji, pod kierownictwem Marii Burskiej, pracujà: Danuta
Marsza∏ (sekretarz redakcji), Dominika Gasik (redaktor dzia∏u) oraz Marta Garliƒska.
Wszyscy razem nie szcz´dzà staraƒ dla dobra naszej gastronomii.

Maria Burska
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12.8. „èÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Â” („˚ywnoÊç”)
Pierwszy numer wydawanego przez Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego rosyjskoj´zycznego czasopisma promocyjno-reklamowo-informacyjnego „èÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Â” („˚ywnoÊç”) ukaza∏
si´ w maju 2004 r. (do 31. grudnia 2005 r. ukaza∏y si´ trzy numery).
Pismo jest adresowane do przedsi´biorców, firm, instytucji i organizacji w Rosji, na
Ukrainie, Bia∏orusi, w paƒstwach nadba∏tyckich i w innych krajach Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw – do obecnych i potencjalnych partnerów gospodarczo-handlowych
polskich firm i przedsi´biorców. Ukazuje przede wszystkim stan i mo˝liwoÊci polskiej
gospodarki spo˝ywczej i s∏u˝y jej rzeczowej prezentacji i poszerzaniu obecnoÊci na
rynku rosyjskim i na rynkach innych sàsiadów zza wschodniej granicy, bierze udzia∏
w promocji eksportu przedsi´biorstw spo˝ywczych, których potencjalne mo˝liwoÊci sà
du˝e, a nierzadko nie sà nale˝ycie wykorzystane.
Odpowiadajàc na liczne wnioski i postulaty polskich przedsi´biorców z bran˝y
spo˝ywczej, tak˝e zrzeszonych w SITSpo˝., czasopismo praktycznie uczestniczy w promowaniu i rozwijaniu majàcej fundamentalne i perspektywiczne znaczenie wspó∏pracy
gospodarczej i handlowej w dziedzinie przemys∏u spo˝ywczego z Federacjà Rosyjskà
i innymi krajami zza wschodniej granicy.
Jednym z wa˝niejszych zadaƒ pisma jest prezentacja stanu i perspektyw poszczególnych dzia∏ów polskiego przemys∏u spo˝ywczego, poglàdów i ocen na ten temat wybitnych postaci ˝ycia gospodarczego, spo∏eczno-politycznego, uczonych, ekspertów, praktyków i dziennikarzy. S∏u˝à temu m.in. wypowiedzi na ∏amach „èÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Â”
ministrów, szefów urz´dów centralnych zwiàzanych z sektorem spo˝ywczym, ambasadorów, pracowników naukowych, przedstawicieli handlowych, prezesów i dyrektorów
firm, przewodniczàcych izb bran˝owych, klubów i organizacji biznesowych i wspó∏pracy mi´dzynarodowej.
Pismo zamieszcza szereg wa˝nych i interesujàcych ofert i propozycji biznesowych
ukazujàcych bogaty, cz´sto unikalny dorobek i doÊwiadczenia polskich przedsi´biorców z bran˝y spo˝ywczej – tak˝e w formie reklamy, og∏oszeƒ i tekstów sponsorowanych.
Publikacje te dobitnie ukazujà, ˝e polska ˝ywnoÊç charakteryzuje si´ cenionymi w∏aÊciwoÊciami jakoÊciowymi, zdrowotnymi, smakowymi, estetycznymi, ˝e jest wytwarzana z dobrych, korzystnych dla zdrowia surowców, nierzadko wytwarzana wed∏ug oryginalnych tradycyjnych receptur.
Nak∏ad czasopisma wynosi 11 tysi´cy egzemplarzy, a jego kolporta˝ odbywa si´ nieodp∏atnie.
Aby zapewniç szeroki dost´p odbiorców do pisma uruchomiono szereg kana∏ów
i form jego dystrybucji, m.in.: podczas targów, wystaw i innych imprez o charakterze
handlowo-gospodarczym organizowanych u sàsiadów zza wschodniej granicy, poprzez
docieranie do partnerów handlowych, poprzez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne, przedstawicielstwa polskich firm i instytucji itp. Istotne znaczenie
ma przekazywanie czasopisma przez Przedstawicielstwo Handlowe Rosji w Polsce
ponad stu izbom przemys∏owo-handlowym na terenie ca∏ej Federacji Rosyjskiej oraz
delegaturom Ministerstwa Rolnictwa Rosji w guberniach i innym zainteresowanym
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instytucjom i osobom. Tak˝e firmy og∏aszajàce si´ otrzymujà czasopismo dla potrzeb
promocji prowadzonej we w∏asnym zakresie.
Wydawcà „èÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Â” jest Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego. Przygotowanie do druku
i druk wykonuje „Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa”.
Przewodniczàcym Rady Programowej czasopisma jest Kazimierz Modzelewski,
wiceprzewodniczàcym Bronis∏aw Weso∏owski, sekretarzem Jan Marczuk, cz∏onkami
Rady sà: Niko∏aj I. Zachmatow, W∏odzimierz Ulicki. Bronis∏aw Weso∏owski jest redaktorem naczelnym, a Jan Marczuk – zast´pcà redaktora naczelnego.

Jan Marczuk
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CZ¢Âå VI

13. Sylwetki wybranych zas∏u˝onych
dzia∏aczy SITSpo˝.
13.1. Uwagi wst´pne
Stowarzyszenie nasze stworzyli i nadal tworzà ludzie – ofiarni dzia∏acze spo∏eczni,
doskonale rozumiejàcy podstawowe znaczenie przemys∏u spo˝ywczego dla gospodarki ˝ywnoÊciowej i dla ca∏ej gospodarki narodowej. Bez ich zaanga˝owanej, bezinteresownej pracy idee ruchu stowarzyszeniowego nie mog∏yby si´ rozwinàç, a nasza spo∏eczna organizacja straci∏aby racj´ bytu i istnienia. W opracowaniu szeÊçdziesi´cioletniej
historii SITSpo˝. nie mo˝e zatem zabraknàç informacji o naszych zas∏u˝onych dzia∏aczach.
Ocenia si´, ˝e w ciàgu lat 1946–2006 w naszym Stowarzyszeniu dzia∏a∏o oko∏o
100 tysi´cy cz∏onków. Z uwagi m.in. na ograniczonà obj´toÊç tej publikacji wybraç
mogliÊmy spoÊród nich zaledwie tylko stu dwudziestu, choç równie godnych wspomnienia w formie szczegó∏owych ˝yciorysów jest z ca∏à pewnoÊcià znacznie wi´cej
Kole˝anek i Kolegów.
Na przyk∏adzie wybranych i publikowanych poni˝ej ˝yciorysów pragniemy z najwy˝szym szacunkiem i pe∏nym uznaniem przedstawiç „Zbiorowy Portret” tych wszystkich
tysi´cy cz∏onków, którzy trwale i godnie zapisali si´ w historii SITSpo˝.
Sà wÊród nich:
1. Cz∏onkowie za∏o˝yciele SITSpo˝., pionierzy i prekursorzy naszego ruchu stowarzyszeniowego, którzy organizowali polski przemys∏ spo˝ywczy po 1945 roku oraz Ci,
którzy teraz w tym przemyÊle pracujà w XXI wieku.
Ci, którzy ju˝ odeszli, pozostawiajàc po sobie pi´knà kart´ spo∏ecznych dokonaƒ
i Ci którzy nadal wspierajà Stowarzyszenie swojà dzia∏alnoÊcià i doÊwiadczeniem.
Reprezentanci ró˝nych pokoleƒ, w tym m.in. urodzeni przed I wojnà Êwiatowà, tj.
pod panowaniem zaborców, urodzeni potem w II Rzeczypospolitej, wreszcie i Ci najm∏odsi – przedstawiciele pokolenia powojennego.
Urodzeni w Polsce, ale i poza nià, m.in. w Niemczech, Rosji, a nawet w odleg∏ej Mand˝urii, obywatele polscy, potomkowie zes∏aƒców, repatrianci.
Kobiety i m´˝czyêni (przy czym nale˝y podkreÊliç, ˝e w SITSpo˝. kobiety pe∏ni∏y
bàdê pe∏nià bardzo odpowiedzialne funkcje m.in. przewodniczàcych Kó∏ Zak∏adowych, Oddzia∏ów Wojewódzkich, Sekcji Bran˝owych, Wiceprzewodniczàcego
Zarzàdu G∏ównego oraz Sekretarza Generalnego SITSpo˝.; wiele kobiet otrzyma∏o
GodnoÊç Zas∏u˝onego Seniora SITSpo˝.).
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2. Przedstawiciele, specjaliÊci wszystkich kilkunastu bran˝ przemys∏u spo˝ywczego.
Magistrowie, in˝ynierowie oraz technicy i technologowie ró˝nych specjalnoÊci,
a tak˝e ekonomiÊci, prawnicy i reprezentanci innych zawodów.
Pe∏niàcy odpowiedzialne funkcje w przedsi´biorstwach i zak∏adach produkcyjnych,
laboratoriach i oÊrodkach doÊwiadczalnych, w jednostkach i ogniwach terenowych
i centralnych (paƒstwowych i spó∏dzielczych), w wy˝szych uczelniach oraz instytutach naukowo-badawczych itp. Przedstawiciele prawie wszystkich województw.
3. Zas∏u˝eni wynalazcy i racjonalizatorzy, twórcy Klubów Techniki i Racjonalizacji,
autorzy patentów, rzeczoznawcy, eksperci i konsultanci.
Autorzy publikacji, ksià˝ek i podr´czników oraz redaktorzy czasopism naukowo-technicznych.
Absolwenci:
 dziewi´ciu wy˝szych uczelni (akademii) rolniczych (w Cieszynie, Krakowie, Lublinie, ¸odzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Wroc∏awiu i w Warszawie (SGGW),
 siedmiu politechnik (w Gdaƒsku, Lwowie, ¸odzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wroc∏awiu)
 szeÊciu uniwersytetów (w Krakowie, Lublinie, ¸odzi, Poznaniu, Toruniu i Warszawie),
 oÊmiu innych wy˝szych uczelni (SGPiS Warszawa, WSE (AE) Poznaƒ, Szczecin
i Wroc∏aw, AN Polit. Warszawa, WS Pedag. Warszawa, WS Handlu Morskiego Sopot, WSI Zielona Góra
 oraz wielu Êrednich szkó∏ technicznych.
4. Pracownicy nauki: twórcy nauki technologii ˝ywnoÊci oraz nauki o ˝ywnoÊci i ˝ywieniu.
Doktorzy honoris causa, prorektorzy, dziekani i prodziekani wy˝szych uczelni, kierownicy instytutów i katedr.
Profesorowie, docenci, doktorzy, wyk∏adowcy.
Cz∏onkowie Polskiej Akademii Nauk i Komitetów Naukowych PAN, Rad Naukowych itp.
Cz∏onkowie Akademii Zagranicznych, cz∏onkowie i kierownicy naukowych organizacji mi´dzynarodowych, honorowi cz∏onkowie zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych. Cz∏onkami Honorowymi SITSpo˝. byli te˝, ju˝ nie˝yjàcy,
2 Koledzy z zagranicy: Prof. I.Toth-Zsiga (W´gry) i Prof. L. Auerman (ZSRR).
5. Przedstawiciele ró˝nych orientacji politycznych, co jednak dzi´ki apolitycznoÊci
SITSpo˝. nigdy nie utrudnia∏o realizacji statutowych zadaƒ Stowarzyszenia.
Walczàcy o wolnoÊç w latach 1918–1921,w kampanii wrzeÊniowej 1939 roku,
w Powstaniu Warszawskim 1944 roku oraz w podziemnym Ruchu Oporu w ramach
Armii Krajowej i Batalionów Ch∏opskich.
Wi´êniowie: czasów sanacji, obozu koncentracyjnego w OÊwi´cimiu, obozu w Starobielsku, wi´zieƒ gestapowskich, ∏agrów NKWD: a tak˝e – po wojnie – X Pawilonu
UB Warszawa Mokotów oraz – w czasie wojny – represjonowani w postaci internowania do Kazachstanu i na Ukrain´, a tak˝e wywo˝eni na roboty przymusowe do
Niemiec.
6. Honorowi Cz∏onkowie SITSpo˝., Honorowi Przewodniczàcy SITSpo˝. i OW. Zas∏u˝eni Seniorzy wpisani do ksiàg Zas∏u˝onych In˝ynierów.
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Laureaci nagród: im. Prof. E. Pijanowskiego, nagród resortowych, konkursu NOT
i ˚ycia Warszawy i in.
Odznaczeni wysokimi odznaczeniami krajowymi (m.in. Budowniczy PRL, Sztandar
Pracy, Krzy˝ Komandorski z Gwiazdà, Komandorski, Oficerski i Kawalerski OOP,
Krzy˝ Walecznych, Krzy˝ Powstaƒczy, Krzy˝ Partyzancki, Krzy˝ OÊwi´cimski,
Krzy˝ Armii Krajowej oraz Medale za Udzia∏ w Wojnie Obronnej 1918–1921 oraz
1939 roku, Medal Zwyci´stwa i in.) oraz odznaczeniami zagranicznymi (francuskimi, bu∏garskimi i w´gierskimi).
Wszystkie te dane sk∏adajà si´ na nasz wspólny „Zbiorowy Portret” – Sylwetk´ wiernego zaanga˝owanego dzia∏acza Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego In˝ynierów
i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego (1946–2006).

* * *
Poni˝ej przedstawiamy120 sylwetek wybranych zas∏u˝onych dzia∏aczy SITSpo˝.:
– w podrozdziale 13.2: sylwetki wszystkich Honorowych Cz∏onków i Honorowych
Przewodniczàcych SITSpo˝. (w kolejnoÊci nadawania tej GodnoÊci w latach
1967–2004),
– w podrozdziale 13.3: – sylwetki wybranych, zas∏u˝onych, wieloletnich dzia∏aczy
SITSpo˝. (w kolejnoÊci alfabetycznej), przy czym ograniczono si´ tu do ˝yciorysów
tylko tych Kole˝anek i Kolegów (spoÊród imiennie uj´tych w „Wydawnictwie 50-lecia
SITSpo˝.”), którzy – niestety – ju˝ od nas odeszli.
W zakoƒczeniu niniejszej publikacji (patrz Spis treÊci) podano alfabetyczny Indeks
nazwisk (˝yciorysów) zamieszczonych w tym rozdziale (obejmujàcy wszystkie omawiane
tu szczegó∏owo 120 osób).
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13.2. Cz∏onkowie Honorowi i Honorowi
Przewodniczàcy SITSpo˝.

Eugeniusz PIJANOWSKI
(1906–1974)

Kol. prof. dr hab. Eugeniusz Pijanowski
ukoƒczy∏ studia wy˝sze w SGGW w Warszawie
(1931 r.) i rozpoczà∏ tam prac´ naukowà, poczàtkowo na stanowisku asystenta. W 1939 r. docent,
w 1946 r. profesor nadzwyczajny, a w 1954 r. profesor zwyczajny. Kierowa∏ Zak∏adem Technologii ˚ywnoÊci, a nast´pnie Katedrà Przemys∏u
Rolno-Spo˝ywczego na Wydziale Technologii
Rolno-Spo˝ywczej SGGW, którego to Wydzia∏u
by∏ wspó∏twórcà i wspó∏za∏o˝ycielem oraz pierwszym jego dziekanem.
Cz∏onek rzeczywisty PAN, wieloletni przewodniczàcy Komitetu Technologii i Chemii
˚ywnoÊci PAN, wiceprzewodniczàcy Mi´dzynarodowej Federacji Mleczarskiej i wielu innych
organizacji naukowych w kraju i za granicà.
Uczony wielkiego umys∏u, serca i wiedzy,
wybitny naukowiec, twórca polskiej szko∏y technologii ˝ywnoÊci, wysoko ceniony w kraju i za
granicà, a jednoczeÊnie cz∏owiek o wielkiej skromnoÊci i niezwykle ofiarny dzia∏acz spo∏eczny.
Autor ok. 350 opublikowanych prac naukowych, ok. 30 podr´czników i ksià˝ek oraz ok. 200
artyku∏ów naukowych w technicznych czasopismach krajowych i zagranicznych.
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Za∏o˝yciel i wielki przyjaciel naszego Stowarzyszenia, dzia∏acz od 1946 roku, w latach
1948–1950 przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego
SITSpo˝. w ciàgu wielu lat cz∏onek Zarzàdu
G∏ównego oraz przewodniczàcy Komisji Naukowo-Wydawniczej. Zawsze wnosi∏ wybitny
wk∏ad w organizowanie przez Stowarzyszenie
krajowych i mi´dzynarodowych konferencji
naukowo-technicznych. Nigdy nie szcz´dzi∏
swego czasu ani wysi∏ku, aby s∏u˝yç Stowarzyszeniu radà i pomocà.
Uwa˝a∏, ˝e …zas∏ugà Stowarzyszenia jest m.in.
to, ˝e przyczyni∏o si´ do podwy˝szenia roli in˝ynierów i techników, pobudzi∏o inwencj´ wynalazczà,
a prócz tego przyczyni∏o si´ do podniesienia poziomu
etycznego kadr technicznych i wyzwoli∏o ich ofiarnoÊç
i oddanie przemys∏owi ˝ywnoÊciowemu.
Dla uczczenia Jego wk∏adu w rozwój Stowarzyszenia ustanowiono w 1990 roku jako najwy˝sze wyró˝nienie SITSpo˝. indywidualnà
„Nagrod´ im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego”,
przyznawanà za wybitne osiàgni´cia w dzia∏alnoÊci dla rozwoju nauki, techniki i gospodarki
w przemyÊle spo˝ywczym, za wieloletnià, wybitnie aktywnà spo∏ecznà dzia∏alnoÊç w Stowarzyszeniu oraz za postaw´ zawodowà i cechy charakteru b´dàce wzorem do naÊladowania.
Za osiàgni´cia naukowe i spo∏eczne otrzyma∏
m.in. Order Sztandaru Pracy I klasy, Krzy˝ Oficerski OOP, Z∏otà Odznak´ Honorowà NOT i Honorowà Odznak´ SITSpo˝., a tak˝e francuski Krzy˝
Komandorski Orderu za Badania Naukowe, Odznak´ W´gierskiego Naukowego Stowarzyszenia
Przemys∏u Spo˝ywczego (METE) itp.
Doktor honoris causa WSR w Poznaniu
i ART w Olsztynie. W 1967 roku, jako pierwszemu, nasze Stowarzyszenie nada∏o Mu najwy˝szà
godnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Alfons MYÂLI¡SKI
(1911–1986)

Kol. mgr Alfons MyÊliƒski, absolwent
Wydzia∏u Chemicznego Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, prac´ zawodowà
rozpoczà∏ w cukrowni Zduny w 1937 r. i kontynuowa∏ jà tam po wojnie, w roku 1945. W latach
1945–1946, jako dyrektor techniczny, a nast´pnie
naczelny, kierowa∏ odbudowà cukrowni Klecina
i pierwszà kampanià w tej cukrowni po wojnie.
Nast´pnie zosta∏o Mu powierzone stanowisko
dyrektora naczelnego Zjednoczenia Przemys∏u
Cukrowniczego w Lublinie, a w 1949 r. – stanowisko dyrektora naczelnego Centralnego Zarzàdu Przemys∏u T∏uszczowego w Warszawie, z zadaniem rozbudowy i unowoczeÊnienia tego
przemys∏u.
W 1953 r. zosta∏ powo∏any na dyrektora Departamentu Przemys∏u Spo˝ywczego w Paƒstwowej Komisji Planowania Gospodarczego, a nast´pnie objà∏ stanowisko dyrektora Centrum
Obliczeniowego w Komisji Planowania.
Ze Stowarzyszeniem zwiàza∏ si´ bardzo wczeÊnie, ju˝ w 1948 r. i od tego czasu przez prawie
cztery dziesi´ciolecia odgrywa∏ szczególnie aktywnà rol´ w kierowaniu SITSpo˝. i jego rozwojem.
W 1955 r. zostaje Przewodniczàcym Zarzàdu
G∏ównego SITSpo˝. po raz pierwszy, w 1959 r. po
raz drugi, w 1961 r. po raz trzeci, a w 1972 r. po
raz czwarty.
W pi´çdziesi´cioletniej historii naszego Stowarzyszenia ok. 30% czasu to okres, w którym
A. MyÊliƒski by∏ Przewodniczàcym wzgl´dnie
Wiceprzewodniczàcym Zarzàdu G∏ównego. Jak
ma∏o kto wywar∏ ogromny, pozytywny wp∏yw na

rozwój przemys∏u spo˝ywczego i in˝ynierskiego
ruchu stowarzyszeniowego w Polsce. Wytrwale
dà˝y∏ do integracji kadry naukowej i technicznej
ze wszystkich bran˝ przemys∏u spo˝ywczego.
Zawsze urzeka∏a Go wspólnota i jednoÊç procesów technologicznych.
Jego osiàgni´cia zawodowe i spo∏eczne zosta∏y potwierdzone licznymi odznaczeniami, w tym
m.in. Sztandarem Pracy oraz Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za prac´ w Stowarzyszeniu otrzyma∏ m.in. Z∏otà Odznak´ Honorowà NOT i Odznak´ Honorowà SITSpo˝.,
a tak˝e Z∏otà Odznak´ Stowarzyszenia Bu∏garskiego.
W 1969 roku SITSpo˝. nada∏o Mu najwy˝szà
godnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Jan HATTOWSKI
(1908–1972)

Kol. mgr in˝. Jan Hattowski studiowa∏ na
Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole G∏ównej
Gospodarstwa Wiejskiego, po specjalizacji, odbytej pod kierunkiem Prof. W. Dàbrowskiego, uzyska∏ stopieƒ magistra in˝yniera technologii ˝ywnoÊci.
Po wojnie, w 1945 roku rozpoczà∏ prac´ zawodowà w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu
jako radca do spraw przemys∏u t∏uszczowego.
Wkrótce potem poÊwi´ci∏ si´ wy∏àcznie organizowaniu i rozwojowi bran˝owej prasy technicznej w dziedzinie przemys∏u spo˝ywczego. Jego
ogromnà zas∏ugà by∏o utworzenie ju˝ w poczàtku 1947 r. pierwszego czasopisma ogólnobran˝o-
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wego – miesi´cznika „Przemys∏ Spo˝ywczy”,
który od blisko 60 lat jest do dzisiaj g∏ównym
organem SITSpo˝.
J. Hattowski by∏ nie tylko za∏o˝ycielem
i pierwszym redaktorem naczelnym „Przemys∏u
Spo˝ywczego”, lecz redagowa∏ równie˝ miesi´cznik „Gospodarka Mi´sna”.
Cz∏onek za∏o˝yciel SITSpo˝. W pierwszej kadencji Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. (1946-1948)
by∏ Wiceprzewodniczàcym Zarzàdu G∏ównego
Stowarzyszenia i – a˝ do utraty zdrowia w 1966 r.
– konsekwentnie walczy∏ o upowszechnienie
idei ruchu stowarzyszeniowego w przemyÊle spo˝ywczym, w którego rozwój by∏ ca∏kowicie i bez
reszty zaanga˝owany.
Na I Kongresie Techników Polskich w Katowicach w 1946 r. J. Hattowski wyg∏osi∏ w Sekcji
Przemys∏u Spo˝ywczego dwa referaty: „Zagadnienia surowcowe w Planie Trzyletnim” oraz
„Przemys∏ t∏uszczowy”.
Za osiàgni´cia w pracy spo∏ecznej wyró˝niony
m.in. Z∏otà Odznakà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
GodnoÊç Honorowego Cz∏onka naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1969 roku.


W∏adys∏aw SURYN
(1894–1972)

Kol. mgr in˝. W∏adys∏aw Suryn ukoƒczy∏
wy˝sze studia ekonomiczne w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie (1921 r.), a wy˝sze studia
rolnicze na Wydziale Rolniczo-LeÊnym Politechniki Lwowskiej – Oddzia∏ w Dublanach (1925 r.).
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Prac´ w przemyÊle spo˝ywczym rozpoczà∏ ju˝
w 1922 r. a od 1930 r. poÊwi´ci∏ si´ wy∏àcznie
przemys∏owi ziemniaczanemu. Wybitny specjalista w dziedzinie uprawy i przetwórstwa ziemniaków. Z Jego inicjatywy wprowadzono wiele
nowych technologii. OsobiÊcie wniós∏ du˝y
wk∏ad do rozbudowy i rozwoju przemys∏u ziemniaczanego, a tak˝e do eksportu przetworów
ziemniaczanych.
Po wojnie, w latach 1945–1957 zajmowa∏ wiele kierowniczych stanowisk w przemyÊle ziemniaczanym (w Lublinie i Poznaniu), nast´pnie
do 1966 r. by∏ dyrektorem OÊrodka DoÊwiadczalnego tego przemys∏u. Po przejÊciu na emerytur´
(1966 r.) by∏ nadal czynny w Bran˝owym OÊrodku Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej Przemys∏u Ziemniaczanego, gdzie Jego
ogromna wiedza i wieloletnie doÊwiadczenie
by∏y w pe∏ni wykorzystane.
Cz∏onkiem SITSpo˝. zosta∏ w roku 1950 i od
tego czasu przez wiele lat nale˝a∏ do jego najbardziej aktywnych dzia∏aczy. Zawsze znakomicie
∏àczy∏ aktywnoÊç zawodowà i spo∏ecznà. Przez
kilkanaÊcie lat bez przerwy (1955–1969) pe∏ni∏
z powodzeniem funkcj´ przewodniczàcego Zarzàdu OW SITSpo˝. w Poznaniu. OsobiÊcie
przyczyni∏ si´ do osiàgni´cia przodujàcych wyników dzia∏alnoÊci Oddzia∏u Poznaƒskiego i do
konstruktywnej wspó∏pracy z w∏adzami terenowymi na rzecz rozwoju przemys∏u spo˝ywczego
w tym województwie. W latach 1957–1970 by∏
cz∏onkiem Rady G∏ównej NOT.
Swojà kole˝eƒskoÊcià i uczynnoÊcià pozyska∏
uznanie i sympati´ wszystkich.
WÊród wielu Jego odznaczeƒ wymieƒmy
m.in. Krzy˝ Kawalerski OOP, Z∏otà Odznakà
Honorowà NOT i Honorowà Odznak´ SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1969 roku.


Bronis∏aw COMPA¸A
(1914–1982)

Jerzy DYAKOWSKI
(1915–2000)

Kol. mgr in˝. Bronis∏aw Compa∏a by∏ absolwentem Politechniki Lwowskiej w dziedzinie
chemii.
W 1938 r. rozpoczà∏ prac´ w przemyÊle tytoniowym i przepracowa∏ w nim 44 lata, m.in. na
stanowiskach organizatora produkcji i przerobu
tytoniu. Po∏o˝y∏ wielkie zas∏ugi dla rozwoju tego przemys∏u. Zorganizowa∏ Centralne Laboratorium Przemys∏u Tytoniowego w Krakowie.
Wprowadzi∏ nowe komory ch∏odzàco – nawil˝ajàce, rozpowszechnione w Polsce i za granicà.
Autor wielu artyku∏ów naukowych i technicznych w prasie fachowej.
By∏ dzia∏aczem spo∏ecznym i aktywistà naszego Stowarzyszenia. Przez wiele lat by∏ przewodniczàcym Ko∏a Zak∏adowego SITSpo˝., zaÊ
funkcj´ przewodniczàcego Zarzàdu Oddzia∏u
Wojewódzkiego w Krakowie z powodzeniem
pe∏ni∏ nieprzerwanie przez dwadzieÊcia lat
(1959–1978). Bardzo aktywnie dzia∏a∏ równie˝
w Radzie Wojewódzkiej NOT w Krakowie.
W szczególnoÊci, w wyró˝niajàcy si´ sposób
umia∏ organizowaç spo∏ecznà prac´ kadry in˝ynieryjno-technicznej przemys∏u spo˝ywczego
i m∏odzie˝owych kó∏ Stowarzyszenia.
Za zas∏ugi w pracy zawodowej i spo∏ecznej
odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otà Odznakà Honorowà Naczelnej Organizacji Technicznej
oraz Honorowà Odznakà naszego Stowarzyszenia.
GodnoÊç Honorowego Cz∏onka SITSpo˝.
nadano Mu w 1975 roku.


Kol. in˝. Jerzy Dyakowski rozpoczà∏ studia
w zakresie technologii przemys∏u rolno-spo˝ywczego podczas okupacji, na tajnych kompletach
w SGGW w Warszawie, a ukoƒczy∏ je po wojnie
na studiach zaocznych tej uczelni, otrzymujàc
dyplom z wyró˝nieniem.
Od poczàtku swej pracy zawodowej zwiàza∏
si´ z przemys∏em spo˝ywczym (owocowo-warzywnym i spirytusowym). W latach 1945–1946
pracowa∏ w Wojewódzkim Urz´dzie Ziemskim
w Bydgoszczy i aktywnie uczestniczy∏ w odbudowie i uruchamianiu gorzelnictwa rolniczego. Nast´pnie pracowa∏ w Okr´gowym Zarzàdzie Paƒstwowych NieruchomoÊci Ziemskich
i w Okr´gowym Zarzàdzie PGR, jako kierownik
dzia∏u przemys∏u rolnego.
Od 1952 r. poÊwi´ci∏ si´ rozwojowi przemys∏u
owocowo-warzywnego pracujàc na kierowniczych stanowiskach w Zak∏adach Przemys∏u
Owocowo-Warzywnego w Zi´bicach, W∏oc∏awku
i Fordonie. Opracowa∏ wówczas projekt reorganizacji przemys∏u owocowo-warzywnego, który
w umiej´tny sposób koordynowa∏ rozwój zak∏adów kluczowych i drobnych i który zosta∏ wprowadzony w ˝ycie.
W latach 1955–1967 by∏ kierownikiem Zarzàdu Przemys∏u Spo˝ywczego w Wojewódzkim
Zjednoczeniu Paƒstwowego Przemys∏u Terenowego w Bydgoszczy, a nast´pnie kierownikiem
Bran˝owego OÊrodka Naukowo-Badawczego
Maszyn i Urzàdzeƒ Gastronomicznych w Nakle.
We wrzeÊniu 1939 r. jako oficer, bierze udzia∏
w wojnie z Niemcami, a nast´pnie (1939–1945)
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pe∏ni s∏u˝b´ wojskowà w ZWZ-AK jako dowódca Rejonu Sochaczew i komendant Tajnej Szko∏y
Podchorà˝ych.
Cz∏onek i dzia∏acz SITSpo˝. od 1948 roku,
poczàtkowo dzia∏a∏ w kole terenowym, a nast´pnie przez wiele lat (1960–1988) nieprzerwanie
i z wielkim powodzeniem pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Zarzàdu OW SITSpo˝. w Bydgoszczy, dzia∏a∏ te˝ w Oddziale Wojewódzkim
NOT w Bydgoszczy oraz z ramienia SITSpo˝. –
pe∏ni∏ funkcj´ cz∏onka Rady G∏ównej NOT
w Warszawie (przez 15 lat).
W pracy spo∏ecznej cechowa∏o Go zawsze
wielkie zaanga˝owanie: by∏ jednym z najbardziej zas∏u˝onych dzia∏aczy Stowarzyszenia, doskona∏ym organizatorem spo∏ecznej pracy kadry
in˝ynieryjno-technicznej przemys∏u spo˝ywczego, wychowawcà licznych szeregów m∏odych
fachowców.
Zawsze ofiarny i kole˝eƒski, cieszy∏ si´ ogromnà popularnoÊcià wÊród cz∏onków SITSpo˝.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej odznaczony m.in. Krzy˝em Komandorskim
i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otà
Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà
SITSpo˝., a tak˝e Krzy˝em Armii Krajowej
(dwukrotnie) i Medalem Wojska Polskiego (czterokrotnie).
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego
Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1975 roku. Natomiast w 1980 r. otrzyma∏ najwy˝sze odznaczenie NOT: Medal „Zas∏u˝onemu dla Techniki
Polskiej”.
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Henryk NIEWIADOMSKI
(1905–1992)

Kol. prof. dr in˝. Henryk Niewiadomski
ukoƒczy∏ studia wy˝sze na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej w 1927 r. i na tej
samej uczelni uzyska∏ doktorat nauk technicznych (1935 r.)
W 1949 r. podejmuje prac´ naukowà i dydaktycznà na Politechnice Gdaƒskiej, gdzie zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym,
a w 1964 r. profesorem zwyczajnym. Zorganizowa∏ Katedr´, Instytut oraz Zak∏ad Chemii
i Technologii T∏uszczów Jadalnych. Wybitny
naukowiec, znany i ceniony w kraju i za granicà.
Od 1954 r. przez wiele kadencji przewodniczàcy
i zast´pca przewodniczàcego Rady Naukowej
Instytutu Przemys∏u T∏uszczowego oraz cz∏onek
licznych organizacji i komitetów naukowych
krajowych i zagranicznych, w tym m.in. Komitetu Technologii i Chemii ˚ywnoÊci PAN, Rad
Naukowych Instytutów oraz aktywny uczestnik
mi´dzynarodowych kongresów i sympozjów
z zakresu chemii i technologii t∏uszczów.
Autor stukilkudziesi´ciu publikacji naukowych. Jego bardzo bogaty dorobek dydaktyczny
wyra˝a si´ promotorstwem ok. 300 prac magisterskich i kilkunastu prac doktorskich. Od
wielu lat zwiàzany z przemys∏em spo˝ywczym,
w którym ju˝ od 1930 r. pe∏ni∏ odpowiedzialne
funkcje kierownicze w wielu zak∏adach produkcyjnych.
Od 1953 r. bardzo aktywny w pracach Stowarzyszenia, szczególnie w zakresie organizowania
konferencji naukowo-technicznych, sympozjów
i zjazdów.

Za dzia∏alnoÊç naukowà zawodowà i spo∏ecznà
wyró˝niony licznymi odznaczeniami, w tym m.in.
Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy, Krzy˝em
Oficerskim i Kawalerskim OOP, Z∏otà Odznakà
Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.,
a tak˝e Krzy˝em za Udzia∏ w Wojnie 1918–1921
oraz francuskim Medalem Eugene Chevreul.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1975 roku.


Bogdan OL¢DZKI
(1915–1980)

Kol. mgr Bogdan Ol´dzki, absolwent Wydzia∏u Chemicznego Uniwersytetu Warszawskiego, prac´ zawodowà rozpoczà∏ w przemyÊle
w∏ókien sztucznych w ¸odzi, po czym wkrótce
przeszed∏ do przemys∏u spo˝ywczego, w Wydziale Produkcji „Spo∏em”, a nast´pnie w 1948 r.
do Centrali Spó∏dzielni Ogrodniczych. Wi´kszà
cz´Êç swego zawodowego ˝ycia i pracy poÊwi´ci∏
przemys∏owi owocowo-warzywnemu, którego
by∏ w Polsce jednym z g∏ównych organizatorów.
W 1951 r. rozpoczà∏ organizowanie Centralnego
Zarzàdu Przemys∏u Owocowo-Warzywnego,
przekszta∏conego nast´pnie w Zjednoczenie
Przemys∏u Owocowo-Warzywnego. W jednostkach tych pe∏ni∏ odpowiedzialne funkcje dyrektora technicznego.
Od 1958 do 1980 r. aktywnie pracowa∏ w Ministerstwie Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu
jako wicedyrektor w Departamentach: Techniki,
Wspó∏pracy z Zagranicà oraz Studiów i Rozwoju, gdzie Jego wiedza i doÊwiadczenie by∏y
szczególnie aktywnie wykorzystywane.

Zawsze by∏ nowatorem, propagatorem i prekursorem myÊli naukowo-technicznej. JednoczeÊnie
uwa˝a∏, ze nie mo˝na realizowaç post´pu technicznego bez podbudowy spo∏ecznej i bez wi´zi pomi´dzy specjalistami. By∏o to – Jego zdaniem – szczególnie wa˝ne w rozdrobnionym przemyÊle
spo˝ywczym, w którym in˝ynierowie i technicy
byli i sà bardzo rozproszeni. Dlatego stale dà˝y∏ do
∏àczenia pracy zawodowej i spo∏ecznej.
Ju˝ w 1947 r. wspó∏pracowa∏ ze Stowarzyszeniem przy redagowaniu Kalendarza Przemys∏u
Spo˝ywczego. Cz∏onek SITSpo˝. od 1949 r.
poczàtkowo pracowa∏ w Komisjach: Post´pu
Technicznego oraz Czasopism Technicznych.
Nast´pnie zorganizowa∏ Sekcj´ Przemys∏u Owocowo-Warzywnego i zosta∏ jej pierwszym przewodniczàcym. By∏ wiceprezesem Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia w ciàgu czterech kadencji
(1965–1972), nale˝a∏ zawsze do sta∏ych i niestrudzonych aktywistów SITSpo˝.
Zosta∏ odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otà Odznakà
Honorowà Naczelnej Organizacji Technicznej
i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
GodnoÊç Honorowego Cz∏onka Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1975 roku. ˚egnajàc na zawsze
Kol. B. Ol´dzkiego Prezes Stowarzyszenia powiedzia∏: Odszed∏ cz∏owiek skromny, dobry i màdry, by∏
humanistà w najpe∏niejszym znaczeniu tego s∏owa.

Anna ÂWI¢TORZECKA
(1907–1992)

Kol. mgr in˝. Anna Âwi´torzecka wy˝sze
studia ukoƒczy∏a w 1935 roku w Szkole G∏ów-
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nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
specjalizujàc si´ w przetwórstwie rolno-spo˝ywczym, pod kierunkiem prof. W. Dàbrowskiego.
Po wojnie prac´ zawodowà podj´∏a w 1945 r.
w Kutnie, jako wspó∏organizator, a nast´pnie
kierownik Powiatowej Spó∏dzielni Ogrodniczej.
W Spó∏dzielni tej poza dystrybucjà owoców
i warzyw rozwin´∏a dzia∏ przetwórstwa. W 1946
r. zosta∏a powo∏ana na stanowisko dyrektora
paƒstwowej fabryki przetworów owocowych
i warzywnych w Radomiu, a potem w Warszawie. Nale˝y do grona pionierów organizujàcych
przemys∏ owocowo-warzywny po wojnie.
Do pracy w Stowarzyszeniu zaprosi∏ Jà
pierwszy Prezes W∏. Kuleszyƒski.
Przez dwadzieÊcia pi´ç lat (1950–1975) by∏a
Sekretarzem Generalnym SITSpo˝. w tym czasie
Stowarzyszenie prze˝y∏o bujny i wszechstronny
rozwój. Wielki w tym by∏ osobisty Jej wk∏ad,
wynikajàcy z du˝ego zaanga˝owania, niespo˝ytej energii, poÊwi´cenia, oddania i bogatych
inicjatyw.
Zawsze pragn´∏a, aby ka˝de ogniwo Stowarzyszenia stawa∏o si´ sercem zak∏adu i promotorem
post´pu technicznego. Jeszcze z czasów studiów
w SGGW wynios∏a g∏´bokie przekonanie, ˝e
przemys∏owi spo˝ywczemu w Polsce trzeba
nadaç odpowiednio wysokà rang´ i ide´ t´ stale
i wytrwale realizowa∏a w swej pracy stowarzyszeniowej. Zawsze by∏a w pierwszym szeregu dzia∏aczy spo∏ecznych zaanga˝owanych w pracy
o uzyskanie przez polski przemys∏ spo˝ywczy
wysokiego potencja∏u i nowoczesnego poziomu
rozwoju.
Uwa˝a∏a, ˝e jednym z najwi´kszych osiàgni´ç
Stowarzyszenia by∏ i jest jego istotny wk∏ad
w podnoszenie rangi przemys∏u spo˝ywczego
w kraju i rozbudzenie wÊród kadry in˝ynieryjno-technicznej trwa∏ego przywiàzania do zawodu.
Po przejÊciu na emerytur´ nadal aktywnie
uczestniczy∏a w ˝yciu Stowarzyszenia, by∏a te˝
redaktorem naczelnym czasopisma „Przeglàd
Gastronomiczny”.
Za osiàgni´cia w pracy spo∏ecznej i zawodowej wyró˝niona licznymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, w tym Krzy˝em Komandorskim OOP, Z∏otà Odznakà Honorowà
NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝., oraz francuskim Krzy˝em Oficerskim Orderu za Zas∏ugi
dla Rolnictwa i Z∏otymi Odznakami Stowarzyszeƒ Bu∏garskiego i W´gierskiego.
W 1975 roku otrzyma∏a godnoÊç Cz∏onka
Honorowego naszego Stowarzyszenia.
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Witold FERCHMIN
(1901–1999)

Kol. mgr Witold Ferchmin urodzi∏ si´ w Kijowie, jako wnuk powstaƒca styczniowego, wysiedlonego przez w∏adze carskie w 1864 r. z Kongresówki. W 1921 r. z Or∏a nad Okà wraca jako
repatriant do Polski i rozpoczyna prac´ w przemyÊle spirytusowym w firmie Akwawit S.A.
w Poznaniu. JednoczeÊnie odbywa studia wy˝sze
na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Poznaƒskiego.
W firmie Akwawit S.A. by∏ poczàtkowo
kierownikiem laboratorium, od 1929 r. pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy dyrektora technicznego,
a w latach 1933–1939 by∏ jej dyrektorem technicznym.
W zwiàzku z przewidywanà wojnà, w 1938
roku, wyjecha∏ s∏u˝bowo do Francji w celu zapoznania si´ z technologià i aparaturà do produkcji spirytusu bezwodnego na cele nap´dowe,
lecz wybuch wojny przeszkodzi∏ w realizacji
zamierzonej budowy oddzia∏u odwadniania
spirytusu.
Jako porucznik rezerwy bra∏ udzia∏ w kampanii wrzeÊniowej, a w czasie okupacji pracowa∏
w zak∏adach spirytusowych w Poznaniu. Bra∏
udzia∏ w ruchu oporu. W 1945 r. po zakoƒczeniu
walk o Poznaƒ otrzyma∏ pe∏nomocnictwa do zabezpieczenia mienia firmy Akwawit, a nast´pnie
objà∏ kierownictwo wydzia∏u technicznego
Delegatury PMS oraz stanowisko dyrektora rektyfikacji w Poznaniu. W okresie 1949–1971, tj.
ponad 20 lat, by∏ dyrektorem technicznym
Poznaƒskich Zak∏adów PMS.Po przejÊciu na
emerytur´ nadal pracowa∏ w Poznaƒskich Za-

k∏adach Przemys∏u Spirytusowego jako specjalista ds. technologii rektyfikacji spirytusu
(1972–1988).
Wniós∏ istotny wk∏ad w rozwój i unowoczeÊnienie przemys∏u spirytusowego, m.in. przez
opracowywanie norm, instrukcji technologicznych oraz zasad organizacji tej bran˝y przemys∏u. Przenosi∏ do polskiego przemys∏u spirytusowego osiàgni´cia techniczne innych krajów,
m.in. Anglii, Czechos∏owacji, Francji i ZSRR;
dotyczy∏o to zw∏aszcza produkcji wódek eksportowych, wdra˝ania systemu automatycznego
sterowania procesem rektyfikacji spirytusu itp.
Autor 20 wniosków racjonalizatorskich i dwu
wynalazków.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1946 r. pe∏ni∏ wiele
odpowiedzialnych funkcji w Zarzàdzie OW
w Poznaniu i w Zarzàdzie G∏ównym w Warszawie. W latach 1969–1972 by∏ przewodniczàcym
Zarzàdu Oddzia∏u SITSpo˝. w Poznaniu, od
1975 roku przez wiele lat cz∏onkiem Rady
G∏ównej NOT, cz∏onkiem Zarzàdu Oddzia∏u
NOT w Poznaniu, cz∏onkiem G∏ównej Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia itp.
Od 1915 r. cz∏onek harcerstwa polskiego, któremu by∏ zawsze wierny (zosta∏ mianowany
harcmistrzem i by∏ cz∏onkiem Komisji Historycznej Wielkopolskiej Choràgwi Harcerskiej).
Przez wiele lat (1923–1988) by∏ m.in. cz∏onkiem, a potem prezesem, nast´pnie honorowym
prezesem Chóru M´skiego „ECHO” w Poznaniu.
Za wieloletnià prac´ zawodowà i spo∏ecznà
wyró˝niony licznymi odznaczeniami, m.in.
Krzy˝em Oficerskim i Kawalerskim OOP,
Medalem za Udzia∏ w Wojnie Obronnej 1939
roku, Medalem Zwyci´stwa i WolnoÊci, Z∏otà
Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà
SITSpo˝.
GodnoÊç Honorowego Cz∏onka naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1978 roku.


Wincenty PEZACKI
(ur. w 1914 r.)

Kol. prof. dr Wincenty Pezacki, absolwent
Wydzia∏u Weterynarii Uniwersytetu Warszawskiego, prac´ naukowo-badawczà podjà∏ ju˝
w 1938 r. w Katedrze Higieny Ârodków ˚ywnoÊciowych UW. Po wojnie, w 1946 r. wznowi∏
prac´ naukowo-dydaktycznà i kontynuowa∏ jà
przez 38 lat (1946–1984), poczàtkowo w Wy˝szej
Szkole Gospodarstwa Wiejskiego i Politechnice
w ¸odzi, a nast´pnie w Akademii Rolniczej
w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny (1956), profesor zwyczajny (1968 r.).
Organizator i kierownik Zak∏adu (Katedry)
Technologii Mi´sa, dyrektor Instytutu Technologii ˚ywnoÊci Pochodzenia Zwierz´cego AR
w Poznaniu, przez blisko dwadzieÊcia lat pe∏ni∏
funkcj´ prodziekana, dziekana lub prorektora
wy˝szych uczelni w ¸odzi i w Poznaniu.
Przez 35 lat kierowa∏ – w AR w Poznaniu najwi´kszà w Polsce w zakresie technologii mi´sa
jednostkà organizacyjnà badawczo-dydaktycznà, w której – w tym okresie- studia specjalizacyjne ukoƒczy∏o blisko 1000 osób. Wypromowa∏
20 doktorów, 10 Jego uczniów pomyÊlnie ukoƒczy∏o przewody habilitacyjne, z tego siedmiu
ma tytu∏y profesorskie.
Przedmiotem Jego dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej by∏a technologia surowców rzeênych,
w tym biochemia, mikrobiologia i technologia
w´dlin surowych, a w ostatnich latach jest tak˝e
historia polskiej kultury materialnej w zakresie
przetwarzania surowców rzeênych.
Opublikowa∏ w Polsce i za granicà blisko
400 prac naukowych i publicystycznych, w tym
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14 podr´czników dla studentów i szeÊç innych
druków zwartych. Pod Jego naukowà redakcjà
i przy Jego wspó∏udziale autorskim zosta∏a wydana pierwsza, kompleksowa, trzytomowa historia gospodarki mi´snej w Polsce. Inicjator i realizator idei polskiego muzeum przemys∏u
mi´snego.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1946 r. Ju˝ w latach
pi´çdziesiàtych zainicjowa∏ oryginalnà form´
doskonalenia zawodowego technologicznej kadry przemys∏u mi´snego w postaci grupowych
wyjazdów terenowych, jak równie˝ wspólnie – co
pi´ç lat – organizowanych narad absolwentów
technologów mi´sa z Akademii Rolniczej w Poznaniu. Narady te by∏y faktycznie sejmem polskich technologów mi´sa ze wszystkich uczelni
w kraju.
Przebywa∏ za granicà i wyk∏ada∏ w ró˝nych
krajach i oÊrodkach w charakterze visiting
professor.
By∏ i jest cz∏onkiem i przewodniczàcym licznych komitetów (w tym w PAN) i Rad Naukowych Instytutów, Rad Programowych czasopism, w tym „Przemys∏u Spo˝ywczego”.
WÊród wielu orderów, medali i odznaczeƒ
wymieƒmy m.in. Order Sztandaru Pracy, Krzy˝
Kawalerski OOP, Zas∏u˝ony Nauczyciel, Zas∏u˝ony Dzia∏acz Kultury, laureat siedmiu nagród
naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, Z∏ota Odznaka Honorowa NOT oraz
Honorowa Odznaka SITSpo˝. itp.
Jest doktorem honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu i we Wroc∏awiu.
GodnoÊç Honorowego Cz∏onka naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1978 roku.
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Zbigniew SROCZY¡SKI
(1907–1997)

Kol. mgr in˝. Zbigniew Sroczyƒski ukoƒczy∏
studia wy˝sze na Wydziale Zootechniki Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie w 1937
roku. Nast´pnie podjà∏ prac´ zawodowà, poczàtkowo w majàtku rolnym, potem w Banku Rolnym w Katowicach i w handlu rolniczym, a od
1949 r. w Wojewódzkim Przedsi´biorstwie Przemys∏u Mi´snego w Rzeszowie na stanowisku
kierownika kontraktacji bekonu. Zorganizowa∏
Zak∏ad DoÊwiadczalny Przemys∏u Mi´snego
w Podgrodziu w woj. rzeszowskim.
Do SITSpo˝. wstàpi∏ w 1952 r. i sta∏ si´ jednym z organizatorów i bardzo czynnych dzia∏aczy Oddzia∏u Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia w Rzeszowie. Przez wiele kadencji,
w okresie blisko dwudziestu lat (1960–1978) pe∏ni∏ – z du˝ym powodzeniem – funkcj´ Sekretarza Zarzàdu OW SITSpo˝. w Rzeszowie. Od
1970 r. by∏ cz∏onkiem Komisji Seniorów OW
w Rzeszowie.
W latach 1988–1997 mimo i˝ stan zdrowia
uniemo˝liwia∏ mu dalsze czynne udzielanie si´
w dzia∏alnoÊci stowarzyszeniowej, nadal ˝ywo interesowa∏ si´ zagadnieniami i problemami
SITSpo˝., s∏u˝àc ch´tnie radà i pomocà organizacyjnà w ich rozwiàzywaniu.
Za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci zawodowej i spo∏ecznej zosta∏ odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà
SITSpo˝.
Honorowym Cz∏onkiem naszego Stowarzyszenia zosta∏ w 1978 roku.


Ryszard GAJDA
(1916–1991)

Boles∏aw BACHMAN
(1911–2002)

Kol. in˝. Ryszard Gajda ukoƒczy∏ studia
wy˝sze na Wydziale Technologii Rolno-Spo˝ywczej Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.
Ca∏e swoje ˝ycie i prac´ zwiàza∏ z przemys∏em
spo˝ywczym. W okresie okupacji, w 1940 r. rozpoczà∏ prac´ zawodowà w Ma∏opolskim Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich w Charsznicy ko∏o
Miechowa. Po wojnie, w 1945 r. podjà∏ prac´ jako
starszy inspektor w Ministerstwie Aprowizacji
i Handlu, a nast´pnie w Centralnym Zwiàzku
Spó∏dzielni Mleczarskich. Od 1951 r. przez wiele lat pracowa∏ jako samodzielny technolog
w Zjednoczeniu Produkcji Drobiarskiej w Warszawie. Autor 25 wniosków racjonalizatorskich,
Zas∏u˝ony Racjonalizator.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1950 r., przez dwadzieÊcia lat (1963–1983) pe∏ni∏ z powodzeniem funkcj´ Przewodniczàcego Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego SITSpo˝. w Warszawie, przyczyniajàc
si´ do znacznej aktywizacji spo∏eczno-zawodowej
Êrodowiska technicznego oraz do wzrostu liczby
Kó∏ Zak∏adowych i cz∏onków Stowarzyszenia,
a tak˝e do powo∏ania i zorganizowania nowych
sekcji bran˝owych, komisji i zespo∏ów w OW
Stowarzyszenia w Warszawie.
Wyró˝niony licznymi odznaczeniami paƒstwowymi, resortowymi i spó∏dzielczymi oraz Z∏otà
Odznakà Honorowà NOT i Odznakà Honorowà
SITSpo˝. Honorowy Przewodniczàcy Oddzia∏u
Wojewódzkiego SITSpo˝. w Warszawie.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1983 roku.


Kol. prof. Boles∏aw Bachman, absolwent
Wydzia∏u Chemicznego Politechniki Lwowskiej,
od 1936 r. by∏ m.in. asystentem w Katedrze
Technologii Rolnej tej uczelni.
Bra∏ udzia∏ w walkach z Niemcami we
wrzeÊniu 1939 r., koƒczàc kampani´ w ∏agrze
NKWD w rejonie Wo∏ogdy. Nast´pnie, w czasie
wojny pracowa∏ we Lwowie m.in. jako specjalista – technolog w przemyÊle gorzelniczym
oraz jako wyk∏adowca w chemicznej szkole
zawodowej z polskim j´zykiem nauczania. Specjalizowa∏ si´ w technologii przemys∏u fermentacyjnego.
Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci, w 1945 r. podjà∏ prac´ zawodowà poczàtkowo w Wojewódzkim
Urz´dzie Ziemskim w ¸odzi, a dwa lata póêniej
wróci∏ do pracy naukowo-dydaktycznej jako adiunkt, a nast´pnie wyk∏adowca i kierownik Zak∏adu Technologii Przemys∏u Fermentacyjnego
w WSGW w ¸odzi. W 1950 r. wspó∏tworzy Wydzia∏ Chemii Spo˝ywczej Politechniki ¸ódzkiej
i zostaje tam kierownikiem Katedry Technologii
Fermentacji. W 1966 r. otrzyma∏ tytu∏ naukowy
profesora nadzwyczajnego. Przez trzy kadencje
by∏ dziekanem lub prodziekanem Wydzia∏u
Chemii Spo˝ywczej P¸.
Znakomity dydaktyk, promotor ponad 300
prac magisterskich i 11 prac doktorskich. Dzi´ki swej pracy i inicjatywie oraz nieprzeci´tnym
uzdolnieniom organizacyjnym wydatnie przyczyni∏ si´ do rozwoju kierowanych przez Niego
placówek naukowych, a w szczególnoÊci Zak∏adu Technologii Spirytusu i Dro˝d˝y.
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Jeden z najwybitniejszych w kraju specjalistów w zakresie chemii i technologii przemys∏u
fermentacyjnego. Autor i wspó∏autor trzech podr´czników i skryptów akademickich oraz kilkudziesi´ciu prac naukowych opublikowanych
w czasopismach krajowych i zagranicznych, referowanych tak˝e na krajowych i mi´dzynarodowych konferencjach naukowych.
Wiele Jego prac znalaz∏o praktyczne wykorzystanie w przemyÊle, m.in. w zakresie oczyszczania gliceryny fermentacyjnej, optymalizacji procesu suszenia dro˝d˝y piekarskich, doboru
antykorozyjnych pow∏ok zbiorników dla przemys∏u fermentacyjnego itp.
Aktywnie pracowa∏ w licznych Komitetach
i Radach Naukowych, m.in. w Komitecie
Technologii i Chemii ˚ywnoÊci PAN, w Mi´dzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej
(1960–1968), cz∏onek Rady Naukowej Instytutu
Przemys∏u Fermentacyjnego, w ciàgu 20 lat przewodniczàcy i wiceprzewodniczàcy Rady Programowej czasopisma „Przemys∏ Fermentacyjny
i Owocowo-Warzywny”.
W 1946 r. cz∏onek-za∏o˝yciel ¸ódzkiego Oddzia∏u SITSpo˝. Od 1948 r. cz∏onek Komisji
Rewizyjnej SITSpo˝., wiceprezes Zarzàdu
G∏ównego (1957–1959), a w nast´pnych latach
m.in. cz∏onek Rady G∏ównej NOT, wiceprzewodniczàcy Komitetu NOT ds. Gospodarki
˚ywnoÊciowej oraz Rady Prasy Technicznej
NOT, Przewodniczàcy Komitetu ds. Gospodarki
˚ywnoÊciowej przy ¸ódzkiej Federacji SNT
NOT, itp.
Za swà dzia∏alnoÊç odznaczony m.in. Krzy˝em Komandorskim i Oficerskim OOP, Medalem im. B. Rumiƒskiego, Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.,
a tak˝e Medalem „Za Udzia∏ w Wojnie Obronnej
1939 roku” itp.
Wpisany do Ksi´gi Zas∏u˝onych Techników
w ¸odzi (1978). Ju˝ 15 lutego 1946 r. – jako
pierwszy – otrzyma∏ Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi za
prac´ spo∏ecznà.
GodnoÊç Honorowego Cz∏onka SITSpo˝.
otrzyma∏ w 1983 roku. B´dàc do 2002 roku
przewodniczàcym Konwentu Cz∏onków Honorowych SITSpo˝. wniós∏ znaczàcy i istotny
wk∏ad w jego dzia∏alnoÊç.
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Mieczys∏aw G¸ÓDè
(1906–1984)

Kol. mgr in˝. Mieczys∏aw G∏ódê ukoƒczy∏
Wydzia∏ Rolniczy SGGW w Warszawie (1931 r.),
specjalizujàc si´ w technologii mleczarstwa. By∏
znakomitym fachowcem z tej dziedziny. Mia∏
kilkudziesi´cioletni sta˝ pracy w przemyÊle
i nauce mleczarskiej.
W latach 1932–1934 pracowa∏ w Zak∏adzie
Mikrobiologii i Przemys∏u Rolnego SGGW
w Warszawie, a nast´pnie do 1939 r. w Zwiàzku
Spó∏dzielni Mleczarsko-Jajczarskich w Wilnie.
Po wojnie podjà∏ prac´ w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu (1945–1946), a w okresie
1947–1972 pracowa∏ na wielu odpowiedzialnych
stanowiskach w mleczarstwie, m.in. by∏ dyrektorem Zak∏adu Badawczego CZ Przemys∏u
Mleczarskiego, kierownikiem Zak∏adu Technologii, naczelnym in˝ynierem oraz zast´pcà dyrektora Instytutu Przemys∏u Mleczarskiego do
spraw technicznych. By∏ te˝ wiceprezesem Centralnego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich
(1958–1965).
Po∏o˝y∏ wielkie zas∏ugi w rozwoju przemys∏u
mleczarskiego w Polsce i w wychowaniu nowoczesnych kadr technicznych dla tego przemys∏u.
Autor wielu instrukcji, norm, prac naukowych
i projektowych oraz artyku∏ów mleczarskich.
Przez 22 lata wyk∏ada∏ zagadnienia technologii mleczarstwa na Wydziale Technologii ˚ywnoÊci Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.
By∏ cz∏onkiem-za∏o˝ycielem SITSpo˝. w 1946
roku. Od tego momentu zawsze bra∏ czynny
udzia∏ w pracach Stowarzyszenia. M.in. pe∏ni∏

funkcj´ cz∏onka Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝.,
w ciàgu trzech kadencji by∏ cz∏onkiem Komisji
Wydawniczej, a przez jedenaÊcie lat przewodniczy∏ G∏ównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Dla uczniów techników mleczarskich zorganizowa∏ konkurs wiedzy o mleczarstwie i przez
dziesi´ç lat by∏ przewodniczàcym g∏ównej komisji organizacyjnej tego konkursu.
Za prac´ zawodowà i spo∏ecznà otrzyma∏ wiele odznaczeƒ paƒstwowych i resortowych w tym
m.in. Krzy˝ Oficerski OOP oraz Z∏otà Odznak´
Honorowà NOT i Honorowà Odznak´ SITSpo˝.
GodnoÊç Honorowego Cz∏onka naszego Stowarzyszenia uzyska∏ w 1983 roku.


Istvan TOTH-ZSIGA
(1924–2004)

Cz∏onek za∏o˝yciel W´gierskiego Naukowego Stowarzyszenia Przemys∏u Spo˝ywczego
(METE); przez blisko 20 lat (1970–1989) by∏ jego Sekretarzem Generalnym. Nastepnie przez
wiele lat by∏ Redaktorem Naczelnym czasopisma
„Elelmezesipar” („Przemys∏ Spo˝ywczy”).
Wielki przyjaciel Polski. Zawsze stara∏ si´ jak
najbardziej rozbudowaç kontakty SITSpo˝.METE i jako Sekretarz Generalny METE osobiÊcie bardzo wiele uczyni∏ w tym zakresie. Wieloletnia, szeroka i wzorowa polsko-w´gierska
wspó∏praca i wymiana doÊwiadczeƒ naukowo-technicznych w przemyÊle spo˝ywczym przynios∏a wiele korzyÊci obu stowarzyszeniom i kadrze technicznej przemys∏u.
Wyró˝niony licznymi odznaczeniami w´gierskimi i zagranicznymi, w tym m.in.: Srebrnym
Medalem za Zas∏ugi w Pracy, Medalem Republiki W´gierskiej, Bràzowym Medalem Francuskiego Syndykatu Przemys∏u Cukrowniczego,
Medalem „Pro Merito” Austriackiego Stowarzyszenia Chemików i Technologów ˚ywnoÊci
oraz medalami Kossuta i Töröka (przez METE).
W Polsce otrzyma∏ m.in. Z∏otà Odznak´ Honorowà Naczelnej Organizacji Technicznej oraz
Odznaki Honorowe SITSpo˝. i Stowarzyszenia
Techników Cukrowników.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏ w 1983 roku.


Lew J. AUERMAN
(1905–1986)
Kol. prof.dr Istvan Toth-Zsiga ukoƒczy∏ studia wy˝sze na Uniwersytecie Technicznym (Politechnice) w Budapeszcie. Za osiàgni´cia naukowo-badawcze w mikrobiologii i technologii
przemys∏u spo˝ywczego otrzyma∏ tytu∏ kandydata W´gierskiej Akademii Nauk.
Wiele Jego publikacji naukowych ukaza∏o si´
w czasopismach fachowych zarówno na W´grzech, jak i w innych krajach. Wyk∏ada∏ – jako
profesor – w Wy˝szej Szkole Przemys∏u Spo˝ywczego w Szeged oraz Uniwersytecie Technicznym w Budapeszcie.
Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w 1947 r. w cukrowni Selyp, nast´pnie (1949–1957) pracowa∏
w Zjednoczeniu Przemys∏u Cukrowniczego,
a w okresie 1957–1970 w Instytucie Przemys∏u
Cukrowniczego w Budapeszcie.

Kol. prof. dr hab. Lew Janowicz Auerman
zaliczany jest do grona najwybitniejszych
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w Êwiecie naukowców XX wieku w zakresie
technologii piekarstwa. Przez ponad 40 lat by∏
kierownikiem Katedry Technologii Piekarstwa
w Moskiewskim Technologicznym Instytucie
Przemys∏u Spo˝ywczego, a jednoczeÊnie przez
prawie 30 lat pe∏ni∏ funkcj´ Przewodniczàcego
Zarzàdu G∏ównego Naukowo-Technicznej Organizacji pracowników radzieckiego przemys∏u
spo˝ywczego. By∏ wychowawcà i nauczycielem
wielu pokoleƒ in˝ynierów i naukowców, w tym
wielu z zagranicy i kilkunastu z Polski.
Podstawowy dorobek prof. Auermana to opracowanie naukowych podstaw technologii piekarstwa oraz wspó∏czesnych metodyk przygotowania zawodowego in˝ynierów-technologów
przemys∏u piekarskiego.
Obok tych podstawowych nurtów dzia∏alnoÊci zawodowej prowadzi∏ bardzo szerokà dzia∏alnoÊç naukowo-badawczà ukierunkowanà
g∏ównie na wyjaÊnienie i poznanie biochemicznych i technologicznych w∏aÊciwoÊci surowców,
pó∏produktów, a tak˝e wyró˝ników jakoÊci i wartoÊci od˝ywczej pieczywa. Wymierne Jego osiàgni´cia to tak˝e opracowane konkretne metody
i aparaty do oceny jakoÊci surowca, pó∏produktów i gotowych wyrobów.
Jednak za najwa˝niejsze uwa˝a∏ sam wyniki
badaƒ swojego zespo∏u nad doskonaleniem procesów technologicznych w celu podwy˝szenia
efektywnoÊci produkcji, jakoÊci i wartoÊci od˝ywczej pieczywa. SpoÊród prac tego kierunku
wielkie znaczenie praktyczne i teoretyczne dla
przemys∏u piekarskiego majà badania i opracowania naukowych podstaw wymiany ciep∏a
i masy, procesów fizykochemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych zachodzàcych
podczas wypieku chleba.
Prof. Auerman by∏ nie tylko wielkim badaczem i uczonym, ale potrafi∏ t´ wiedz´ wspaniale
przekazywaç innym, a Jego znakomita ksià˝ka
„Technologia piekarstwa”, wydawana wielokrotnie w b. ZSRR i za granicà jest pi´knym zwieƒczeniem tego wysi∏ku. Jako dzia∏acz organizacji
in˝ynierskiej propagowa∏ wÊród szerokich
warstw piekarzy wiedz´ technicznà, dobrà organizacj´ i post´p. Za dzia∏alnoÊç t´ by∏ prof.
Auerman wielokrotnie nagradzany i odznaczany.
¸otysz z pochodzenia, by∏ wielkim uczonym
oraz wspania∏ym cz∏owiekiem, ˝yczliwym dla
ludzi.
Prof. Auermana ∏àczy∏y z Polskà bliskie wi´zi naukowe i zawodowe, bywa∏ u nas wielokrotnie, a podczas jednej z takich wizyt w 1973 r.
otrzyma∏ Odznak´ Honorowà SITSpo˝. za zas∏u-
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gi we wspó∏pracy z NOT i wk∏ad w rozwój przemys∏u spo˝ywczego, a zw∏aszcza technologi´
piekarstwa.
W 1986 roku Stowarzyszenie nasze przyzna∏o
prof. L. Auermanowi najwy˝szà godnoÊç: Cz∏onkostwo Honorowe SITSpo˝.


Brunon FLISSIKOWSKI
(ur. w 1925 r.)

Kol. in˝. Brunon Flissikowski ukoƒczy∏ studia wy˝sze na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdaƒskiej.
W 1946 r. podjà∏ wieloletnià prac´ zawodowà
w Zak∏adach Przemys∏u T∏uszczowego w Gdaƒsku, w których pe∏ni∏ ró˝ne odpowiedzialne
funkcje in˝ynierskie, m.in. w latach 1953–1981
by∏ G∏ównym Energetykiem ww. Zak∏adów.
Autor wielu wniosków i opracowaƒ racjonalizatorskich. W istotnym stopniu przyczyni∏
si´ do unowoczeÊnienia Zak∏adów Przemys∏u
T∏uszczowego w Gdaƒsku, zw∏aszcza do modernizacji utwardzalni, rafinerii i margarynowni
oraz instalacji ch∏odniczych i cieplnych i dzia∏ów
elektrolizy wody.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1953 r. nale˝y do najbardziej aktywnych dzia∏aczy spo∏ecznych województwa gdaƒskiego i jest inspiratorem rozwoju przemys∏u spo˝ywczego w regionie. Pe∏ni∏
kolejno m.in. funkcje sekretarza Ko∏a Zak∏adowego i zast´pcy przewodniczàcego Zarzàdu
OW SITSpo˝., a od 1963 r. nieprzerwanie do
1988 r., tj. przez 25 lat – jako przewodniczàcy –
z du˝ym zaanga˝owaniem kierowa∏ pracà

Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego SITSpo˝.
w Gdaƒsku.
W 1988 r. zosta∏ wybrany Honorowym
Przewodniczàcym Zarzàdu OW SITSpo˝.
w Gdaƒsku.
Rozwinà∏ aktywnà wspó∏prac´ z Politechnikà
Gdaƒskà i by∏ organizatorem licznych konferencji naukowo-technicznych, seminariów i ró˝nych form szkolenia zawodowego dla kadry
in˝ynieryjno-technicznej. Uczestnik kilku Kongresów Techników Polskich. Przez dwie kadencje by∏ cz∏onkiem Rady G∏ównej NOT. W latach
1965-1987 by∏ wiceprzewodniczàcym Rady
Wojewódzkiej NOT w Gdaƒsku, a w 1987 r. zosta∏ jej Honorowym Przewodniczàcym.
Za zas∏ugi i osiàgni´cia w pracy zawodowej
i spo∏ecznej uzyska∏ wiele odznaczeƒ i wyró˝nieƒ, w tym Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaki za Zas∏ugi dla miasta Gdaƒska
oraz Ziemi Gdaƒskiej, a tak˝e Z∏otà Odznak´
Honorowà NOT i Honorowà Odznak´ SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1986 roku.


Kazimierz FURGO
(1916–2000)

Kol. in˝. Kazimierz Furgo w 1937 r. ukoƒczy∏
Wydzia∏ Chemiczny Paƒstwowej Szko∏y Przemys∏owej w Bydgoszczy, a w 1952 r. na Politechnice
¸ódzkiej uzyska∏ dyplom in˝yniera technologa.
W obronie kraju by∏ ranny dwukrotnie.
W kampanii wrzeÊniowej 1939 roku bra∏ udzia∏

w randze podporucznika w Armii Pomorze, potem dzia∏a∏ w ruchu oporu ZWZ-AK, w Powstaniu Warszawskim walczy∏ na Mokotowie
w pu∏ku „Baszta”, ranny zosta∏ wywieziony do
obozu w Niemczech.
Po powrocie do kraju przystàpi∏ do pracy
przy odbudowie przemys∏u spo˝ywczego. Zorganizowa∏ laboratorium w Zak∏adach Paƒstwowego Monopolu Spirytusowego w Starogardzie Gdaƒskim i by∏ jego kierownikiem
(1945–1949).
Od 1950 r. pracowa∏ w Zak∏adach PMS w Lublinie na stanowiskach kierownika kontroli
technicznej i laboratorium, a nast´pnie w Zak∏adach Piwowarsko-S∏odowniczych w Lublinie
m.in. jako kierownik kontroli technicznej i jako
kierownik browaru. W latach 1961–1977 kierowa∏ produkcjà suchego lodu i ciek∏ego CO2
w Zak∏adach „Polmos” w Lublinie.
W pracy wyró˝nia∏ si´ wielkà wiedzà technicznà oraz dà˝noÊcià do nowatorstwa w produkcji i obni˝enia jej kosztów. Autor i wspó∏autor wielu wniosków racjonalizatorskich,
kierowa∏ w Zak∏adach dzia∏alnoÊcià Klubu
Techniki i Racjonalizacji oraz komórkà wynalazczoÊci.
W latach 1971–1978 by∏ wieloletnim spo∏ecznym opiekunem Technikum Chemicznego
w Lublinie, uczestniczàc w jego rozbudowie, komisji naboru kandydatów, rozdziale
praktyk i zatrudnienia oraz w egzaminach maturalnych.
Cz∏onek naszego Stowarzyszenia od 1950 r.
wspó∏organizator Oddzia∏u Wojewódzkiego
w Lublinie, w którym kolejno pe∏ni∏ funkcje:
skarbnika, sekretarza, wiceprzewodniczàcego
i przewodniczàcego OW, cz∏onka komisji rewizyjnej i sàdu kole˝eƒskiego. By∏ cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. Od 1993 r. reprezentowa∏ lubelskie Êrodowisko seniorów w G∏ównej
Komisji NOT ds. Seniorów w Warszawie. Pracowa∏ spo∏ecznie równie˝ w Wojewódzkim Zarzàdzie Zwiàzku Inwalidów Wojennych i Wojskowych w Lublinie na stanowisku cz∏onka
Prezydium i wiceprzewodniczàcego.
Za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci zawodowej, spo∏ecznej i wojskowej wyró˝niony m.in. Krzy˝em
Kawalerskim OOP, Krzy˝em Walecznych (dwukrotnie), Krzy˝em Powstaƒczym, Krzy˝em Partyzanckim, Medalem za Udzia∏ w Wojnie
Obronnej 1939 roku oraz Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏ w 1986 roku.
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Kazimierz JAROSZ
(1923–1998)

Kol. prof. dr hab. in˝. Kazimierz Jarosz
ukoƒczy∏ studia w Wy˝szej Szkole Gospodarstwa
Wiejskiego w ¸odzi, a nast´pnie – jednoczeÊnie
pracujàc zawodowo – uzyska∏ na Wydziale
Chemii Spo˝ywczej Politechniki ¸ódzkiej stopieƒ magistra in˝yniera chemii oraz doktora
i doktora habilitowanego nauk technicznych.
W 1948 r. podjà∏ prac´ zawodowà w przemyÊle spirytusowym, zajmujàc kolejno ró˝ne
stanowiska, m.in. by∏ zast´pcà dyrektora ds.
technicznych (1963–1968) i naczelnym dyrektorem Zjednoczenia Przemys∏u Spirytusowego
(1968–1971).
Inicjator i realizator znacznego rozwoju
techniki i technologii w przemyÊle spirytusowym i dro˝d˝owym. Autor i wspó∏autor oÊmiu
wynalazków, kilku ksià˝ek i kilkudziesi´ciu
prac naukowych i publicystycznych w technicznych czasopismach krajowych i zagranicznych.
Powo∏any w 1971 r. na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu, przez 10 lat (do 1981 r.)
aktywnie kierowa∏ m.in. rozwojem post´pu technicznego w przemyÊle spo˝ywczym i wspó∏pracà mi´dzynarodowà w tym zakresie.
W 1982 r. podjà∏ prac´ naukowà w Instytucie
Przemys∏u Fermentacyjnego (obecnie Instytut
Biotechnologii Przemys∏u Rolno-Spo˝ywczego).
W 1987 r. zosta∏ profesorem nadzwyczajnym
i pracujàc naukowo g∏ównie zajmowa∏ si´ wykorzystaniem biotechnologii w przemyÊle spo˝ywczym.
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Cz∏onek SITSpo˝. od 1950 roku, poczàtkowo
pracowa∏ spo∏ecznie m.in. w dziedzinie szkolenia,
organizujàc odczyty, kursy i konferencje naukowe.
By∏ kolejno m.in. cz∏onkiem Zarzàdu OW w Warszawie (1961–1963), cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego (1959–1961 i 1966–1975) oraz przewodniczàcym G∏ównej Komisji Rewizyjnej (1963–1965).
Od 1975 r. do 1990 r. przez cztery kolejne kadencje by∏ Przewodniczàcym Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝., swojà wielkà pracà spo∏ecznà
i ogromnym osobistym zaanga˝owaniem walnie
przyczyniajàc si´ do utrwalenia i rozwoju naszego Stowarzyszenia oraz do rozszerzenia jego
dzia∏alnoÊci i umocnienia pozycji.
W latach 1987–1990 by∏ Wiceprezesem Naczelnej Organizacji Technicznej.
Przez kilka lat (od 1991 r.) by∏ Przewodniczàcym Krajowej Rady Gorzelnictwa przy Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝.
Za prac´ zawodowà i spo∏ecznà zosta∏ wyró˝niony licznymi odznaczeniami, w tym m.in. Orderem Sztandaru Pracy, Krzy˝em Oficerskim
i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà
Odznakà SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego
Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1986 r., a Krajowy
Zjazd Delegatów w 1990 r. nada∏ Mu tytu∏
Honorowego Przewodniczàcego SITSpo˝.


Tadeusz KACZMAREK
(1921–1995)

Kol. dr in˝. Tadeusz Kaczmarek ukoƒczy∏
studia in˝ynierskie na Wydziale Przetwórstwa

Rolnego Wy˝szej Szko∏y Gospodarstwa Wiejskiego w ¸odzi (1949 r.), a studia magisterskie na
Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznaƒskiego
(1951 r.). W 1975 r. po pozytywnej obronie pracy
doktorskiej otrzyma∏ stopieƒ naukowy doktora.
Prac´ zawodowà (w rachunkowoÊci rolnej) rozpoczà∏ ju˝ w czasie II wojny Êwiatowej. RównoczeÊnie dzia∏a∏ wtedy w ruchu oporu i w tajnym nauczaniu na terenie obecnego woj. ∏ódzkiego.
Po wojnie i po ukoƒczeniu studiów in˝ynierskich rozpoczà∏ w 1950 r. w Poznaniu prac´
w Zak∏adach Piwowarskich, z którymi by∏ zwiàzany zawodowo przez 33 lata (do 1983 r.). w Zak∏adach tych zajmowa∏ kolejno stanowiska:
piwowara, g∏ównego technologa, g∏ównego mechanika, kierownika zak∏adu i zast´pcy dyrektora przedsi´biorstwa ds. technicznych. W latach
1974–1983 objà∏ stanowisko kierownika placówki naukowo-badawczej przemys∏u s∏odowniczego, umiejscowionej w Zak∏adach Piwowarskich w Poznaniu.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1951 roku. Pe∏ni∏ w naszym Stowarzyszeniu wiele odpowiedzialnych
funkcji spo∏ecznych, m.in. by∏ przewodniczàcym kó∏ zak∏adowych, d∏ugoletnim przewodniczàcym Sekcji Piwowarskiej oraz sekretarzem
i wiceprzewodniczàcym Zarzàdu OW SITSpo˝.
w Poznaniu, przewodniczàcym Komisji Kszta∏cenia Kadr Technicznych oraz przewodniczàcym
Zespo∏u Rzeczoznawców przy Zarzàdzie OW
SITSpo˝. w Poznaniu. Cz∏onek Komisji Doskonalenia Kadr In˝ynieryjno-Technicznych przy
Zarzàdzie G∏ównym NOT. Delegat SITSpo˝.
i aktywny uczestnik pi´ciu kolejnych Kongresów Techników Polskich. Szczególnie aktywny
w zakresie podwy˝szania wiedzy wÊród pracowników przemys∏u oraz organizowania szkoleƒ,
sympozjów krajowych i mi´dzynarodowych.
Autor kilkudziesi´ciu publikacji w technicznych czasopismach bran˝owych i ksià˝ki o polskich browarach i piwach, wspó∏autor podr´cznika i poradnika dla przemys∏u piwowarskiego.
Posiada∏ trzy patenty.
Dzia∏acz spo∏eczny, wspania∏y Kolega, zawsze w swoim dzia∏aniu majàcy na uwadze dobro drugiego cz∏owieka.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony licznymi odznaczeniami, w tym
m.in. Krzy˝em Kawalerskim OOP, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej oraz Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà
SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1986 roku.


Edwin NOWICKI
(1926–2002)

Kol. Edwin Nowicki ca∏e swoje ˝ycie zawodowe przez 45 lat (1941–1986) zwiàza∏ z przemys∏em m∏ynarskim, w którym rozpoczà∏ prac´
ju˝ w 1941 r. bezpoÊrednio w produkcji, a po wyzwoleniu równie˝ w administracji. W 1952 r.
ukoƒczy∏ Technikum Przemys∏u Spo˝ywczego
w Gdaƒsku (specjalnoÊç m∏ynarstwo) i uzyska∏
tytu∏ technologa m∏ynarstwa. Zaraz po ukoƒczeniu Technikum podjà∏ prac´ zawodowà w Zak∏adach Przemys∏u M∏ynarskiego w Szczecinie,
w których na stanowisku inspektora-specjalisty
technika, a nast´pnie naczelnika Wydzia∏u Produkcji i kierownika Szkolenia Przywarsztatowego Kadr nieprzerwanie pracowa∏ w latach
1952–1986.
Zas∏u˝ony Racjonalizator Produkcji, autor
15 wniosków racjonalizatorskich dotyczàcych
nowych technologii, modernizacji i mechanizacji transportu wewn´trznego, organizacji przewozu przetworów luzem oraz poprawy warunków pracy. Inicjator szkolenia nowych kadr
systemem kursowym i na stanowiskach pracy
w m∏ynarstwie.
Od 1952 r. cz∏onek SITSpo˝., zaÊ od 1953 r.
sekretarz Zarzàdu Oddzia∏u w Szczecinie, którà
to funkcj´ z wielkim powodzeniem pe∏ni∏ przez
prawie 50 lat, co jest faktem bez precedensu.
G∏ównym êród∏em Jego sukcesów by∏o wspania∏e opanowanie sztuki obcowania z ludêmi. Dzi´ki niej i dzi´ki umiej´tnoÊci tworzenia kole˝eƒskiej atmosfery oraz ch´ci dzia∏ania spo∏ecznego
zyska∏ ogromnà popularnoÊç w Oddziale Wojewódzkim w Szczecinie i miano prawdziwego
aktywisty w ca∏ym Stowarzyszeniu.
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Za dzia∏alnoÊç spo∏eczno-zawodowà otrzyma∏ m.in. Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Z∏otà Odznak´ Honorowà NOT oraz
Honorowà Odznak´ naszego Stowarzyszenia.
Wpisany do Z∏otej Ksi´gi Zas∏u˝onych przez
Federacj´ NOT w Szczecinie.
GodnoÊç Honorowego Cz∏onka SITSpo˝.
nadano Mu w 1986 roku.


Edward WESO¸OWSKI
(1913–2005)

Kol. mgr in˝. Edward Weso∏owski, absolwent Wydzia∏u Chemicznego Politechniki
Lwowskiej, rozpoczà∏ prac´ zawodowà w 1941 r.
w Fabryce Konserw i Bekonów we Lwowie.
W 1945 r. podjà∏ prac´ w Centralnym Zarzàdzie
Przemys∏u Konserwowego w Warszawie, a nast´pnie jako dyrektor techniczny Zjednoczenia
w Bytomiu bra∏ czynny udzia∏ w przejmowaniu
zak∏adów w D´bicy, Katowicach, Bytomiu, Bielsku i Zi´bicach oraz w uruchamianiu w nich
produkcji mi´snej i owocowo-warzywnej. Od
1949 r. pracowa∏ w Centralnym Zarzàdzie Przemys∏u Mi´snego m.in. jako zast´pca dyrektora
do spraw produkcji (od 1958 r.).
Wspó∏twórca post´pu technicznego w przemyÊle mi´snym, organizator nowych rzeêni,
przetwórni w´dlin i konserwiarni, zawsze eksponujàcy zagadnienia nowoczesnoÊci i jakoÊci wyrobów. W latach 1970–1978 pracowa∏ w Departamencie Techniki Ministerstwa Przemys∏u
Spo˝ywczego i Skupu, gdzie Jego rozleg∏a wiedza
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i doÊwiadczenie by∏y równie˝ wszechstronnie
wykorzystywane.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1946 r. w Oddziale
w Zabrzu. W latach 1961–1975 by∏ przewodniczàcym Sekcji Przemys∏u Mi´snego, podnoszàc
na wysoki poziom dzia∏alnoÊç spo∏ecznà w bran˝y, zw∏aszcza w dziedzinie szkolenia kadr technicznych, rozwoju eksportu, wprowadzania nowych technik i technologii, m.in. nowoczesnego
ch∏odnictwa w przemyÊle mi´snym.
Od 1975 do 1983 r. wiceprzewodniczàcy
a w latach 1983–1990 przewodniczàcy G∏ównej
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Od 1976 r.
dzia∏a∏ równie˝ bardzo aktywnie w Komitecie
NOT ds. JakoÊci oraz w Komisji Seniorów przy
Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝.
By∏ jednym z autorów jubileuszowego wydawnictwa SITSpo˝. „50 lat Stowarzyszenia
1946–1996”.
Nast´pujàca opinia Kol. E. Weso∏owskiego
o roli Stowarzyszenia jest szczególnie trafna
i godna przytoczenia: Patrzàc retrospektywnie na
swojà prac´ zawodowà, widz´, ˝e wp∏yw Stowarzyszenia na nià by∏ wielki. Stowarzyszenie pozwala∏o
na ∏àczenie pracy zawodowej i spo∏ecznej, stwarza∏o zawsze bardzo dobre warunki dla inicjatyw, innowacji, post´pu technicznego i wynalazczoÊci. To, co
robi∏o si´ w Stowarzyszeniu, zawsze s∏u˝y∏o jego
cz∏onkom i przemys∏owi.
Za dzia∏alnoÊç zawodowà i spo∏ecznà wyró˝niony licznymi odznaczeniami paƒstwowymi,
resortowymi i bran˝owymi, w tym m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1986 roku.


Zbigniew ZIÓ¸KOWSKI
(1914–2003)

Kol. mgr Zbigniew Zió∏kowski ukoƒczy∏
studia wy˝sze na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie, specjalizujàc si´ w biotechnologii.
Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w 1939 r. jako kierownik techniczny fabryki dro˝d˝y „Spo∏em”
w Kielcach. W 1940 r. w tej fabryce zosta∏ aresztowany przez gestapo i zes∏any do obozu koncentracyjnego w OÊwi´cimiu, gdzie by∏ wi´ziony
przez cztery lata. Po odzyskaniu wolnoÊci
w 1945 r. kontynuowa∏ prac´ w przemyÊle spo˝ywczym „Spo∏em” w Krakowie, a nast´pnie
w Centrali ZSS” Spo∏em” w Warszawie. W okresie tym m.in. zajmowa∏ si´ przejmowaniem
i uruchamianiem nieczynnych zak∏adów przemys∏owych oraz importem maszyn i urzàdzeƒ
z Anglii w ramach udzielonego Polsce kredytu.
Po przej´ciu zak∏adów przemys∏owych
„Spo∏em” przez paƒstwo zajmowa∏ kolejno
stanowisko dyrektora naczelnego Zjednoczeƒ:
Przemys∏u Dro˝d˝owego, a potem Przemys∏u
Piwowarskiego. W jednostkach centralnych pe∏ni∏ odpowiedzialne funkcje, m.in. by∏ dyrektorem Departamentu Techniki w Ministerstwie
Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu, dyrektorem
Departamentu Planowania w Komitecie Nauki
i Techniki i dyrektorem Departamentu Wspó∏pracy z Zagranicà w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wy˝szego i Techniki.
Wspó∏prac´ z SITSpo˝. nawiàza∏ ju˝ w 1946 r.
na I Kongresie Techników Polskich w Katowicach, gdzie dzia∏a∏ w Komisji Wnioskowej Sekcji
Przemys∏u Spo˝ywczego i Ch∏odnictwa.

Nie szcz´dzi∏ swego czasu i wysi∏ku dla Stowarzyszenia i – jak ma∏o kto – wywar∏ ogromny
wp∏yw na rozwój SITSpo˝.
M.in. przez cztery kadencje by∏ przewodniczàcym i równie˝ przez cztery kadencje wiceprzewodniczàcym Zarzàdu G∏ównego, by∏ te˝ skarbnikiem, cz∏onkiem ZG, itp. Zawsze dba∏
o wysokà rang´ SITSpo˝., dà˝àc do realizacji
dwóch podstawowych celów: stworzenia w Polsce nowoczesnego przemys∏u spo˝ywczego oraz
przygotowania dla niego wykwalifikowanych
kadr in˝ynierów i techników. By∏ wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma „Przemys∏ Fermentacyjny”, przekszta∏conego przezeƒ w „Przemys∏ Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” dla
wype∏nienia w piÊmiennictwie technicznym luki w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Krzy˝em Komandorskim
OOP, Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝., a tak˝e odznaczony
Krzy˝em OÊwi´cimskim.
W 1986 roku SITSpo˝. nada∏o Mu najwy˝szà
ze swych godnoÊci – Cz∏onkostwo Honorowe. 

Stanis∏aw BERGER
(ur. w 1923 r.)

Kol. prof. dr hab. Stanis∏aw Berger ukoƒczy∏
studia w UMCS w Lublinie, gdzie specjalizowa∏
si´ w zakresie fizjologii ˝ywienia.
Od 1950 r. pracowa∏ w Dziale Higieny ˚ywienia PZH w Warszawie, zaÊ w 1954 r. rozpoczà∏
prac´ naukowo-badawczà w SGGW w Warszawie, z którà zwiàza∏ si´ nieprzerwanie ok. 50 lat.
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W latach 1957–1958 jako stypendysta Rockefellera, szkoli∏ si´ w dziedzinie biochemii ˝ywienia
w Cornell University (Ithaca.USA).
W 1966 r. profesor nadzwyczajny, w 1976 r.
profesor zwyczajny nauk rolniczych. Wspó∏organizator Katedry Fizjologii ˚ywienia Zwierzàt
UMCS (1946) oraz Technologii i Higieny ˚ywienia Cz∏owieka SGGW (1958). Wspó∏twórca Wydzia∏ów: Technologii Rolno-Spo˝ywczej oraz
˚ywienia Cz∏owieka i Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego SGGW (którego to Wydzia∏u by∏
pierwszym dziekanem przez 7 lat).
Twórca pierwszej w Polsce szko∏y akademickiej w zakresie nauki o ˝ywnoÊci i ˝ywieniu. Jego
osiàgni´cia naukowe, udokumentowane liczbà
ok. 400 publikacji w kraju i za granicà, dotyczà
m.in. metodyki oznaczania i metabolizmu ró˝nych zwiàzków, aktywnoÊci witaminy A, jakoÊci
bia∏ka, a tak˝e modeli szkolenia ˝ywieniowców
na poziomie wy˝szym.
Wykszta∏ci∏ ok.400 magistrów i 16 doktorów,
zaÊ kilku Jego uczniów zosta∏o profesorami lub
doktorami habilitowanymi.
W latach 1967–1970 pracowa∏ w Centrali
FAO w Rzymie i rozpoczà∏ trwajàcà do dzisiaj
Êcis∏à wspó∏prac´ z ONZ, FAO, WHO, UNICEF
itp. m.in. w zakresie szkolenia ˝ywieniowców
w krajach rozwijajàcych si´ oraz uczestniczy∏
w wielu Mi´dzynarodowych Kongresach ˚ywienia. Europejska Federacja ˚ywieniowców
wybra∏a go na Prezydenta 1987–1991, a Mi´dzynarodowa Unia Nauk ˚ywieniowych powo∏a∏a
na wiceprezydenta na okres 1993–1997 oraz
nada∏a Mu godnoÊç Cz∏onka Honorowego.
By∏ i jest zapraszany jako ekspert i visiting
professor do wielu krajów europejskich, do USA,
Kanady, Japonii, a tak˝e krajów rozwijajàcych si´.
Wspó∏za∏o˝yciel Polskiego Towarzystwa Nauk ˚ywieniowych i jego przewodniczàcy przez
kilka kadencji. Przez wiele lat przewodniczy∏
Komitetowi ˚ywienia Cz∏owieka PAN.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1952 r., od lat bardzo
aktywnie dzia∏a w naszym Stowarzyszeniu
i w NOT, m.in. jako wiceprzewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. w ciàgu dwu kadencji
(1975–1982), jako Redaktor Naczelny „Przemys∏u Spo˝ywczego” (przez szeÊç lat), a tak˝e jako
przewodniczàcy Komitetu Gospodarki ˚ywnoÊciowej NOT. Czynnie uczestniczy w organizowaniu zjazdów i konferencji naukowych oraz
wspó∏pracy SITSpo˝. z zagranicà.
Za dzia∏alnoÊç naukowà i spo∏ecznà otrzyma∏ wiele odznaczeƒ, w tym m.in. Krzy˝ Komandorski z Gwiazdà, Komandorski, Oficerski,
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Kawalerski, Orderu Odrodzenia Polski, Medal
im.B.Rumiƒskiego oraz Z∏otà Odznak´ Honorowà NOT i Honorowà Odznak´ SITSpo˝.
W 1995 r. Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Wiejskiego nada∏a Mu najwy˝szà godnoÊç akademickà: doktorat honoris causa.
Odznaczony te˝ zosta∏ Medalami za Zas∏ugi
dla ObronnoÊci Kraju oraz 4 odznaczeniami bojowymi Wojska Polskiego za udzia∏ w wojnie
1944/45 roku.
Honorowym Cz∏onkiem naszego Stowarzyszenia zosta∏ w 1990 roku.


Zdzis∏aw JAB¸O¡SKI
(ur. w 1926 r.)

Kol. mgr in˝. Zdzis∏aw Jab∏oƒski ukoƒczy∏
studia wy˝sze I stopnia w Wy˝szej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w ¸odzi i II stopnia w Szkole G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskujàc stopieƒ magistra in˝yniera
technologii ˝ywnoÊci.
Od 1949 do 1995 r. ÊciÊle zwiàzany z przemys∏em mi´snym, w którym pracowa∏ na ró˝nych stanowiskach, w tym m.in. w Zak∏adach Mi´snych
w Toruniu (1949–1953) jako kierownik Dzia∏u
Kontroli Technicznej i zast´pca dyrektora ds. produkcji, w Centrali Przemys∏u Mi´snego w Warszawie (1953–1975) jako kierownik Dzia∏u Produkcji
Bekonów i Konserw i Naczelnik Wydzia∏u Technologii, a nast´pnie jako Zast´pca Dyrektora Naczelnego ds. Produkcji oraz w Instytucie Przemys∏u
Mi´snego i T∏uszczowego (1975–1991) jako kierownik Zak∏adu Technologii Mi´sa i Zast´pca Dyrektora Instytutu ds. Technicznych.

W latach 1991–1993 by∏ konsultantem firmy
Epstein Eng. Export, Warszawa, a w latach
1993–1995 cz∏onkiem Rady Nadzorczej „Constar” S.A. w Starachowicach.
Inicjator, koordynator i realizator post´pu
technologicznego w przemyÊle mi´snym. Autor
patentów oraz publikacji w czasopismach i w formie ksià˝kowej oraz dokumentów normalizacyjnych.
Wyk∏adowca kursów doskonalenia zawodowego, studiów podyplomowych (AR Poznaƒ)
i dziennych (SGGW Warszawa).
Wieloletni redaktor dzia∏owy i do chwili
obecnej zast´pca redaktora naczelnego „Gospodarki Mi´snej”.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1950 r., wieloletni
przewodniczàcy kó∏ zak∏adowych w Zak∏adach
Mi´snych w Toruniu, Centrali Przemys∏u
Mi´snego i Instytucie Przemys∏u Mi´snego.
Cz∏onek-za∏o˝yciel Sekcji Przemys∏u Mi´snego przy Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝.,
jej przewodniczàcy w ciàgu trzech kadencji
i wiceprzewodniczàcy oraz cz∏onek Zarzàdu
Sekcji kilku kadencji, cz∏onek Prezydium Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. w ciàgu dwóch
kadencji.
Obecnie jest Sekretarzem Komisji Seniorów
i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego w FSNT
(od 2003 r.), wiceprzewodniczàcym Komisji
Specjalizacji Zawodowej In˝ynierów i Techników przy Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝. (2 kadencje: 1998–2002 i 2002–2006), wiceprzewodniczàcym Mazowieckiego Oddzia∏u SITSpo˝.
(2 kadencje: 1998–2002 i 2002–2006), cz∏onkiem
ZG SITSpo˝., cz∏onkiem Komisji Pomocy
Kole˝eƒskiej ZG SITSpo˝., cz∏onkiem Komisji
Seniorów ZG SITSpo˝., wiceprzewodniczàcym
Klubu Seniorów i Ârodowiska przy Zarzàdzie
Oddzia∏u Mazowieckiego.
Za dzia∏alnoÊç zawodowà i spo∏ecznà wyró˝niony Krzy˝em Oficerskim i Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Odznakà „Zas∏u˝ony dla Handlu Zagranicznego”, Z∏otà i Srebrnà
Odznakà Honorowà NOT, Honorowà Odznakà
SITSpo˝., Medalem za Zas∏ugi dla ObronnoÊci
Kraju, Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, Medalem
10-lecia Polski Ludowej, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Odznakà „Zas∏u˝ony Pracownik
Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu” (dwukrotnie),
Odznakà „Zas∏u˝ony Pracownik Rolnictwa”,
Odznakà „Zas∏u˝ony Pracownik Handlu Zagranicznego”.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1990 roku.


Anatol KONOWA¸OW
(ur. w 1918 r.)

Kol. in˝. Anatol Konowa∏ow, in˝ynier-technolog Êrodków spo˝ywczych, w ciàgu swej d∏ugoletniej pracy zawodowej (1945–1982) pracowa∏
m.in. na stanowiskach kierowniczych w gorzelni
w Bàkowej Górze, pow. Radomsko, w przemyÊle
rolnym PGR w Lublinie, w przemyÊle drobiarskim i w „Spo∏em” w Siedlcach. Jest autorem
kilkudziesi´ciu wdro˝onych projektów racjonalizatorskich o du˝ych efektach technicznych
i ekonomicznych. Jest te˝ w∏aÊcicielem dwóch
patentów wynalazczych i jednego wzoru u˝ytkowego.
Cz∏onek SITSpo˝ od 1948 r. poczàtkowo
w Oddziale Wojewódzkim w ¸odzi, potem
w Lublinie, Warszawie a od 1975 r. do chwili
obecnej w Siedlcach.
W latach 1963–1971 pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Ko∏a przy Zak∏adach Drobiarskich,
przez 12 lat (1978–1990) by∏ przewodniczàcym
Oddzia∏u Wojewódzkiego SITSpo˝. w Siedlcach.
Uczestniczy∏ jako delegat w XX i XXI Kongresie Techników Polskich.
Za prac´ zawodowà, udzia∏ w rozwoju
przemys∏u spo˝ywczego oraz wieloletnià prac´
spo∏ecznà w Stowarzyszeniu otrzyma∏ m.in.
Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Z∏otà Odznak´ Honorowà NOT i Odznak´
Honorowà SITSpo˝. Jest te˝ cz∏onkiem honorowym Rady Wojewódzkiego Oddzia∏u NOT
w Siedlcach.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1990 roku.


231

W∏adys∏aw NAPIERA¸A
(ur. w 1930 r.)

Kol. dr in˝. W∏adys∏aw Napiera∏a jest absolwentem Wy˝szej Szko∏y Rolniczej w Poznaniu
(1955 r.), gdzie specjalizowa∏ si´ w zakresie nauk
rolniczych oraz technologii przemys∏u ziemniaczanego i fermentacyjnego. W 1969 r. na Wydziale Technologii Rolno-Spo˝ywczej tej˝e
uczelni otrzyma∏ stopieƒ naukowy doktora nauk
technicznych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Optymalizacja procesu fermentacji
mlekowej w warunkach wytwórni kwasu mlekowego w Lesznie”.
W okresie 1955–1992 tj. przez 37 lat bez przerwy pracowa∏ w Zak∏adach Przemys∏u Spirytusowego w Lesznie, zajmujàc kolejno stanowiska:
starszego kontrolera Kontroli Technicznej
w Stacji DoÊwiadczalnej, starszego asystenta
laboratorium badawczego (1958 r.), kierownika
laboratorium (1963) i zast´pcy dyrektora do
spraw technicznych i ds. produkcji (1985–1992).
Autor kilkudziesi´ciu publikacji, laureat
I nagrody w konkursie na najciekawszà korespondencj´ z zak∏adu do czasopisma „Przemys∏
Fermentacyjny i Rolny”. Autor wielu wniosków
racjonalizatorskich i wspó∏autor kilku patentów. W 1973 roku mistrz bran˝y w zakresie
wynalazczoÊci. Cz∏onek Rad Naukowych: Instytutu Przemys∏u Fermentacyjnego w Warszawie, OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn
dla Przetwórstwa P∏odów Rolnych w Pleszewie
oraz Centrum Post´pu Technicznego SIMP
w Rydzynie.
Od 1955 r. cz∏onek SITSpo˝., od 1980 r. Przewodniczàcy Oddzia∏u Wojewódzkiego SITSpo˝.
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w Lesznie i wiceprzewodniczàcy, a nast´pnie
cz∏onek Prezydium Rady Oddzia∏u Wojewódzkiego NOT w Lesznie. By∏ sekretarzem G∏ównej
Komisji Rewizyjnej SITSpo˝.
Po przejÊciu na rent´ w 1992 roku nadal
dzia∏a w Kole Zak∏adowym oraz w Oddziale
SITSpo˝. w Lesznie. Publikuje artyku∏y o tematyce zwiàzanej z zastosowaniem pochodnych
kwasu mlekowego w takich czasopismach
bran˝owych, jak „Przemys∏ Spo˝ywczy” i „Gospodarka Mi´sna” oraz uczestniczy w seminariach organizowanych przez Dzia∏ Marketingu
Przedsi´biorstwa Przemys∏u Fermentacyjnego
AKWAWIT S.A. w Lesznie.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony licznymi odznaczeniami paƒstwowymi, bran˝owymi i stowarzyszeniowymi,
w tym m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia Otrzyma∏ w 1990 roku.


Stefan SUJAK
(1911–1992)

Kol. in˝. Stefan Sujak przepracowa∏ zawodowo 50 lat w przemyÊle spo˝ywczym, w tym ponad 40 lat w przemyÊle mleczarskim. W 1945 r.
jako dyrektor Okr´gu Spo∏em, przystàpi∏ do
uruchamiania spó∏dzielni mleczarskich na Pomorzu Zachodnim, przyczyniajàc si´ do zorganizowania i w∏àczenia do eksploatacji 50 spó∏dzielni mleczarskich oraz licznych zbiornic

mleka, punktów sieci handlowej i rzeêni drobiu
w woj. szczeciƒskim i koszaliƒskim. W latach
1950–1977 pracowa∏ w Okr´gowej Spó∏dzielni
Mleczarskiej w Poznaniu, poczàtkowo na stanowisku kierownika Wydzia∏u, a nast´pnie
(1957–1967) wiceprezesa ds. technicznych. By∏
w tym czasie wzorowym wychowawcà m∏odzie˝y w spó∏dzielczoÊci mleczarskiej.
W okresie 1967–1977 pe∏ni∏ funkcj´ kierownika Stacji DoÊwiadczalnej w Centralnym Laboratorium Przemys∏u Koncentratów Spo˝ywczych w Poznaniu i rzecznika patentowego.
Autor 18 i wspó∏autor pi´ciu patentów, które
zosta∏y wdro˝one w przemyÊle mleczarskim
i koncentratów spo˝ywczych. Za autorstwo pi´ciu wzorów u˝ytkowych i 43 wniosków racjonalizatorskich uzyska∏ Z∏otà Odznak´ Racjonalizatora Produkcji.
Autor kilkudziesi´ciu publikacji zawodowych
z dziedziny przemys∏u spo˝ywczego, w tym
m.in. opracowania pt. „Zbiór wynalazków i wzorów u˝ytkowych z zakresu rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej w kraju” (1988 r.).
Cz∏onek SITSpo˝. od 1950 r., dzia∏ajàcy na terenie woj. poznaƒskiego. By∏ m.in. cz∏onkiem
(1951–1953), wiceprzewodniczàcym (1953–1954)
Zarzàdu OW SITSpo˝. w Poznaniu, a nast´pnie cz∏onkiem Rady Grupy Rzeczoznawców.
W okresie 1972–1992 pe∏ni∏ funkcj´ wiceprzewodniczàcego Komisji Rewizyjnej OW naszego
Stowarzyszenia w Poznaniu, udziela∏ si´ te˝
w pracach Komisji Post´pu Technicznego
i Racjonalizacji SITSpo˝., SITR oraz OW
NOT w Poznaniu.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Krzy˝em Kawalerskim
OOP, Medalem Za Udzia∏ w Walkach Obronnych oraz Z∏otà Odznakà Honorowà NOT
i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
GodnoÊç Honorowego Cz∏onka naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1990 roku.


Henryk WÑSAK
(1921–1997)

Kol. mgr in˝. Henryk Wàsak, absolwent Wydzia∏u Rolnego Uniwersytetu im. Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie, ju˝ od 1949 r. zwiàza∏
si´ na trwa∏e z przemys∏em spo˝ywczym, pracujàc do 1986 r. na kierowniczych stanowiskach
w przemyÊle jajczarsko -drobiarskim, ch∏odniczym, mleczarskim i owocowo-warzywnym
Lubelszczyzny. W okresie 1973–1977 by∏ wyk∏adowcà przedmiotów zawodowych w Technikum
Przemys∏u Spo˝ywczego w Lublinie.
W przemyÊle da∏ si´ poznaç jako inicjator
post´pu technicznego i organizacyjnego oraz jako racjonalizator produkcji.
Przez ponad 40 lat aktywny cz∏onek Stowarzyszenia. W Wojewódzkim Oddziale SITSpo˝.
w Lublinie od 1955 r. zajmowa∏ odpowiedzialne stanowiska w ruchu stowarzyszeniowym,
m.in. sekretarza i skarbnika OW, cz∏onka i przewodniczàcego Komisji Rewizyjnej OW itp., w latach 1959–1965 przewodniczàcego a w latach
1965–1973 wiceprzewodniczàcego Oddzia∏u
Wojewódzkiego SITSpo˝. w Lublinie.
Dzia∏alnoÊç spo∏eczna to Jego wielka pasja ˝yciowa. Przez wiele lat by∏ te˝ rzeczoznawcà technicznym, wyk∏adowcà wielu kursów bran˝owych
oraz bieg∏ym sàdowym (z zakresu mleczarstwa).
Odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otà Odznakà
Honorowà NOT i Odznakà Honorowà SITSpo˝.
W 1990 roku Stowarzyszenie nada∏o Mu godnoÊç Cz∏onka Honorowego. Przez wiele lat, a˝ do
Êmierci by∏ Przewodniczàcym Konwentu Cz∏onków Honorowych SITSpo˝.
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Stanis∏aw WÓJCIK
(1926–1992)

˝ywczego w celu zainteresowania m∏odzie˝y
dzia∏alnoÊcià stowarzyszeniowà.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej
wyró˝niony licznymi odznaczeniami, w tym m.in.
Krzy˝em Kawalerskim OOP, Z∏otà Odznakà Honorowà NOT, Honorowà Odznakà SITSpo˝. oraz
Odznakà „Budowniczy Wroc∏awia”.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏ w 1990 roku.


Barbara ZDZIESZY¡SKA

Kol. in˝. Stanis∏aw Wójcik ukoƒczy∏ studia
wy˝sze na Wydziale Budownictwa Politechniki
Wroc∏awskiej w 1950 roku. Prac´ zawodowà rozpoczà∏ ju˝ w 1940 r., jako robotnik, pracujàc zawodowo uczy∏ si´ i zdobywa∏ wiedz´.
Po ukoƒczeniu studiów wy˝szych podjà∏
prac´ zawodowà w Pracowni Projektowo-Kosztorysowej przy Wroc∏awskich Zak∏adach Piwowarsko-S∏odowniczych, a nast´pnie w 1974 r.
zorganizowa∏ Biuro Projektów Przemys∏u Owocowo-Warzywnego we Wroc∏awiu i kierowa∏ nim
przez wiele lat.
Od 1952 r. cz∏onek PZITB, zaÊ od 1956 r.
cz∏onek SITSpo˝., w którym przez dziesi´ciolecia pe∏ni∏ wiele odpowiedzialnych
funkcji. Od 1959 r. cz∏onek Sàdu Kole˝eƒskiego
i cz∏onek Komisji Post´pu Technicznego.
Przez 25 lat (1967–1992) nieprzerwanie z wielkim powodzeniem sprawowa∏ funkcj´ przewodniczàcego Zarzàdu Oddzia∏u SITSpo˝. we
Wroc∏awiu. Organizator nowych Kó∏ Zak∏adowych, Sekcji Bran˝owych oraz Zarzàdu Oddzia∏u w Wa∏brzychu. Inicjator powo∏ania ró˝nych komisji dzia∏ajàcych w ramach Zarzàdu
OW SITSpo˝. i Rady Wojewódzkiej NOT we
Wroc∏awiu.
Aktywny uczestnik i wspó∏organizator studiów stacjonarnych w zakresie technologii ˝ywnoÊci i ˝ywienia w Akademii Rolniczej we Wroc∏awiu. By∏ te˝ inicjatorem zorganizowania studiów
zaocznych na Wydziale In˝ynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu.
Utrzymywa∏ sta∏e kontakty z dyrekcjami
szkó∏ zawodowych i technikum przemys∏u spo-
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Kol. mgr Barbara Zdzieszyƒska ukoƒczy∏a
w 1954 roku studia w Wy˝szej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskujàc dyplom magistra
towaroznawstwa artyku∏ów spo˝ywczych.
BezpoÊrednio po studiach wy˝szych podj´∏a
prac´ w przemyÊle spo˝ywczym, poczàtkowo
w Poznaƒskiej Wytwórni Octu i Musztardy
(1954–1957), potem w Poznaƒskiej Wytwórni
Win (1957–1960), a nast´pnie przez wiele lat
pracowa∏a w bran˝y ciastkarsko-piekarskiej, poczàtkowo w ZPC „Goplana” (1960–1962), a nast´pnie przez 28 lat (1962–1990) w Poznaƒskiej
Ciastkarskiej Spó∏dzielni Spo˝ywców „Spo∏em”,
zajmujàc kolejno odpowiedzialne stanowiska:
kierownika laboratorium, g∏ównego technologa
i (od 1983 r.) wiceprezesa ds. produkcji piekarsko-ciastkarskiej.
Inicjatorka licznych usprawnieƒ organizacyjnych i technologicznych, m.in. przy uruchamianiu nowych piekarƒ w Poznaniu. Autorka licznych receptur piekarsko-ciastkarskich dla
nowych wyrobów, np. dla produktu eksportowego „Pumpernikel Wielkopolski”. Wspó∏autorka
dokumentacji rozruchowej i koordynatorka roz-

ruchu trzech nowo wybudowanych piekarni
i jednej ciastkarni w Poznaniu. Autorka metody
wykorzystywania okreÊlonych asortymentów
pieczywa zwrotnego.
Dzia∏aczka SITSpo˝. od 1955 roku. Na poznaƒskim terenie naszego Stowarzyszenia by∏a m.in. przewodniczàcà Ko∏a Zak∏adowego
(1955–1977), przewodniczàcà Wojewódzkiej
Sekcji Przemys∏u Owocowo-Warzywnego
(1957–1959); w 1968 r. przyczyni∏a si´ do zorganizowania Wojewódzkiej Sekcji Piekarsko-Ciastkarskiej SITSpo˝. Od wielu lat dzia∏a te˝ w Zarzàdzie naszego Stowarzyszenia w Poznaniu,
jako cz∏onek i sekretarz, a w latach 1983–1994
jako wiceprzewodniczàca Oddzia∏u. W latach
1990–1994 by∏a cz∏onkiem Prezydium Zarzàdu
G∏ównego SITSpo˝. w Warszawie.
Obecnie pe∏ni funkcj´ przewodniczàcej Komisji Rewizyjnej w Oddziale SITSpo˝. w Poznaniu. Od 1986 r. jest cz∏onkiem Rady G∏ównej
NOT i Rady Wojewódzkiej NOT w Poznaniu.
Za osiàgni´cia w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej wyró˝niona m.in. Krzy˝em Kawalerskim OOP,
Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà
Odznakà SITSpo˝. oraz licznymi odznaczeniami
resortowymi i regionalnymi.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏a w 1990 roku.


Witold KOSTRO
(ur. w 1928 r.)

techniki ¸ódzkiej, pracujàc – ju˝ w czasie studiów – jako asystent u prof. dr. W. Pezackiego
w Zak∏adzie Technologii Mi´sa P¸. Nast´pnie
podjà∏ prac´ w Zak∏adach Mi´snych w Poznaniu oraz w Zak∏adach Przemys∏u Paszowego
w ¸odzi i Warszawie. Pracowa∏ kolejno na ró˝nych stanowiskach od praktykanta do mistrza,
kierownika produkcji, naczelnika wydzia∏u i zast´pcy dyrektora do spraw technicznych. Przeniesiony s∏u˝bowo do pracy w Ministerstwie
Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu, po jego reorganizacji przechodzi do pracy w Ministerstwie
Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej, w którym do 1987 r. zajmowa∏ odpowiedzialne stanowisko wicedyrektora Departamentu Przetwórstwa Spo˝ywczego.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1954 r. W ciàgu pi´çdziesi´cioletniej pracy stowarzyszeniowej by∏
m.in. przewodniczàcym Ko∏a Zak∏adowego, wiceprzewodniczàcym Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego w Warszawie (przez 22 lata), a nast´pnie jego przewodniczàcym przez dwie kadencje
(1983–1986 i 1987–1990).
W 1990 r. zgromadzenie delegatów Oddzia∏u
SITSpo˝. w Warszawie nada∏o Mu tytu∏ Honorowego Przewodniczàcego Zarzàdu Oddzia∏u.
W Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝. by∏ cz∏onkiem wielu komisji i komitetów oraz cz∏onkiem
Prezydium. Uczestniczy∏ jako delegat w pi´ciu
kolejnych Kongresach Techników Polskich. Za
dzia∏alnoÊç zawodowà i spo∏ecznà uzyska∏ wiele
odznaczeƒ i wyró˝nieƒ, w tym m.in. Krzy˝
Kawalerski OOP, Z∏otà Odznak´ Honorowà za
Zas∏ugi dla Warszawy oraz Z∏otà Odznak´
Honorowà NOT i Honorowà Odznak´ SITSpo˝.
GodnoÊç Honorowego Cz∏onka SITSpo˝.
otrzyma∏ w 1994 roku.


Kol. in˝. Witold Kostro ukoƒczy∏ studia
wy˝sze na Wydziale Chemii Spo˝ywczej Poli-
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Kazimiera KRZYSIK

Kol. mgr in˝. Kazimiera Krzysik ukoƒczy∏a
w 1958 roku studia wy˝sze na Wydziale Chemii
Spo˝ywczej Politechniki ¸ódzkiej, uzyskujàc
tytu∏ magistra in˝yniera chemii spo˝ywczej.
W tym samym roku podj´∏a prac´ w Rzeszowskich Zak∏adach Przemys∏u Owocowo-Warzywnego „Alima”, przekszta∏conych w 1992 r.
w Spó∏k´ Akcyjnà „Alima-Gerber”. Z zak∏adami tymi zwiàza∏a ca∏e swoje ˝ycie zawodowe
i przepracowa∏a w nich 36 lat, kolejno na stanowiskach: g∏ównego technologa, kierownika laboratorium, kierownika Zak∏adowej Stacji
DoÊwiadczalnej, g∏ównego specjalisty ds. jakoÊci
oraz kierownika Dzia∏u Badaƒ i Rozwoju
Produktu.
W 1985 roku uzyska∏a I stopieƒ specjalizacji
zawodowej in˝yniera w dziedzinie przetwórstwa
rolno-spo˝ywczego.
Do najwa˝niejszych Jej osiàgni´ç zawodowych nale˝y rozwój i doskonalenie produkcji od˝ywek dla dzieci. Jest twórcà ponad 40 nowych
produktów dla niemowlàt „BOBO FRUT” oraz
produktów dla dzieci w wieku szkolnym i m∏odzie˝y „JUNIOR FRUT”, a tak˝e wielu wdro˝onych nowych technologii. Jej osiàgni´cia w tym
zakresie znalaz∏y potwierdzenie m.in. w czterech
nagrodach zespo∏owych Ministra Przemys∏u
Spo˝ywczego i Skupu. Autorka 20 publikacji
w prasie technicznej, 25 norm zak∏adowych
i licznych materia∏ów szkoleniowych. Inicjatorka i organizatorka licznych narad i konferencji
naukowo-technicznych oraz kursów specjalistycznych, aktywny rzeczoznawca oraz dobry,
zweryfikowany wyk∏adowca.
Od 1959 r. cz∏onek SITSpo˝. stale aktywny
i przyczyniajàcy si´ do uzyskania bardzo do-
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brych wyników i wysokiego poziomu organizacyjnego OW SITSpo˝. w Rzeszowie i jego ogniw.
By∏a m.in. przewodniczàcà Ko∏a Zak∏adowego
(1960–1968), przewodniczàcà i wiceprzewodniczàcà Wojewódzkiej Sekcji Przemys∏u Owocowo-Warzywnego w Rzeszowie (1968–1982) oraz
przewodniczàcà Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego SITSpo˝ w Rzeszowie (1983–1990). By∏a
wiceprzewodniczàcà G∏ównej Komisji Rewizyjnej SITSpo˝. w Warszawie (1994–1998).
Od 1990 roku do chwili obecnej pe∏ni funkcj´ sekretarza Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego SITSpo˝. w Rzeszowie.
Za dzia∏alnoÊç zawodowà i stowarzyszeniowà
odznaczona m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
W 1994 roku uzyska∏a godnoÊç Cz∏onka
Honorowego SITSpo˝.


Eugeniusz MACHAJ
(1924–1996)

Kol. mgr in˝. Eugeniusz Machaj by∏ absolwentem Politechniki ¸ódzkiej i Wy˝szej Szko∏y
Rolniczej w Poznaniu.
Prac´ rozpoczà∏ w ¸odzi, jako student, zaÊ jako dyplomant pracowa∏ w Ekspozyturze Przemys∏u Mi´snego w Poznaniu, a potem jako kierownik przetwórni mi´sa w Zak∏adach Mi´snych
w ¸odzi. Nast´pnie pracowa∏ na odpowiedzialnych stanowiskach w wielu zak∏adach polskiego
przemys∏u mi´snego, m.in. w Szczecinie, M∏awie,
Warszawie, (S∏u˝ewiec), Poznaniu (OPPMs) oraz
– jako I Zast´pca Dyrektora w Rawie Mazowiec-

kiej. By∏ równie˝ zatrudniony w zak∏adach Szekszawa w Kombinacie Mi´snym na W´grzech.
Przez wiele lat (1974–1979) i po 1982 r. by∏
równie˝ zwiàzany z Instytutem Przemys∏u Mi´snego i T∏uszczowego, zajmujàc si´ problematykà wdro˝eƒ i pracujàc na stanowisku adiunkta.
Cz∏onek Stowarzyszenia od 1950 r., rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç na terenie Zak∏adów Mi´snych
w ¸odzi i kontynuowa∏ jà w Szczecinie, M∏awie,
Rawie Mazowieckiej i Warszawie.
W latach 1983–1986 by∏ przewodniczàcym
Sekcji Przemys∏u Mi´snego przy Zarzàdzie
G∏ównym SITSpo˝., jednoczeÊnie dzia∏a∏ w Oddziale Warszawskim. M.in. wspó∏organizowa∏
Wojewódzkie Reprezentacje w Ciechanowie,
Ostro∏´ce, P∏ocku i Siedlcach.
Posiada∏ nieprzeci´tne zdolnoÊci organizacyjne, przygotowa∏ wiele kursów i wyjazdów szkoleniowych w kraju i za granicà oraz konferencji,
gie∏d i wystaw. Zg∏osi∏ i zrealizowa∏ wiele pomys∏ów racjonalizatorskich.
Za dzia∏alnoÊç zawodowà i spo∏ecznà odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝em Partyzanckim, Krzy˝em Armii Krajowej, Medalem Zwyci´stwa
i WolnoÊci oraz Z∏otà Odznakà Honorowà NOT
i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1994 roku.


Wiktor MUNDKOWSKI
(ur. w 1913 r.)

niczy Paƒstwowej Szko∏y Przemys∏owej w Bydgoszczy i ukoƒczy∏ jà w 1936 roku. Przed II
wojnà Êwiatowà pracowa∏ w cukrowni Karwice-Ozierany w Mizoczu na Wo∏yniu.
W kampanii wrzeÊniowej 1939 r. bra∏ udzia∏
w walkach z Niemcami nad Bzurà; 1 paêdziernika 1939 r. dosta∏ si´ do niewoli niemieckiej. Po ucieczce z niewoli pracowa∏ w latach
1940–1945 w cukrowni Dobre na Kujawach,
na stanowisku kierownika produkcji, a potem
– po wojnie – przy odbudowie cukrowni
w Pruszczu Gdaƒskim i Kluczewie. Nast´pnie
przez kilkanaÊcie lat (1951–1968) by∏ zatrudniony w cukrowni Nowy Staw na ˚u∏awach,
pe∏niàc kolejno odpowiedzialne funkcje kierownika produkcji, g∏ównego technologa i kierownika inwestycji.
Cz∏onkiem SITSpo˝. jest nieprzerwanie od
1947 roku (a przedtem, przed wojnà, w 1937 r.
wstàpi∏ do bratniego Stowarzyszenia Cukrowników Polskich).
W latach 1951–1962 przewodniczàcy Ko∏a
SITSpo˝., a nast´pnie (1952–1965) cz∏onek Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia w Gdaƒsku, przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej i przewodniczàcy Ko∏a Seniorów
Oddzia∏u SITSpo˝. w Gdaƒsku.
Nadal do chwili obecnej pracuje aktywnie
w OW SITSpo˝. w Gdaƒsku.
Za prac´ zawodowà i spo∏ecznà odznaczony
m.in. Medalem za Udzia∏ w Wojnie Obronnej
1939 roku, Medalem Zwyci´stwa, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi oraz Z∏otà Odznakà Honorowà
Naczelnej Organizacji Technicznej i Honorowà
Odznakà SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1994 roku.


Kol. Wiktor Mundkowski, po nauce w gimnazjum wstàpi∏ na Wydzia∏ Chemiczno-Cukrow-
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Adam OLSZEWSKI
(ur. w 1936 r.)

Kol. dr in˝. Adam Olszewski odby∏ studia
wy˝sze w Akademii Rolniczej w Krakowie
i Lublinie uzyskujàc tytu∏ in˝yniera rolnictwa
(1970) oraz magistra in˝yniera rolnictwa (1977),
a nast´pnie stopieƒ naukowy doktora nauk rolniczych (1981). Posiada I stopieƒ specjalizacji
zawodowej in˝yniera w zakresie przetwórstwa
rolno-spo˝ywczego (kierunek – technologia
mi´sa). Rzeczoznawca w zakresie technologii
przemys∏u mi´snego (od 1983), wyk∏adowca
SITSpo˝. w specjalizacji technologia przetwórstwa mi´snego oraz ekonomika i organizacja przedsi´biorstwa przemys∏u spo˝ywczego
(od 1984).
W przemyÊle mi´snym pracowa∏ poczàtkowo
w Przedsi´biorstwie Przemys∏u Mi´snego
w Rzeszowie, pe∏niàc odpowiedzialne funkcje
kierownicze, a nast´pnie w Zak∏adach Mi´snych
„Constar” S.A. w Starachowicach na stanowisku
g∏ównego technologa.
Nast´pnie pracowa∏ w Zak∏adach Mi´snych
„Soko∏ów” (Oddzia∏ Farm Food w Czy˝ewie)
na stanowisku kierownika Dzia∏u Technologii
i Kontroli JakoÊci.
Obecnie jest pracownikiem naukowym Wy˝szej Szko∏y im. B.Jaƒskiego w ¸om˝y.
Posiada du˝y dorobek w dziedzinie techniki
i racjonalizacji, dotyczàcy g∏ównie poprawy jakoÊci wyrobów i zwi´kszania zdolnoÊci produkcyjnej zak∏adów przemys∏u mi´snego. Opracowa∏
i wdro˝y∏ szeÊç projektów wynalazczych. W 1979
r. uzyska∏ nagrod´ Ministra Nauki,Szk.W.iT. za
opracowanie naukowe „Solanka i mieszanki bez-
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azotanowe w produkcji konserw pasteryzowanych eksportowych”.
Ma w swoim dorobku naukowym 14 publikacji o tematyce technologicznej, jest m.in. autorem podr´cznika „Technologia przetwórstwa
mi´snego” (2001).
Inicjator i wspó∏organizator wystaw o gospodarce przemys∏u mi´snego regionu, krajowych
i regionalnych konferencji naukowo-technicznych oraz krajowych i zagranicznych wyjazdów
technicznych.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1961 r., dzia∏ajàcy na
terenie Rzeszowszczyzny oraz Zarzàdu G∏ównego. Mi´dzy innymi:przewodniczàcy Ko∏a
Zak∏adowego przy Zak∏adach Mi´snych w Rzeszowie (1961–1974), zast´pca przewodniczàcego
(1983–1990) i przewodniczàcy Zarzàdu Oddzia∏u
SITSpo˝. (1990–1994), cz∏onek Wojewódzkiej
Rady NOT w Rzeszowie (1990–1994). JednoczeÊnie, od 1976 r. pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Sekcji Mi´snej Oddzia∏u SITSpo˝.
w Rzeszowie.
Cz∏onek Zarzàdu G∏ównego naszego Stowarzyszenia (od 1983 r) i cz∏onek jego Prezydium
(1990–1994).
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy˝em
Zas∏ugi, Z∏otà Odznakà Honorowà NOT, Honorowà Odznakà SITSpo˝., Odznakà Zas∏u˝ony
dla woj. Rzeszowskiego oraz dla woj. KroÊnieƒskiego i Medalem 70-lecia Ruchu Spo∏ecznego
Techników na Ziemi Rzeszowskiej.
Honorowy Cz∏onek naszego Stowarzyszenia
od 1994 roku.


Stanis∏aw PALMA
(ur. w 1917 r.)

Za prac´ zawodowà i stowarzyszeniowà wyró˝niony m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Z∏otà Odznakà Honorowà
NOT i Odznakà Honorowà SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1994 roku.


Eugeniusz SKOTNICKI
(ur. w 1924 r.)

Kol. mgr in˝. Stanis∏aw Palma studia wy˝sze
odby∏ na Wydziale Przetwórstwa Rolnego Wy˝szej Szko∏y Gospodarstwa Wiejskiego w ¸odzi,
a nast´pnie specjalizujàc si´ w zakresie fermentacji uzyska∏ tytu∏ magistra in˝yniera chemika
Êrodków spo˝ywczych.
Prac´ zawodowà w przemyÊle spirytusowym
rozpoczà∏ w 1948 r. w ¸ódzkich Zak∏adach
Przemys∏u Spirytusowego, poczàtkowo na stanowisku kierownika laboratorium chemicznego,
a nast´pnie zast´pcy dyrektora do spraw technicznych. W latach 1966–1979 by∏ naczelnym
dyrektorem tych zak∏adów.
Ma du˝e osiàgni´cia techniczne i dorobek
twórczy, wyra˝ony istotnymi usprawnieniami
technicznymi i patentem. Przyczyni∏ si´ do rozwoju i modernizacji ww. zak∏adu, mechanizujàc
ten zak∏ad jako pierwszy w bran˝y spirytusowej,
uruchamiajàc oddzia∏ produkcji wódek gatunkowych i unowoczeÊniajàc transport wewn´trzny.
Do pracy w SITSpo˝. przystàpi∏ w 1950 r.,
b´dàc jednym ze wspó∏organizatorów Oddzia∏u
Wojewódzkiego w ¸odzi, pe∏niàc w nim m.in.
funkcje sekretarza, a nast´pnie wiceprzewodniczàcego OW (1968–1978) oraz cz∏onka Zarzàdu
OW (do 1994 r.).
Pe∏ni∏ odpowiedzialne funkcje w Komisji Seniorów, do 1998 r. by∏ m.in. przewodniczàcym
Komisji Seniorów Rady Federacji NOT w ¸odzi
i cz∏onkiem G∏ównej Komisji Seniorów NOT
w Warszawie. JednoczeÊnie przez kilka kadencji
(od 1979 r.) pe∏ni∏ równie˝ funkcj´ przewodniczàcego Ko∏a Seniorów w Oddziale SITSpo˝.
w ¸odzi.

Kol. mgr in˝. Eugeniusz Skotnicki w okresie
okupacji aktywnie dzia∏a∏ w Dziale Informacji
i Propagandy Armii Krajowej na terenie Piotrkowa. Po wojnie ukoƒczy∏ studia wy˝sze I stopnia w Wy˝szej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie, a II stopnia – na Wydziale In˝ynieryjno-Ekonomicznym Transportu, Politechniki
w Szczecinie uzyskujàc tytu∏ magistra in˝yniera.
Z przemys∏em spo˝ywczym zwiàzany nieprzerwanie od 1945 r., poczàtkowo z przemys∏em
tytoniowym w Gdyni i w Poznaniu, a nast´pnie
m.in. w latach 1952–1965 z przemys∏em i transportem mleczarskim w Okr´gowym Oddziale
Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich w Poznaniu,
gdzie zainicjowa∏ i zorganizowa∏ system nowatorskich powiàzaƒ transportowych w przemyÊle
mleczarskim.
W 1968 r. zosta∏ powo∏any na stanowisko Sekretarza Rady Oddzia∏u Wojewódzkiego NOT
w Poznaniu i pe∏ni∏ t´ funkcj´ przez 23 lata
(tj. do przejÊcia na emerytur´ w 1991 r.).
Ju˝ od 1959 r. ÊciÊle zwiàzany z SITSpo˝. jako cz∏onek Stowarzyszenia, cz∏onek i wiceprzewodniczàcy Zarzàdu OW w Poznaniu. Przez
36 lat (do 2002 roku) by∏ z ramienia SITSpo˝.
cz∏onkiem Rady Wojewódzkiej NOT w Pozna-
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niu, gdzie w latach 1991–2000 by∏ przewodniczàcym a nast´pnie wiceprzewodniczàcym Komisji
Rewizyjnej Rady NOT w Poznaniu, a w latach
1997–2000 przewodniczàcym Komisji Historii
Ruchu Stowarzyszeniowego.
Wspó∏organizator i cz∏onek Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Techników Polskich w Poznaniu, inicjator i realizator rozbudowy Domu
Technika w Poznaniu (w latach osiemdziesiàtych).
W uznaniu Jego osiàgni´ç w dzia∏alnoÊci
i w pracy spo∏eczno-zawodowej zosta∏ wyró˝niony licznymi odznaczeniami, m.in. Krzy˝em
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝em
Partyzanckim, Z∏otà Odznakà Honorowà NOT,
Odznakà Honorowà SITSpo˝. i in.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1994 roku.


Jan WACHNIAK
(ur. w 1919 r.)

Wiele lat ˝ycia poÊwi´ci∏ pracy w gastronomii
kierujàc zak∏adami i szkolàc kadr´ gastronomicznà m.in. w Centralnym OÊrodku Szkolenia
Kadr „Spo∏em”, w Sosnówce ko∏o Jeleniej Góry,
a nast´pnie w zak∏adach paƒstwowego i spó∏dzielczego przemys∏u gastronomicznego i mi´snego w woj. szczeciƒskim. Opracowa∏ i wdro˝y∏
w zak∏adach liczne wnioski racjonalizatorskie
i usprawnienia techniczne.
Do SITSpo˝. nale˝y od 1953 r., b´dàc zawsze
bardzo aktywnym dzia∏aczem spo∏ecznym. Zorganizowa∏ wiele Kó∏ SITSpo˝. w zak∏adach gastronomicznych. Od 1958 r. dzia∏a jako cz∏onek
Zarzàdu OW w Szczecinie, przewodniczàc
ró˝nym komisjom Stowarzyszenia, a w 1980 r.
zosta∏ przewodniczàcym Ko∏a Seniorów przy
Zarzàdzie Oddzia∏u SITSpo˝. w Szczecinie.
Za aktywnà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà zosta∏ wpisany do Ksi´gi Zas∏u˝onych NOT Oddzia∏u
w Szczecinie (1985 r.).
Odznaczony m.in. Krzy˝em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝em Kampanii
WrzeÊniowej 1939 roku i innymi medalami wojskowymi, a tak˝e Z∏otà Odznakà Honorowà
NOT oraz Odznakà Honorowà SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1994 roku. Jako Cz∏onek Honorowy – Senior Konwentu nadal aktywnie pracuje w OW SITSpo˝. w Szczecinie.


Janusz B. BERDOWSKI
(ur. w 1935 r.)

Kol. Jan Wachniak prac´ zawodowà rozpoczà∏
ju˝ w 1933 r. w wytwórni w´dlin w Buczaczu, woj.
tarnopolskie. Bra∏ udzia∏ w kampanii wrzeÊniowej, jest kombatantem II wojny Êwiatowej.
W 1946 r. przybywa ze Lwowa, jako repatriant, na
Ziemie Odzyskane i tu – g∏ównie w Szczecinie –
podejmuje dzia∏alnoÊç zawodowà i spo∏ecznà.
Ukoƒczy∏ Technikum Gospodarcze w Szczecinie uzyskujàc tytu∏ technika technologa ˝ywienia
zbiorowego. Ponadto – po ukoƒczeniu rocznego
studium podyplomowego – uzyska∏ uprawnienia
technologa przetwórstwa mi´snego, ma te˝
m.in. uprawnienia starszego inspektora – lustratora bran˝owego.
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Kol. dr in˝. Janusz B. Berdowski ukoƒczy∏
studia wy˝sze w SGGW w Warszawie, specjalizu-

jàc si´ w technologii przemys∏u spo˝ywczego. Na
Wydziale Technologii ˚ywnoÊci tej uczelni
w 1986 r. uzyska∏ stopieƒ doktora nauk technicznych. Na Uniwersytecie Warszawskim ukoƒczy∏ studium z organizacji i zarzàdzania.
Prac´ zawodowà podjà∏ w 1959 r. w Zak∏adach
Przemys∏u Owocowo-Warzywnego we W∏oc∏awku. Z bran˝à tà by∏ zwiàzany przez wiele lat, pracujàc m.in. w ZPOW w Milejowie, Radomiu
i ¸owiczu na stanowiskach kierownika wydzia∏u produkcji, szefa produkcji, g∏ównego technologa, a w ZPOW w ¸owiczu – zast´pcy dyrektora ds. technicznych i dyrektora naczelnego.
W 1972 r. jako stypendysta FAO, odby∏ pó∏roczne studia na Uniwersytetach w Berlinie
Zachodnim i Monachium. Po s∏u˝bowym
przejÊciu do Zjednoczenia Przemys∏u Owocowo-Warzywnego „Fructopol” w Warszawie, pe∏ni∏
w nim m.in. funkcj´ dyrektora technicznego
(1975–1982). Nast´pnie przez siedem lat w Instytucie Przemys∏u Fermentacyjnego by∏ zast´pcà dyrektora ds. techniczno-wdro˝eniowych
(1982–1989).
Dzi´ki osobistemu wk∏adowi Jego pracy nastàpi∏ istotny rozwój i unowoczeÊnienie polskiego przemys∏u owocowo-warzywnego, m.in.
zmodernizowano zak∏ady w Rzeszowie, Pudliszkach, Tarczynie, Tymbarku, Milejowie, Nowym
Sàczu i in., a w kierowanych przez niego zak∏adach w ¸owiczu uruchomiono nowe dzia∏y produkcyjne, uzupe∏niono linie technologiczne,
wybudowano ch∏odni´ i zamra˝alni´ oraz utworzono Stacj´ DoÊwiadczalnà, której zadaniem
by∏o opracowywanie nowych produktów oraz
nowych rozwiàzaƒ technicznych.
W 1989 r. zosta∏ powo∏any na stanowisko
dyrektora Departamentu Przetwórstwa Rolno-Spo˝ywczego w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej, od 1994 do 1998 roku
by∏ – w randze podsekretarza stanu – dyrektorem Polskiego Centrum Badaƒ i Certyfikacji
przy Prezesie Rady Ministrów. By∏ doradcà
Prezesa Rady Ministrów do spraw przemys∏u
spo˝ywczego i certyfikacji (1993–1997).
Cz∏onek Komisji Konkursowej Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich „Polagra”, wieloletni cz∏onek Rad Naukowych instytutów bran˝owych i Centralnej Biblioteki Rolniczej,
cz∏onek Komitetu Wykonawczego Mi´dzynarodowej Federacji Producentów Win w Pary˝u,
Europejskiej Organizacji JakoÊci i wielu innych
organizacji. By∏ wyk∏adowcà z zakresu technologii owoców i warzyw na wydziale Chemii Spo˝ywczej Politechniki ¸ódzkiej oraz z zakresu

organizacji przedsi´biorstw na Wydziale Technologii ˚ywnoÊci SGGW w Warszawie.
Obecnie prowadzi wyk∏ady z zakresu zarzàdzania jakoÊcià w Wy˝szej Szkole Mened˝erskiej SIG w Warszawie (w uczelni tej jest kierownikiem Zak∏adu Zarzàdzania JakoÊcià) oraz
z zakresu zarzàdzania jakoÊcià i zarzàdzania ekorozwojem w Wy˝szej Szkole Przedsi´biorczoÊci
im. B. Jaƒskiego w Warszawie.
Od 1998 roku do chwili obecnej jest ekspertem UNIDO ds. certyfikacji zintegrowanego zarzàdzania jakoÊcià.
Na podstawie ukoƒczonych kursów i szkoleƒ
otrzyma∏ 16 certyfikatów i zaÊwiadczeƒ z zakresu systemów zapewnienia jakoÊci, w tym
certyfikaty Europejskiej Organizacji JakoÊci
(European Organization Quality) oraz instytucji wiodàcych w zakresie systemów jakoÊci
z Francji, Niemiec, W. Brytanii i Polski. Cz∏onek
I kadencji Polskiego Komitetu Normalizacji
i Kapitu∏y „Teraz Polska”, od 2005 roku cz∏onek
Kapitu∏y „Polski Produkt Przysz∏oÊci” (przy
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci)
oraz cz∏onek Europejskiego Rycerstwa Wina.
W 2004 roku zosta∏ Laureatem Polskiej
Honorowej Nagrody JakoÊci, organizowanej
przez Krajowà Izb´ Gospodarczà. Nagroda ta,
przyznana za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci na rzecz
promocji jakoÊci oraz organizacji systemu akredytacji i certyfikacji w Polsce, zosta∏a wr´czona
w czasie uroczystoÊci na Zamku Królewskim
w Warszawie w dniu 11 listopada 2004 roku.
Z tej okazji Laureat otrzyma∏ listy gratulacyjne,
w tym od Prezydenta RP.
Autor 8 ksià˝ek i ok. 280 publikacji w czasopismach technicznych krajowych i zagranicznych, wspó∏twórca czterech patentów. Autor 7
wniosków racjonalizatorskich.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1959 r. Pe∏ni∏ wiele
funkcji m.in. w Kole Zak∏adowym, w Sekcji
Przemys∏u Owocowo-Warzywnego, w Komisji
Rewizyjnej, w Zespole Rzeczoznawców itp. By∏
przewodniczàcym Rady Programowej czasopisma „Przemys∏ Spo˝ywczy” oraz delegatem ZG
SITSpo˝. do Rady G∏ównej NOT i do Rady Gospodarki ˚ywnoÊciowej itp.
W latach 1973–1989 przez kilka kadencji
nieprzerwanie pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Sekcji Przemys∏u Owocowo-Warzywnego,
której aktywna praca przyczyni∏a si´ w znacznym stopniu do post´pu naukowo-technicznego
w bran˝y.
W 1990 roku Zjazd Delegatów powo∏a∏ go na
stanowisko Przewodniczàcego Zarzàdu G∏ów-
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nego SITSpo˝., a kolejny Zjazd ponownie powierzy∏ Mu t´ funkcj´ na lata 1994–1998.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Krzy˝em Oficerskim i Kawalerskim OOP, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi oraz
Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà
Odznakà SITSpo˝.
Krajowy Zjazd Delegatów w 1998 r. nada∏ Mu
tytu∏ Honorowego Przewodniczàcego SITSpo˝.


Irena BIA¸KOWSKA

Kol. mgr in˝. Irena Bia∏kowska w 1949 roku
ukoƒczy∏a studia wy˝sze na Wydziale Rolnym
Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie.
W latach 1948–68 pracowa∏a w przemyÊle
spo˝ywczym na terenie Dolnego Âlàska w bran˝y piwowarskiej i owocowo-warzywnej. By∏a
wspó∏organizatorem laboratorium w Browarze
Piastowskim i w Zak∏adach Winiarskich we
Wroc∏awiu.
Przez wiele lat (1958–1967) kierowa∏a Wydzia∏em Produkcji w Zak∏adach Winiarskich
we Wroc∏awiu.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1955 roku, by∏a za∏o˝ycielem Ko∏a Zak∏adowego przy DolnoÊlàskich
Zak∏adach Przemys∏u Owocowo-Warzywnego
we Wroc∏awiu i przez 10 lat by∏a jego przewodniczàcà. Od 1970 roku jest cz∏onkiem Zarzàdu
Oddzia∏u SITSpo˝. we Wroc∏awiu i do 2002 roku kierowa∏a Komisjà Socjalno-Bytowà. W 1975
roku zorganizowa∏a przy Zarzàdzie Oddzia∏u
Ko∏o Cz∏onków Indywidualnych i zosta∏a jego
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pierwszà przewodniczàcà. Aktywny uczestnik
wszystkich dzia∏aƒ Zarzàdu OW, a w szczególnoÊci organizacji promocji krajowych wyrobów
przetwórstwa spo˝ywczego.
Za zas∏ugi w pracy zawodowej i spo∏ecznej
wyró˝niona licznymi odznaczeniami.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏a w 1998 roku.


Stanis∏aw BUJAK
(1914–2003)

Kol. prof. dr Stanis∏aw Bujak rozpoczà∏
w 1936 roku studia wy˝sze na Wydziale Rolnym
Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie i dokoƒczy∏ je po wojnie w Katedrze Technologii Przemys∏ów Rolnych i Mikrobiologii ww. uczelni w 1947 roku uzyskujàc tytu∏
in˝yniera rolnictwa i magistra nauk agrotechnicznych.
W Uniwersytecie Marii Curie-Sk∏odowskiej
w Lublinie uzyska∏ stopieƒ naukowy doktora nauk rolniczych (1951), a w Wy˝szej Szkole Rolniczej w Lublinie zosta∏ docentem (1955), profesorem nadzwyczajnym (1963) i profesorem
zwyczajnym (1973).
Doktor honoris causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1988), Akademii Rolniczej w Poznaniu (1989) i Akademii Rolniczej
w Lublinie (1989).
Prac´ zawodowà, rozpocz´tà w 1947 roku
w Dro˝d˝owni i Gorzelni Lublin na stanowisku
kierownika laboratorium kontynuowa∏ nast´pnie przez kilka dziesi´cioleci w wy˝szych uczel-

niach Lublina: w UMCS (1947–1955) i w WSR
(AR) (1956–1984).
W szczególnoÊci w Wy˝szej Szkole Rolniczej
(Akademii Rolniczej) pe∏ni∏ funkcje m.in. kierownika katedry, prodziekana (1958–1960)
i dziekana (1960–1962) Wydzia∏u Rolniczego,
prorektora ds. nauki (1962–1965), a nast´pnie
dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Rolnej
(1975–1980).
Na uczelniach lubelskich: Akademii Rolniczej (Wydzia∏y Rolniczy, Techniki Rolniczej,
Ogrodniczy i Zootechniczny), UMCS (Wydzia∏
Biologii i Nauk o Ziemi) oraz WSI (Instytut
Technologii i Eksploatacji Maszyn) prowadzi∏
wyk∏ady z nast´pujàcych przedmiotów: szczegó∏owa technologia przemys∏ów rolnych, technologia rolna, towaroznawstwo i przechowalnictwo
produktów rolnych, biotechnologia kwasów spo˝ywczych, przechowalnictwo owoców i warzyw,
przydatnoÊç owoców i warzyw do przetwórstwa,
technologia ogólna, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierz´cego, mikrobiologia
ogólna i przemys∏owa.
Opublikowa∏ ok. 100 prac naukowych, autor
2 patentów i 15 ekspertyz. Jego prace badawcze
dotyczy∏y m.in. biosyntezy bia∏ka paszowego,
enzymów pektolitycznych i enzymów celulolitycznych.
W szczególnoÊci do Jego osiàgni´ç i zainteresowaƒ naukowych nale˝a∏y badania uzdolnieƒ
dro˝d˝y winiarskich w zakresie ubocznych produktów fermentacji, optymalizacja biosyntezy
bia∏ka paszowego z ubocznych produktów przemys∏u spo˝ywczego, wzbogacanie kiszonek
ziemniaczanych w witamin´ B12, hydrolizy substratów lignino-celulozowych i in. Ponadto stworzy∏ kolekcj´ dro˝d˝y i grzybów liczàcà ponad
300 szczepów.
By∏ promotorem kilkunastu prac doktorskich, kierowa∏ ok.200 pracami magisterskimi.
By∏ cz∏onkiem (i cz∏onkiem honorowym)
licznych organizacji i rad naukowych m.in. by∏
wieloletnim (1969–1986) cz∏onkiem Komitetu
Technologii i Chemii ˚ywnoÊci PAN i jego przewodniczàcym (1984–1986) oraz cz∏onkiem honorowym (1984), cz∏onkiem Komitetu Biotechnologii PAN (1985–1993), Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów (od 1950 r.), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 1963 r.) i in.
Cz∏onek Rady Naukowej Instytutu Przemys∏u Fermentacyjnego (1966–1986) i jej przewodniczàcy (1984–1986), cz∏onek Rady Naukowej
Instytutu Antybiotyków (1967–1971) i in. By∏
te˝ cz∏onkiem Centralnej Komisji Kwalifika-

cyjnej (1973–1976) a tak˝e Rady Naukowej przy
Ministrze Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu.
Cz∏onek Kolegium Redakcyjnego „Przemys∏u
Rolnego” (1959–1963) oraz cz∏onek Rad Programowych „Przemys∏u Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego” (od 1965) i Acta Alimentaria
Polonica (1984–1990).
Cz∏onek SITSpo˝. od 1947 roku, by∏ cz∏onkiem Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego w Lublinie, a w latach 1980–1986 cz∏onkiem Zarzàdu
G∏ównego naszego Stowarzyszenia.
W ciàgu ponad 50-letniej spo∏ecznej pracy
w SITSpo˝. by∏ cz∏onkiem wielu ró˝nych Komisji przy Zarzàdzie OW w Lublinie.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej uhonorowany zosta∏ m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otym
Krzy˝em Zas∏ugi, wieloma Medalami (Polskiej
Akademii Nauk: im. M. Oczapowskiego oraz za
zas∏ugi dla rozwoju nauki polskiej, Medalem
(Odznakà) za zas∏ugi dla AR Wroc∏aw, ART.
Olsztyn, Politechniki ¸ódzkiej i SGGW oraz
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów), licznymi odznakami (Zas∏u˝ony Dzia∏acz Kultury,
Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego,
Zas∏u˝ony Pracownik Rolnictwa, Zas∏u˝ony
dla m. Lublina oraz dla Lubelszczyzny), Z∏otà
i Srebrnà Odznakà NOT, Honorowà Odznakà
oraz Medalami 40-lecia i 50-lecia SITSpo˝. i in.
Zas∏u˝ony Nauczyciel PRL, laureat 3 nagród
naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.
Kol. Bujak od 1940 r. by∏ kombatantem, podchorà˝ym ZWZ-AK, dzia∏ajàcym na terenie
Podlasia, odznaczony zosta∏ Krzy˝em Armii
Krajowej i Odznakà „Akcja Burza”.
W 1998 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.
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Zygmunt GÑBCZY¡SKI
(ur. w 1926 r.)

Kol. mgr in˝. Zygmunt Gàbczyƒski ukoƒczy∏ studia wy˝sze na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie
uzyskujàc tytu∏ magistra in˝yniera.
Prac´ zawodowà podjà∏ w 1951 roku w Centralnym Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich
w Warszawie, nast´pnie – w latach 1952–1973 –
pracowa∏ m.in. w WZSMlecz. w Lublinie najpierw na stanowisku kierownika dzia∏u kontroli
technicznej, potem by∏ kierownikiem Okr´gowej
Stacji Ocen, a nast´pnie dyrektorem Okr´gowej
Sk∏adnicy Mleczarskiej w Lublinie.
W 1973 roku zosta∏ powo∏any w Izbie RzemieÊlniczej w Lublinie na zast´pc´ prezesa zarzàdu ds. technicznych i pracowa∏ na tym stanowisku do czasu przejÊcia na emerytur´.
Dokona∏ licznych usprawnieƒ i udoskonaleƒ
technicznych w przemyÊle mleczarskim i rzemioÊle.
Jego osiàgni´cia i dorobek twórczy dotyczy∏y
w szczególnoÊci: racjonalizacji, wynalazczoÊci
oraz usprawnieƒ i udoskonaleƒ technicznych,
a tak˝e udoskonalania metod badawczych i laboratoryjnych w przemyÊle mleczarskim oraz kierowania i nadzorowania s∏u˝b technicznych,
a tak˝e udoskonalania bran˝ spo˝ywczych w rzemioÊle.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1954 roku. Kolejno pe∏ni∏ funkcje: przewodniczàcego Zarzàdu Ko∏a
przy WZSMlecz. w Lublinie, zast´pcy sekretarza
i wiceprzewodniczàcego Zarzàdu OW oraz przewodniczàcego Sekcji Mleczarskiej przy Zarzàdzie OW SITSpo˝. w Lublinie.
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By∏ te˝ – przez kilka kadencji – radnym Miejskiej oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Krzy˝em Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otym
Krzy˝em Zas∏ugi, Medalami 30-lecia i 40-lecia
PRL, licznymi Odznakami (Tysiàclecia Polski,
Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego,
Zas∏u˝ony Pracownik Handlu i Us∏ug, Zas∏u˝ony Dzia∏acz Ruchu Spó∏dzielczego, Zas∏u˝ony
dla m. Lublina oraz dla Lubelszczyzny), Honorowà Odznakà Rzemios∏a, Medalem 50-lecia
Rzemios∏a Polskiego, Srebrnym Medalem im.
Jana Kiliƒskiego, Z∏otà i Srebrnà Odznakà NOT,
Honorowà Odznakà SITSpo˝. i in.
Kol. Z.Gàbczyƒski jest kombatantem AK,
odznaczony zosta∏ Krzy˝em Armii Krajowej
i Odznakà „Akcja Burza”.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1998 roku.


Adolf HORUBA¸A
(ur. w 1925 r.)

Kol. prof. dr hab. Adolf Horuba∏a rozpoczà∏
prac´ zawodowà w 1948 roku w Oddziale Centrali Spó∏dzielni Mleczarsko-Jajczarskich w Lublinie. W 1950 r. ukoƒczy∏ studia wy˝sze na Wydziale Rolnym UMCS w Lublinie, specjalizujàc
si´ w zakresie technologii i mikrobiologii ˝ywnoÊci. Nast´pnie w SGGW w Warszawie uzyska∏
stopieƒ doktora (kandydata) nauk rolniczych
(1954 r.) i doktora habilitowanego (1964 r.).

Odby∏ roczny sta˝ na uczelniach amerykaƒskich (1959 r.) oraz kilkutygodniowe podró˝e naukowe do RFN, W. Brytanii, W∏och, USA i ZSRR.
Od roku 1954 do 1995, tj. przez ponad 40 lat
by∏ zatrudniony jako nauczyciel akademicki
w SGGW w Warszawie, pracujàc na stanowiskach kierownika zak∏adu, kierownika katedry,
dziekana Wydzia∏u Technologii ˚ywnoÊci i prorektora ds. studentów.
Profesor nadzwyczajny (1973 r.) i profesor
zwyczajny nauk technicznych (1982 r.). Cz∏onekkorespondent PAN (od 1986 r.), Cz∏onek rzeczywisty PAN (od 1998 r.). G∏ównym kierunkiem Jego badaƒ naukowych sà: przetwarzanie
i utrwalanie owoców i warzyw, zastosowanie
promieniowania jonizujàcego w technologii ˝ywnoÊci oraz biochemiczne i biofizyczne problemy
w technologii ˝ywnoÊci.
Opublikowa∏ ponad 100 prac naukowych,
w tym kilka podr´czników z zakresu technologii
owoców i warzyw oraz m.in. ksià˝k´ „Podstawy
przechowalnictwa ˝ywnoÊci”. Ma znaczàcy dorobek dydaktyczno-wychowawczy. Jest promotorem 11 prac doktorskich i ponad 100 prac magisterskich.
Pe∏ni∏ liczne funkcje w radach i komitetach
naukowych, m.in. funkcj´ Przewodniczàcego
Komitetu Technologii i Chemii ˚ywnoÊci PAN
oraz Przewodniczàcego Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemys∏u Rolno-Spo˝ywczego, jest cz∏onkiem Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego. Cz∏onek Komitetu Redakcyjnego „Roczników Chemii i Technologii ˚ywnoÊci” (1966–1974), w 1975 r. zosta∏ powo∏any na
redaktora naczelnego „Acta Alimentaria Polonica”. Obecnie jest redaktorem dzia∏owym
„Post´pów Nauk Rolniczych” (wyd. PAN).
W czasie okupacji dzia∏a∏ w Batalionach
Ch∏opskich – okr´g Lublin.
Wieloletni cz∏onek SITSpo˝. Pe∏ni∏ m.in.
funkcj´ wiceprzewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego (1963–1965) i (1992–94), cz∏onka Zarzàdu
G∏ównego (przez cztery kadencje), cz∏onka Sàdu
Kole˝eƒskiego oraz cz∏onka Zarzàdu Sekcji
Przemys∏u Owocowo-Warzywnego przy ZG
SITSpo˝. wieloletni redaktor „Przemys∏u Spo˝ywczego” i cz∏onek Rady Programowej, wieloletni przewodniczàcy Rady Programowej czasopisma „Przemys∏ Fermentacyjny”.
Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Wiejskiego
w 1997 r. nada∏a Mu najwy˝szà godnoÊç akademickà – doktorat honoris causa.
W 1990 r., jako pierwszy, zosta∏ wyró˝niony
przez SITSpo˝. nagrodà im. Prof. Eugeniusza

Pijanowskiego. Jest cz∏onkiem Akademii In˝ynierskiej w Polsce.
Za osiàgni´cia w pracy naukowej i spo∏ecznej
odznaczony m.in. Krzy˝em Oficerskim i Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z∏otà Odznakà Honorowà NOT, Honorowà Odznakà naszego Stowarzyszenia oraz
licznymi nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy˝szego i Techniki
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1998 roku.


Micha∏ JANKIEWICZ
(ur. w 1926 r.)

Kol. mgr Micha∏ Jankiewicz ukoƒczy∏
wy˝sze studia na Uniwersytecie Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie uzyskujàc tytu∏ magistra praw.
Ca∏à swojà wieloletnià, rozpocz´tà w 1947 roku prac´ zawodowà poÊwi´ci∏ przemys∏owi zbo˝owo-m∏ynarskiemu na terenie Lubelszczyzny.
Poczàtkowo by∏ laborantem, a nast´pnie kierownikiem laboratorium oraz kierownikiem
Dzia∏u Produkcji w M∏ynie Nr 1 „Spo∏em”
w Lublinie a w latach 1963–1976 pe∏ni∏ funkcj´
zast´pcy dyrektora ds. technicznych w Wojewódzkim Przedsi´biorstwie Przemys∏u Zbo˝owo-M∏ynarskiego w Lublinie.
Wspó∏inicjator i realizator rozbudowy bazy
surowcowo-magazynowej przemys∏u zbo˝owo-m∏ynarskiego Lubelszczyzny oraz budowy Wytwórni Makaronu w Lublinie, a nast´pnie jej
przebudowy i modernizacji.
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Z Jego aktywnym udzia∏em zosta∏y wybudowane elewatory zbo˝owe w ¸ukowie i Werbkowicach oraz rozbudowane w Trawnikach i ZamoÊciu; ∏àczna pojemnoÊç elewatorów wzros∏a o 130
tys. ton, a zdolnoÊç przemia∏owa m∏ynów Lubelszczyzny zwi´kszy∏a si´ do 400 t/dob´.
Inicjator powstania Wydzia∏u Technologii
M∏ynarstwa w Technikum Przemys∏u Spo˝ywczego w Lublinie i wieloletni wyk∏adowca. Wydzia∏ ten ukoƒczy∏o kilkuset absolwentów.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1957 roku, za∏o˝yciel
Ko∏a Zak∏adowego przy PZZ oraz wieloletni
cz∏onek Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia w Lublinie.
Od 1983 roku wieloletni cz∏onek Prezydium
Zarzàdu Oddzia∏u SITSpo˝. w Lublinie. Dzi´ki
Jego osobistemu zaanga˝owaniu podejmowane
sà liczne akcje i imprezy. M.in. zorganizowa∏
dwie krajowe wycieczki techniczne do zaprzyjaênionych zak∏adów, na Wystaw´ „Polagra” oraz
techniczne wyjazdy zagraniczne do Pary˝a i do
W∏och (ze zwiedzaniem Zak∏adu Produkcji
Opakowaƒ).
Jest przewodniczàcym Ko∏a Seniorów
SITSpo˝. oraz przewodniczàcym Rady Seniorów
przy RW NOT w Lublinie.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otym i Srebrnym
Krzy˝em Zas∏ugi, Z∏otà i Srebrnà Odznakà „Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego”,
Odznakà „Za Zas∏ugi dla Lubelszczyzny”, Z∏otà i Srebrnà Odznakà NOT, Honorowà Odznakà oraz Medalami 40-lecia i 50-lecia SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1998 roku.
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Marian KAJOR
(ur. w 1932 r.)

Kol. in˝. Marian Kajor ukoƒczy∏ studia
wy˝sze w 1958 roku na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej w Krakowie. Przez wiele dziesi´cioleci zwiàzany z przemys∏em mi´snym,
m.in. w latach 1947–1952 praktyka zawodowa
w ZMs Bielsko-Bia∏a na stanowisku czeladnika
rzeêniczego.
Posiada I stopieƒ specjalizacji zawodowej in˝yniera w dziedzinie przetwórstwa rolno-spo˝ywczego, w specjalizacji technologia mi´sa.
Po ukoƒczeniu studiów ponownie podjà∏
prac´ zawodowà w Zak∏adach Mi´snych w Bielsku-Bia∏ej, zajmujàc ró˝ne odpowiedzialne
funkcje w nadzorze produkcyjnym, nast´pnie by∏ zast´pcà dyrektora ds. zaopatrzenia
i zbytu (1958–1972). W 1972 r. s∏u˝bowo przeniesiony do nowo uruchamianych Zak∏adów
Mi´snych w Rybniku na stanowisko zast´pcy
dyrektora do spraw produkcji. Przez wiele lat
(1974–1989) by∏ dyrektorem tych zak∏adów.
W latach 1989–1993 by∏ Prezesem Zarzàdu Zak∏adów Mi´snych w Rybniku ROW spó∏ka z o.o.
Wniós∏ znaczàcy osobisty wk∏ad pracy organizacyjno-technicznej w rozbudow´, modernizacj´ i post´p technologiczny, szczególnie w produkcji eksportowej w Zak∏adach Mi´snych
w Bielsku-Bia∏ej i w Rybniku, przyczyniajàc si´
do rozwoju i unowoczeÊnienia przemys∏u mi´snego na tym terenie, osiàgni´cia pe∏nej zdolnoÊci produkcyjnej, uruchomienia 20 sklepów fabrycznych i stworzenia dla za∏ogi korzystnych
warunków socjalno-bytowych.

Cz∏onek SITSpo˝. od 1958 r. By∏ m.in. cz∏onkiem Ko∏a Zak∏adowego w Zak∏adach Mi´snych
w Bielsku-Bia∏ej, nast´pnie cz∏onkiem Zarzàdu
tego Ko∏a oraz przewodniczàcym Komisji Ogólnej w Radzie Wojewódzkiej NOT w Bielsku-Bia∏ej.
Przez 25 lat (1969–1994) tj. przez kilka kolejnych kadencji przewodniczàcy Zarzàdu Oddzia∏u SITSpo˝. w Katowicach i cz∏onek Zarzàdu
G∏ównego naszego Stowarzyszenia. Nast´pnie
zosta∏ wybrany honorowym przewodniczàcym
OW SITSpo˝. w Katowicach. Cz∏onek Rady
Wojewódzkiej i przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej NOT w Katowicach. Delegat SITSpo˝. na
4 kolejne Kongresy Techników Polskich, rzeczoznawca i zweryfikowany wyk∏adowca. Przyczyni∏ si´ do dynamicznego rozwoju przemys∏u
spo˝ywczego i ruchu stowarzyszeniowego w województwie katowickim. Zorganizowa∏ wiele Kó∏
Zak∏adowych oraz Oddzia∏y SITSpo˝. w Bielsku-Bia∏ej i Cz´stochowie.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej otrzyma∏ kilkadziesiàt odznaczeƒ, odznak
i dyplomów w tym m.in.: Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z∏oty i Srebrny Krzy˝
Zas∏ugi, Medal 40-lecia PRL, Przodownik Pracy, Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego, Zas∏u˝ony Pracownik Rolnictwa, Zas∏u˝ony w rozwoju woj. katowickiego, Zas∏u˝ony
dla Rybnika, Dzia∏acz Zwiàzku Zawodowego,
Przyjaciel Dziecka, Dyplom uznania za wybitne
zas∏ugi i wieloletnià dzia∏alnoÊç w dziedzinie
popularyzacji i rozwoju techniki w woj. katowickim i in.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1998 roku.


W∏odzimierz KAMI¡SKI
(ur. w 1924 r.)

Kol. prof.dr hab. W∏odzimierz Kamiƒski
tytu∏ magistra praw uzyska∏ w 1947 roku na
Uniwersytecie Jagielloƒskim.
Doktor praw (1948), doktor nauk rolno-leÊnych (1961), doktor habilitowany ekonomiki
rolnictwa (1965).Tytu∏ naukowy profesora nadzwyczajnego otrzyma∏ w 1973 roku, a profesora
zwyczajnego w 1980.
W 1999 r. Uniwersytet Jagielloƒski odnowi∏
Jego uzyskany przed 50 laty doktorat, a SGGW
w 2000 r. nada∏a Mu godnoÊç doktora honoris
causa.
Cz∏onek honorowy W´gierskiego Towarzystwa Naukowego Przemys∏u Spo˝ywczego
(1977), cz∏onek zagraniczny Akademii Rolnictwa Francji (1986), cz∏onek honorowy Mi´dzynarodowego Instytutu Ch∏odnictwa (1987),
cz∏onek Nowojorskiej Akademii Nauk (1995).
Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w 1948 r. w Paƒstwowej Centrali Handlowej, potem m.in. pracowa∏ w przemyÊle ch∏odniczym (1951–1955), w Ministerstwie Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu by∏
dyrektorem Dep. Planowania (1957–1968), utworzy∏ Dep. Studiów i Rozwoju (1969–1980) i Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemys∏u Spo˝ywczego (1980–1982). JednoczeÊnie w latach
1959–1992 pracowa∏ w SGGW, prowadzàc wyk∏ady z ekonomiki i organizacji przemys∏u spo˝ywczego oraz polityki ˝ywienia. Wypromowa∏
130 magistrów i in˝ynierów oraz dziewi´ciu doktorów.
W latach 1997–2005 pracowa∏ w Warszawskiej
Wy˝szej Szkole Ekonomicznej, m.in. jako Prorektor ds. Nauki.
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Jego prace dotyczà ekonomiki przemys∏u spo˝ywczego oraz gospodarki ˝ywnoÊciowej,
a zw∏aszcza ch∏odnictwa ˝ywnoÊciowego. Ogó∏em na dorobek naukowy i popularyzatorski
sk∏ada si´ ponad 600 prac, z tego ok. 300 publikacji krajowych (w tym 24 ksià˝ki) i ponad 100
naukowych prac analitycznych oraz 80 referatów
i publikacji zagranicznych.
KilkanaÊcie razy wyk∏ada∏ w uczelniach i akademiach zagranicznych: w Belgii, Bu∏garii,
Francji, Niemczech, Szwajcarii i na W´grzech.
ÂciÊle wspó∏pracowa∏ z Mi´dzynarodowym
Instytutem Ch∏odnictwa w Pary˝u (1960–1995),
pe∏niàc odpowiedzialne funkcje m.in. cz∏onka
i wiceprzewodniczàcego Komisji Ch∏odni Sk∏adowych, wiceprzewodniczàcego Rady Naukowej, cz∏onka Komitetu Dyrekcyjnego oraz wiceprzewodniczàcego Komitetu Wykonawczego
MICh.
Jest cz∏onkiem honorowym Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN.
By∏ lub jest cz∏onkiem, wiceprzewodniczàcym i przewodniczàcym wielu Komitetów i Rad
Naukowych, m.in. Komitetu Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju PAN, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej,
Centralnej Biblioteki Rolniczej, Centralnego Laboratorium Ch∏odnictwa itp.
By∏ cz∏onkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „International Journal of Refrigeration”, jest redaktorem dzia∏owym „Post´pów
Nauk Rolniczych” (PAN, Warszawa).
Aktywny cz∏onek SITSpo˝. od 1959 roku,
wspó∏za∏o˝yciel i wieloletni wiceprzewodniczàcy Sekcji Przemys∏u Ch∏odniczego. W latach
1975–1983 cz∏onek, a nast´pnie wiceprzewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. (1983–1990).
Ma szczególne osiàgni´cia w organizowaniu
bezpoÊredniej wspó∏pracy z Oddzia∏ami Wojewódzkimi oraz z zagranicà. By∏ g∏ównym organizatorem mi´dzynarodowych konferencji
SITSpo˝. w Warszawie: „Ch∏odnictwo ˝ywnoÊciowe” (1972) i „ O dalszy rozwój i unowoczeÊnienie przemys∏u spo˝ywczego” (1978).
Jeden z autorów i koordynator jubileuszowego wydawnictwa SITSpo˝. – „50 lat Stowarzyszenia 1946–96”.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Krzy˝em Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Z∏otà Odznakà Honorowà NOT,
Honorowà Odznakà SITSpo˝. oraz wieloma medalami i odznakami resortowymi, bran˝owymi
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i regionalnymi. Otrzyma∏ te˝ medale, odznaki
i wyró˝nienia zagraniczne, w tym m.in. Francuski Krzy˝ Oficerski „Za Zas∏ugi dla Rolnictwa”
(Croix d’Officier de l’Ordre du Mérite Agricole).
Wyró˝niony (∏àcznie) szeÊcioma nagrodami
naukowymi Ministra Edukacji Narodowej oraz
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej.
W 1999 roku otrzyma∏ presti˝owà nagrod´
naukowà w Êwiatowym konkursie Mi´dzynarodowego Instytutu Ch∏odnictwa za prac´ w j´zyku angielskim i francuskim p.t.: „Ch∏odnictwo
i gospodarka ˝ywnoÊciowa Êwiata u progu XXI
wieku”.
Jest kombatantem-˝o∏nierzem Armii Krajowej, za dzia∏alnoÊç w Ruchu Oporu by∏ w czasie
okupacji dwukrotnie aresztowany przez gestapo,
a w paêdzierniku 1943 r. skazany na Êmierç, cudem uniknà∏ egzekucji. By∏ te˝ wywieziony na
przymusowe roboty do Niemiec.
Posiada Krzy˝ Armii Krajowej i inne odznaki za walk´ o niepodleg∏oÊç. Jest cz∏onkiem
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej
oraz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych
przez III Rzesz´ Niemieckà.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏ w 1998 roku.


Rozalia KOKOSZKA
Kol. mgr Rozalia Kokoszka ukoƒczy∏a
w 1952 roku studia wy˝sze na Wydziale Nauk
Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc∏awskiego
uzyskujàc tytu∏ magistra biologii.
Podczas swojej trzydziestokilkuletniej pracy
zawodowej by∏a zatrudniona w ró˝nych jednostkach organizacyjnych przemys∏u spo˝ywczego
we Wroc∏awiu, m.in. na stanowiskach: g∏ównego technologa, kierownika fabryki chleba oraz
nauczyciela w Technikum Przemys∏u Spo˝ywczego
By∏a autorem wielu norm zak∏adowych
w produkcji piekarskiej oraz wspó∏autorem technologii produkcji pieczywa chrupkiego.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1960 roku, poczàtkowo
pracowa∏a w kole zak∏adowym w przemyÊle piekarskim (1960–63), a nast´pnie, od 1963 roku
przez kilka dziesi´cioleci w Zarzàdzie Oddzia∏u
Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia we
Wroc∏awiu.
Organizator i wspó∏organizator licznych konferencji, kursów i seminariów naukowo-tech-

nicznych, m.in. zwiàzanych z promocjami produktów spo˝ywczych, aktywny uczestnik we
wszystkich pracach Zarzàdu OW. Cz∏onek Ko∏a
Seniorów oraz Ko∏a Cz∏onków Indywidualnych
przy Zarzàdzie OW SITSpo˝. we Wroc∏awiu.
Za wyniki osiàgni´te w pracy zawodowej
i spo∏ecznej otrzyma∏a m.in. Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi, Odznak´ NOT i Honorowà Odznak´
SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏a w 1998 roku.


misji Specjalizacji Zawodowej i cz∏onkiem Komisji Rewizyjnej.
Za wyniki w pracy zawodowej i spo∏ecznej
otrzyma∏a m.in. Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otà i Srebrnà Odznak´ NOT
i Honorowà Odznak´ SITSpo˝.
W 1998 roku nasze Stowarzyszenia nada∏o Jej
godnoÊç Cz∏onka Honorowego.


Kazimierz ¸AWNICZAK
(ur. w 1931 r.)
Janina KUNICKA

Kol. in˝. Janina Kunicka ukoƒczy∏a w 1957
roku studia wy˝sze na Wydziale Rolnym SGGW
w Warszawie, uzyskujàc tytu∏ in˝yniera w zakresie technologii mi´sa.
Ca∏à swojà d∏ugoletnià prac´ zawodowà
(1949–82) poÊwi´ci∏a przemys∏owi mi´snemu,
by∏a zatrudniona w Centrali Przemys∏u Mi´snego w Warszawie i zajmowa∏a si´ normalizacjà.
Jej powa˝nym osiàgni´ciem zawodowym
by∏y opracowania normatywne. W szczególnoÊci
jest Ona wspó∏autorkà dwóch zbiorów dokumentacji technologiczno-normalizacyjnych.
Bra∏a aktywny udzia∏ w opracowywaniu szeregu nowych asortymentów przetworów mi´snych.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1960 roku. By∏a zwiàzana z Oddzia∏em Warszawskim naszego Stowarzyszenia, gdzie pe∏ni∏a liczne funkcje spo∏eczne:
by∏a przewodniczàcà Komisji Odczytowej,
cz∏onkiem Zarzàdu Oddzia∏u, sekretarzem Ko-

Kol. in˝. Kazimierz ¸awniczak ukoƒczy∏
w 1954 roku studia wy˝sze na Wydziale Chemii
Spo˝ywczej Politechniki ¸ódzkiej uzyskujàc tytu∏ in˝yniera technologa Êrodków spo˝ywczych.
Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w tym˝e roku poczàtkowo na stanowisku technologa a nast´pnie
kierownika dzia∏u kontroli technicznej do 1958
roku w Mazowieckich Zak∏adach Przemys∏u
Dro˝d˝owego. Nast´pnie podjà∏ prac´ w Âlàskiej Fabryce Dro˝d˝y w Wo∏czynie jako dyrektor ds. technicznych (1958–1962). Przez rok pe∏ni∏ równie˝ funkcj´ dyrektora naczelnego tego
zak∏adu. Ze wzgl´dów rodzinnych przeniós∏ si´
do Zak∏adów Spirytusowych w ¸aƒcucie, gdzie
pracowa∏ na ró˝nych stanowiskach kierowniczych (1962–1972), w tym przez 6 lat na stanowisku pierwszego zast´pcy dyrektora ds. ekonomicznych.
W 1975 roku zosta∏ dyrektorem Okr´gowego
Przedsi´biorstwa Przemys∏u Zbo˝owo-M∏ynarskiego w Rzeszowie i pracowa∏ na tym stanowisku do 1989 roku tj. do czasu przejÊcia na rent´.
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Jako wybitny fachowiec by∏ dwukrotnie delegowany do pracy zagranicà: do Ghany w celu
uruchomienia zak∏adów spirytusowych (1966)
oraz do Kazachstanu, gdzie uczestniczy∏ w uruchamianiu dro˝d˝owni (1968–1969).
Do szczególnych osiàgni´ç zawodowych Kol.
¸awniczaka nale˝à: uruchomienie produkcji
wódek gatunkowych oraz produkcji suchego
lodu w Zak∏adach Spirytusowych w ¸aƒcucie,
rozwój suszarnictwa zbó˝ oraz modernizacja
i budowa m∏ynów w regionie po∏udniowo-wschodnim.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1970 roku, bardzo
dobry organizator pracy stowarzyszeniowej,
racjonalizator i uznany rzeczoznawca. Na terenie Rzeszowszczyzny pe∏ni∏ ró˝ne funkcje
w SITSpo˝., m.in. by∏ wiceprzewodniczàcym
Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego naszego
Stowarzyszenia w Rzeszowie (1994–2002). Wieloletni (i obecnie) cz∏onek Prezydium Zarzàdu
OW w Rzeszowie.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej zosta∏ wyró˝niony m.in. Z∏otym i Srebrnym
Krzy˝em Zas∏ugi, Z∏otà Odznakà Honorowà
NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏ w 1998 roku.


W∏adys∏aw PISAREK
(ur. w 1931 r.)

Kol. mgr in˝. W∏adys∏aw Pisarek ukoƒczy∏
studia wy˝sze na Akademii Rolniczej w Krakowie.
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Ju˝ w 1953 roku zwiàza∏ si´ na trwa∏e z przemys∏em drobiarskim pracujàc w Rzeszowskich
Zak∏adach Drobiarskich. Doskonali∏ swojà
wiedz´ fachowà zajmujàc kolejno stanowiska: referenta, inspektora, kierownika dzia∏u i przez
wiele lat z-cy dyrektora ds. surowcowo – produkcyjno – handlowych.
Inicjator i autor wielu projektów i nowych
rozwiàzaƒ organizacyjnych i technologiczno-technicznych, przynoszàcych Zak∏adom znaczne korzyÊci techniczno-ekonomiczne; bierze
równie˝ czynny udzia∏ w ich wdra˝aniu.
Ma du˝y osobisty wk∏ad w modernizacj´ Zak∏adów Drobiarskich w Rzeszowie. Jest wspó∏autorem i realizatorem wprowadzenia produkcji
w´dlin drobiowych, które cieszà si´ du˝ym popytem wÊród konsumentów a na konkursach
zdobywajà liczne nagrody.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1962 roku. Pe∏ni∏ ró˝ne
funkcje spo∏eczne, m.in. cz∏onka Zarzàdu Ko∏a
Zak∏adowego (1965–1976), cz∏onka Zarzàdu
(1970–1978) i wiceprzewodniczàcego Zarzàdu
Oddzia∏u SITSpo˝. w Rzeszowie a nast´pnie –
w latach 1994–2006 przez trzy kadencje – przewodniczàcego Zarzàdu OW. Cz∏onek Komisji
ds. Specjalizacji Zawodowej w regionie rzeszowskim oraz przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej
OW NOT w Rzeszowie.
Bierze czynny udzia∏ w organizowanych przez
Zarzàd Oddzia∏u SITSpo˝. w Rzeszowie konferencjach naukowo-technicznych, wyjazdach
krajowych i zagranicznych oraz wystawach
i konkursach przemys∏u spo˝ywczego regionu
rzeszowskiego.
Z ramienia Oddzia∏u SITSpo˝. i Ko∏a Zak∏adowego Stowarzyszenia przy Zak∏adach Drobiarskich w Rzeszowie wyg∏osi∏ wiele referatów
zwiàzanych z rozwojem bazy surowcowej drobiarskiej, produkcjà zdrowej ˝ywnoÊci oraz jej
najwy˝szà jakoÊcià.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, licznymi odznakami
resortowymi i bran˝owymi oraz Z∏otà Odznakà
Honorowà NOT i Honorowà Odznakà naszego
Stowarzyszenia.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏ w 1998 roku.


W∏adys∏aw POSZEPCZY¡SKI
(1925–2000)

Kol. mgr in˝. W∏adys∏aw Poszepczyƒski
ukoƒczy∏ w 1950 roku Wy˝szà Szko∏´ Gospodarstwa Wiejskiego w ¸odzi, uzyskujàc dyplom in˝yniera rolnika, a w 1969 r. po studiach na Uniwersytecie ¸ódzkim zosta∏ magistrem ekonomii.
Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w Ministerstwie
Handlu Wewn´trznego (potem Ministerstwie
Przemys∏u Mi´snego i Mleczarskiego oraz w Ministerstwie Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu)
w Warszawie na stanowisku inspektora kontroli technicznej, a nast´pnie naczelnika Wydzia∏u
w Departamencie Techniki (1950–1956).
W okresie 1956–1964 by∏ dyrektorem w ró˝nych zak∏adach paƒstwowego przemys∏u mi´snego na terenie m. Warszawy, potem (w okresie
1964–1986) pracowa∏ m.in. jako nauczyciel technologii mi´sa w Technikum Przemys∏u Spo˝ywczego w Warszawie, g∏ówny specjalista w spó∏dzielczoÊci pracy oraz dyrektor zespo∏u ds.
produkcji w Przedsi´biorstwie Zagranicznym
„Mazowsze” w Pu∏tusku. By∏ te˝ kierownikiem
Wydzia∏u Organizacyjnego w ZG SITSpo˝.
w Warszawie (1967–1972).
Jest wspó∏twórcà wynalazku p.n. „Sposób
utrwalania krwi zwierzàt rzeênych” oraz autorem
dziesi´ciu i wspó∏autorem dwóch ksià˝ek i podr´czników z zakresu technologii przetwórstwa
mi´snego (m.in. z dziedziny produkcji rzeênianej i w´dliniarskiej, solenia i peklowania mi´sa,
magazynowania mi´sa i jego przetworów oraz
bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz podstawowych bran˝owych zagadnieƒ psychologii i socjologii pracy).

Cz∏onek SITSpo˝ od 1951 roku. Wspó∏za∏o˝yciel i pierwszy przewodniczàcy Zarzàdu Sekcji
Przemys∏u Mi´snego (1958–1961). By∏ wieloletnim cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝.
(1952–1963 oraz 1972–1975) i cz∏onkiem jego
Prezydium (1959–1961). Przewodniczy∏ ró˝nym
komisjom przy Zarzàdzie G∏ównym, m.in. Komisji Socjalno-Bytowej (1956–1957), Komisji Organizacyjnej (1959–1961), Komisji Zagranicznej
(1961–1963), Komisji Konkursowej (1979–1980).
W latach 1957–1961 by∏ – z ramienia naszego Stowarzyszenia – cz∏onkiem Rady G∏ównej NOT.
By∏ te˝ przewodniczàcym Ko∏a Seniorów przy
Oddziale SITSpo˝. w Warszawie.
By∏ jednym z autorów jubileuszowego wydawnictwa SITSpo˝.: „50 lat Stowarzyszenia
1946–1996”.
W 1945 r. jako ochotnik zg∏osi∏ si´ do wojska
i w szeregach II Armii WP uczestniczy∏ w walkach nad Odrà (w rejonie Wroc∏awia), zosta∏
odznaczony Medalem za Odr´, Nys´ i Ba∏tyk,
Medalem WolnoÊci i Zwyci´stwa oraz Odznakà
Grunwaldzkà.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi,
Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà
Odznakà SITSpo˝., a tak˝e Z∏otà Odznakà
Honorowà „Za Zas∏ugi dla Warszawy”.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1998 roku.


Zdzis∏aw SOSKA
(ur. w 1928 r.)

Kol. dr in˝. Zdzis∏aw Marcin Soska ukoƒczy∏ w 1950 roku studia wy˝sze pierwszego stop-
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nia na Wydziale Przemys∏u Rolnego w Wy˝szej
Szkole Gospodarstwa Wiejskiego uzyskujàc tytu∏
in˝yniera technologii rolno – spo˝ywczej, zaÊ –
po ukoƒczeniu studiów wy˝szych drugiego stopnia – otrzyma∏ tytu∏ magistra in˝yniera w Szkole G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie obronionej pracy p.t.:
„Studialny projekt technologiczny linii do produkcji przecierowych soków wielowarzywnych”.
Nast´pnie, na podstawie rozprawy doktorskiej p.t.: „Wp∏yw enzymatycznej obróbki miazgi warzywnej na wydajnoÊç i jakoÊç wielosk∏adnikowych soków warzywnych” otrzyma∏
w 1981 roku od Rady Wydzia∏u Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie stopieƒ naukowy
doktora nauk rolniczych.
Ukoƒczy∏ równie˝ kursy: organizacji i kierownictwa, organizowane przez TNOiK oraz
PTE (1966–1985), kurs pedagogiczny dla nauczycieli szkó∏ zawodowych (1974), kurs prawniczy dla bieg∏ych sàdowych, organizowany przez
Zrzeszenie Prawników Polskich (1972–1974).
Posiada in˝ynierskà specjalizacj´ zawodowà
stopnia pierwszego (1980) i drugiego (1988).
Odby∏ te˝ studia katechetyczne w Instytucie
Wy˝szej Kultury Religijnej przy KUL w Lublinie (do 1992 r.).
Ca∏y, kilkudziesi´cioletni okres swej pracy
zawodowej (1950–1988) poÊwi´ci∏ przemys∏owi
owocowo-warzywnemu. Pracowa∏ kolejno w zak∏adach tego przemys∏u: w PrzemyÊlu, Nieledwi,
Fordonie, Tarczynie i – prawie 29 lat – w Milejowie. Pe∏ni∏ tam liczne odpowiedzialne funkcje,
m.in. kierownika laboratorium, szefa produkcji,
g∏ównego in˝yniera, g∏ównego technologa, g∏ównego specjalisty ds. koordynacji technologii produkcji oraz zast´pcy dyrektora ds. technicznych.
W ZPOW w Tarczynie przeprowadzi∏ kampani´
rozruchowà zak∏adu.
Swojà ofiarnà pracà w znacznym stopniu
przyczyni∏ si´ do odbudowy i przebudowy ww.
zak∏adów oraz do doprowadzenia ich do pe∏nej
zdolnoÊci produkcyjnej. Za wspó∏udzia∏ w przebudowie i rozbudowie ZPOW w Milejowie
otrzyma∏ zespo∏owà nagrod´ SITSpo˝. (jako
g∏ówny twórca) oraz nagrod´ Mistrz Techniki
w ZG NOT.
RównoczeÊnie z pracà zawodowà w ZPOW
Milejów przez 26 lat by∏ nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Przemys∏u
Spo˝ywczego w Lublinie i w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Milejowie.
Cz∏onek SITSpo˝, od 1951 roku. Przez kilkadziesiàt lat przewodniczàcy Ko∏a Zak∏adowego
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SITSpo˝. w ZPOW w Milejowie. By∏ tak˝e sekretarzem oraz przewodniczàcym Sekcji Owocowo-Warzywnej przy Zarzàdzie OW w Lublinie
(1969–1980), cz∏onkiem Zarzàdu OW w Lublinie (1978–1998) oraz cz∏onkiem G∏ównego Sàdu
Kole˝eƒskiego SITSpo˝. (1990–1994). W latach
1997–2003 pe∏ni∏ funkcj´ sekretarza Konwentu
Cz∏onków Honorowych Stowarzyszenia.
Bardzo bogaty jest dorobek naukowy i publicystyczny Kol. Z. Soski, obejmuje on: 33 prace
naukowe i popularno-naukowe m.in. w: Zeszytach Naukowych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Akademii Rolniczej w Lublinie,
w Uniwersytecie Wroc∏awskim oraz w czasopismach „Przemys∏ Spo˝ywczy”, „Przemys∏ Fermentacyjny i Rolny” i „Przemys∏ Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” (1964–2002); 16
ekspertyz dla Zespo∏u Rzeczoznawców przy ZG
SITSpo˝. (1971–1986); 4 opinie bieg∏ego dla
Sàdów i Prokuratur (1976–1978) oraz 15 publikacji prasowych, g∏ównie dotyczàcych Polaków
na Syberii.
Kol. Zdzis∏aw Soska jest kombatantem, nale˝a∏ do Zwiàzku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej
oraz Narodowych Si∏ Zbrojnych.
W latach 1992–1996 pracowa∏ ochotniczo
wÊród Polaków na Syberii, w obwodzie Irkuckim. By∏ nauczycielem j´zyka polskiego i katechetà w miejscowoÊciach: Angarsk, Miszelowka,
Taiturka, Usole Syberyjskoje i Wierszyna. Prowadzi∏ tam zaj´cia dla 12 zespo∏ów poÊród osób
polskiego pochodzenia. Swe prze˝ycia i doÊwiadczenia zebrane wÊród Polonii Syberyjskiej utrwali∏ w publikacji „:Zapiski syberyjskie –Pami´tnik
nauczyciela – katechety”, Lublin – Milejów,
2004.
W ZPOW w Milejowie za∏o˝y∏ Klub Honorowych Dawców Krwi PCK i jest jego prezesem,
a sam honorowo odda∏ 36 litrów krwi.
W ciàgu ca∏ego swego ˝ycia czynnie pracowa∏
spo∏ecznie, co potwierdza jego przynale˝noÊç do
25 ró˝nych organizacji, zwiàzków, fundacji i stowarzyszeƒ.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej uhonorowany zosta∏ 37 krzy˝ami, medalami,
odznakami i nagrodami oraz 7 tytu∏ami honorowymi.
SpoÊród z nich wymieƒmy niektóre nast´pujàce: Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi, Medal Zwyci´stwa
i WolnoÊci, Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u
Spo˝ywczego; Liczne honorowe odznaki „Honorowy Dawca Krwi”, w tym „Kryszta∏owe Serce” oraz Krzy˝ Kawalerski Honorowego Dawcy

Krwi (Âwiatowa Federacja Krwiodawstwa, Pary˝) i Odznaki Honorowe PCK; Statuetka „Zwyczajni i Niezwyczajni” (TV 1997); Zas∏u˝ony dla
Zdrowia Narodu (uchwa∏a Rady Paƒstwa 1988),
Cz∏onek Honorowy Polskiego Czerwonego
Krzy˝a (1999) i Cz∏onek Honorowy Fundacji
Pomocy Szko∏om Polskim na Wschodzie (1995);
Honorowa Odznaka NOT (Srebrna i Z∏ota)
i Honorowa Odznaka SITSpo˝.
W 1988 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Janina SZEFER
(1911–2003)

Kol. mgr in˝. Janina Szefer ukoƒczy∏a studia
wy˝sze na Wydziale Chemicznym Politechniki
Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu by∏a nadal
zwiàzana z Zak∏adem Fermentacji Produktów
Spo˝ywczych tej uczelni jako asystentka, realizujàca temat badawczy zlecony przez przemys∏.
RównoczeÊnie przygotowywa∏a prac´ doktorskà,
niestety jej ukoƒczenie uniemo˝liwi∏ wybuch II
wojny Êwiatowej.
W okresie okupacji pracowa∏a w Zak∏adach
Chemicznych „STREM” w Tarchominie. Po powstaniu warszawskim zosta∏a wywieziona do
Niemiec, gdzie pracowa∏a w okolicach Brunszwiku, jako robotnica w cukrowni.
Po powrocie do kraju, w 1945 r. podj´∏a prac´
w Rejonie Zjednoczenia Przemys∏u Konserwowego w Bytomiu, przy uruchamianiu zak∏adów
przemys∏u mi´snego i owocowo-warzywnego,

m.in. produkcji mro˝onych owoców i warzyw
w Strzelinie i p∏ynnego owocu w Bogatyni.
W 1947 r. zostaje zast´pcà dyrektora bran˝y
owocowo-warzywnej w CZP Konserwowego
w Warszawie. Po powo∏aniu CZP Mi´snego, jako
kierownik sekcji drobiarskiej przyczynia si´ do
wybudowania oddzia∏ów drobiarskich w Brodnicy, D´bicy, Nakle, P∏ocku i Prochowicach.
W latach 1951–1960 pe∏ni∏a w CP Mi´snego odpowiedzialne funkcje, m.in. naczelnika Dzia∏u
Norm i Technologii, a w 1960 r. zosta∏a s∏u˝bowo
przeniesiona na stanowisko naczelnika Wydzia∏u Post´pu Technicznego w Dep. Techniki Ministerstwa Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu. Opracowa∏a tam i realizowa∏a program wyrobów do
˝ywienia niemowlàt i dzieci oraz wyrobów dietetycznych i regeneracyjnych, prowadzi∏a te˝ prace w zakresie przyÊpieszania osiàgania zdolnoÊci
produkcyjnych w nowo uruchamianych zak∏adach oraz podniesienia stanu sanitarno-higienicznego zak∏adów. Opracowa∏a pierwszy resortowy program poprawy jakoÊci wyrobów.
By∏a przewodniczàcà Mi´dzyresortowej Komisji
nadajàcej uprawnienia eksportowe zak∏adom
mi´snym.
Dzia∏aczka SITSpo˝. od 1948 roku. Pe∏ni∏a
niezliczonà liczb´ funkcji spo∏ecznych, by∏a
m.in. cz∏onkiem i przewodniczàcà Zarzàdu Ko∏a
przy CP Mi´snego (1954–1959), cz∏onkiem Zarzàdu OW SITSpo˝. w Warszawie(1949), cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego (1955), przewodniczàcà
Komitetu Organizacyjnego Sekcji Przemys∏u Mi´snego (1957) i jej wiceprzewodniczàcà
(1958–1965). W latach 1972–1983 by∏a cz∏onkiem G∏ównej Komisji Rewizyjnej SITSpo˝.,
a w okresie 1978–1983 jej sekretarzem. Od
1978 r. aktywnie przez wiele lat pracowa∏a w Komisji Seniorów SITSpo˝.
Od 1965 r. przedstawiciel SITSpo˝. w NOT,
m.in. w Prezydium I Sekcji V Kongresu Techników Polskich, w G∏ównej Komisji NOT
ds. JakoÊci (cz∏onek Prezydium i sekretarz),
w G∏ównej Komisji NOT ds. Seniorów (wiceprzewodniczàca i sekretarz) oraz w G∏ównej
Komisji NOT ds. Historii Ruchu Stowarzyszeniowego (cz∏onek Prezydium i sekretarz).
By∏a jednym z autorów jubileuszowego wydawnictwa SITSpo˝.: „50 lat Stowarzyszenia
1946–1996”.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niona m.in. Oficerskim i Kawalerskim
Krzy˝em OOP, Z∏otà Odznakà Honorowà NOT
i Honorowà Odznakà naszego Stowarzyszenia.
Zas∏u˝ona Seniorka SITSpo˝,
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GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏a w 1998 roku.


Witold SZEPIETOWSKI
(ur. w 1925 r.)

Kol. mgr in˝. Witold Szepietowski w czasie
II wojny Êwiatowej dzia∏a∏ w Ruchu Oporu na
terenie Soko∏owa Podlaskiego.
W 1941 roku wstàpi∏ do ZWZ-AK, by∏ ∏àcznikiem oraz dzia∏a∏ w grupie sabota˝owo-dywersyjnej.
W 1943 roku ukoƒczy∏ tajnà Szko∏´ Podchorà˝ych ze stopniem kaprala podchorà˝ego.
W 1944 roku zosta∏ przymusowo zabrany
przez Niemców do robót przy fortyfikacjach
przyfrontowych; w 1945 roku powróci∏ do kraju, a w 1946 roku zosta∏ aresztowany przez UB za
dzia∏alnoÊç konspiracyjnà.
W 1947 roku podjà∏ studia na Uniwersytecie
Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie i ukoƒczy∏
je w tej uczelni w 1952 roku uzyskujàc tytu∏ magistra in˝yniera rolnictwa.
Posiada I stopieƒ zawodowej specjalizacji
in˝ynierskiej w zakresie przetwórstwa drobiu
i jaj.
Swojà czterdziestoletnià prac´ zawodowà
poÊwi´ci∏ przemys∏owi drobiarskiemu. By∏
w nim zatrudniony na ró˝nych stanowiskach
kierowniczych w zak∏adach przemys∏u drobiarskiego: w Lublinie (1950), Nowej Soli (1951),
ZamoÊciu (1952–1955), Mi´dzyrzecu Podlaskim
(1968–1976), Podzamczu k/Lublina (1977–1990)
i w Lublinie (1991).
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Twórca i racjonalizator – autor 40 wniosków
racjonalizatorskich oraz nowych rozwiàzaƒ technicznych i technologicznych.
By∏ te˝ aktywnym cz∏onkiem Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Zjednoczeniu Drobiarskim w Warszawie, lektorem szkoleƒ rolniczych,
nauczycielem zawodu w Technikum Przemys∏u
Spo˝ywczego w Lublinie, wyk∏adowcà na kursach bran˝owych i szkoleniach na robotnika
wykwalifikowanego.
Do Jego wa˝niejszych osiàgni´ç w pracy zawodowej nale˝à: rozbudowa i modernizacja
Rzeêni Drobiu w ZamoÊciu, Ubojni w Tomaszowie Lubelskim, Zak∏adu Drobiarskiego w Mi´dzyrzecu Podlaskim oraz uruchomienie Zarodowej Fermy Drobiu w Podzamczu, a tak˝e
uruchomienie mechanicznej obróbki drobiu
grzebiàcego w ZamoÊciu i Tomaszowie.
W szczególnoÊci generalna modernizacja Zak∏adu Drobiarskiego w Mi´dzyrzecu Podlaskim
pozwoli∏a na wielokrotne zwi´kszenie produkcji
i rozwini´cie wielu asortymentów na eksport.
W dziedzinie ochrony Êrodowiska Kol.
Szepietowski by∏ inicjatorem budowy oczyszczalni Êcieków ∏àcznie z budowà studni g∏´binowych, wodociàgów i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania.
W Fermie Zarodowej w Podzamczu uruchomi∏ produkcj´ pisklàt zarodowych ras mi´snych
w skali ogólnokrajowej.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1955 roku, pe∏ni∏ liczne funkcje stowarzyszeniowe m.in.: przewodniczàcego Ko∏a Zak∏adowego w Mi´dzyrzecu Podlaskim (1955–1968), w Podzamczu (1969–1976),
w Lublinie (1977–1990), od 1965 roku by∏ cz∏onkiem Zarzàdu OW SITSpo˝. w Lublinie, cz∏onkiem Sàdu Kole˝eƒskiego, cz∏onkiem Komisji
Rewizyjnej SITSpo˝. i NOT, skarbnikiem, sekretarzem oraz wiceprzewodniczàcym Zarzàdu OW
w Lublinie. By∏ te˝ cz∏onkiem Komitetu Gospodarki ˚ywnoÊciowej NOT przy RW NOT w Lublinie (1986–1990) oraz pe∏ni∏ wiele innych
funkcji spo∏ecznych.
W pracy stowarzyszeniowej by∏ organizatorem wielu przedsi´wzi´ç podejmowanych przez
SITSpo˝. w regionie lubelskim, dotyczàcych
m.in. wystaw krajowych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych o wysokiej jakoÊci produkcji.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej zosta∏ wyró˝niony m.in. Z∏otym Krzy˝em
Zas∏ugi, Z∏otà i Srebrnà Odznakà „Zas∏u˝ony
Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego”, Z∏otà
i Srebrnà Odznakà NOT, Honorowà Odznakà
SITSpo˝., Medalami 40-lecia i 50-lecia SITSpo˝.

oraz 40-lecia NOT, Medalem 80-lecia Stowarzyszenia Techników m.Lublina, Honorowà Odznakà za Zas∏ugi dla Lubelszczyzny i in.
Ponadto jako ˝o∏nierz Armii Krajowej trzykrotnie zosta∏ odznaczony Medalem Wojska
(Londyn, 1948) i Krzy˝em Armii Krajowej
(Londyn, 1990).
Posiada te˝ Odznak´ „Akcja Burza”. Jest Weteranem Walk o Niepodleg∏oÊç.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏ w 1998 roku.


Eugeniusz WYSZKOWSKI
(ur. w 1920 r.)

Kol. Eugeniusz Wyszkowski po ukoƒczeniu
w 1938 roku gimnazjum zosta∏ powo∏any do
Szko∏y Podchorà˝ych Artylerii we W∏odzimierzu
Wo∏yƒskim, a po zdaniu egzaminu przyj´ty do
Szko∏y Podchorà˝ych Artylerii w Toruniu. Walczy∏ w kampanii wrzeÊniowej, którà zakoƒczy∏ 28
wrzeÊnia 1939 r. W pierwszych dniach paêdziernika 1939 r. znalaz∏ si´ w obozie w Starobielsku,
z którego miesiàc póêniej uda∏o Mu si´ wydostaç
w ramach jedynej rosyjsko-niemieckiej wymiany
jeƒców. Z niewoli niemieckiej uciek∏, wyskakujàc z wagonu w rejonie Suchedniowa.
Prac´ zawodowà rozpoczà∏ ju˝ w 1939 r.
w m∏ynie gospodarczym i przez ca∏y czas do
1980 r. (tj. do przejÊcia na emerytur´) by∏ zwiàzany z przemys∏em m∏ynarskim, pe∏niàc w nim
ró˝ne funkcje na terenie Lublina i Warszawy.
By∏ m.in. zast´pcà dyrektora ds. inwestycji
w Centralnym Zarzàdzie Przemys∏u M∏ynarskiego „PZZ” (1951–1958), a nast´pnie dyrekto-

rem Zak∏adów M∏ynarskich i Okr´gowego
Przedsi´biorstwa „PZZ” w Warszawie.
Wspó∏autor za∏o˝eƒ lokalizacyjnych budowy
wielu nowych m∏ynów m.in. w Bia∏ymstoku,
Szymanowie, Warszawie-Bia∏o∏´ce i innych. Inicjator rozbudowy przemys∏u m∏ynarskiego w rejonie Warszawy, do 1955 r. bezpoÊrednio nadzorowa∏ budow´ m∏yna w Szymanowie, a w 1970 r.
– uzyskujàc specjalne pe∏nomocnictwa – rozpoczà∏ budow´ Zak∏adów M∏ynarskich WarszawaBia∏o∏´ka, którà to inwestycj´ terminowo ukoƒczy∏ i odda∏ do eksploatacji.
Dzia∏acz SITSpo˝. od 1963 roku; w Zarzàdzie
OW w Warszawie pe∏ni∏ kolejno funkcje: skarbnika, przewodniczàcego komisji szkoleniowej
i – przez kilka kadencji – wiceprzewodniczàcego Zarzàdu OW SITSpo˝. Organizator szkolenia
dla wielu bran˝ przemys∏u spo˝ywczego, m.in.
z zakresu znaku jakoÊci.
JednoczeÊnie czynnie pracowa∏ w kilku komisjach Zarzàdu G∏ównego naszego Stowarzyszenia,
m.in. by∏ w ciàgu dwu kadencji wiceprzewodniczàcym G∏ównej Komisji Rewizyjnej SITSpo˝.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyrózniony m.in. Krzy˝em Oficerskim OOP
oraz Z∏otà Odznakà NOT i Honorowà Odznakà
SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1998 roku.


Tadeusz ˚ABA
(ur. w 1916 r.)

Kol. mgr Tadeusz ˚aba ukoƒczy∏ w 1952 roku studia wy˝sze na Wydziale Matematyczno-
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-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagielloƒskiego
w Krakowie uzyskujàc tytu∏ magistra chemii.
Swojà wieloletnià prac´ zawodowà (od 1940 r.
do chwili obecnej) poÊwi´ci∏ przemys∏owi zielarskiemu, wspó∏tworzy∏ dokumentacj´ rozwoju
i rozbudowy tego przemys∏u w Polsce, a w szczególnoÊci Zak∏adów Zielarskich w Krakowie,
Legnicy, Lublinie, Poznaniu, Pruszkowie i Wroc∏awiu.
Zatrudniony na stanowisku specjalisty ds.,
rozwoju w Zak∏adach Zielarskich „Herbapol” we
Wroc∏awiu zajmowa∏ si´ m.in. przygotowaniem
zak∏adów do wdro˝enia wymagaƒ Unii Europejskiej dotyczàcych przemys∏u farmaceutycznego.
Autor i wspó∏autor licznych preparatów farmaceutycznych typu zielarskiego, wspó∏autor
32 projektów wynalazczych dotyczàcych procesów technologicznych oraz nowych wyrobów; 5
projektów zg∏oszonych do Urz´du Patentowego
uzyska∏o patenty.
Wspó∏autor publikacji n.t. technologii suszenia i ekstrakcji karczochów, wyg∏oszonej na Sejmiku Zielarskim w Lublinie.
Wspó∏organizator prezentacji oraz sympozjum n.t. rozwoju rynku produktów uzupe∏niajàcych ˝ywnoÊç (˝ywnoÊç specjalna, dietetyczna,
witaminy, mikroelementy), zorganizowanej
przez Zarzàd DolnoÊlàskiego Oddzia∏u SITSpo˝.
wspólnie z Polskim Towarzystwem Technologów
˚ywnoÊci, Oddzia∏ we Wroc∏awiu
Cz∏onek SITPChem. (1946–1955), a od 1955
roku cz∏onek SITSpo˝. Aktywnie dzia∏a∏ spo∏ecznie zw∏aszcza w Grupie Rzeczoznawców
(przez wiele lat od 1963 roku). Cz∏onek Komisji
Nagród i Wyró˝nieƒ Wojewódzkiej Rady FSNT
we Wroc∏awiu.
Za wyniki w pracy zawodowej i spo∏ecznej
uhonorowany m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otym i Srebrnym
Krzy˝em Zas∏ugi, Z∏otà i Srebrnà Odznakà
Honorowà NOT, Honorowà Odznakà SITSpo˝.,
40- i 50-lecia SITSpo˝. oraz 30-, 40- i 50-lecia
OW NOT we Wroc∏awiu i in.
Wyró˝niony równie˝ dyplomem „Zas∏u˝ony
dla Wroc∏awskiej Rady FSNT” wraz z umieszczeniem imiennie nazwiska na tablicy pamiàtkowej w Domu Technika we Wroc∏awiu.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 1998 roku.
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Antoni RUTKOWSKI
(ur. w 1920 r.)

Kol. prof. dr Antoni Rutkowski ukoƒczy∏
w 1948 roku studia wy˝sze na Wydziale Rolnym
Uniwersytetu Poznaƒskiego. Specjalizowa∏ si´
w chemii i technologii ˝ywnoÊci, w szczególnoÊci t∏uszczów
Konsekwentnie poÊwi´ci∏ si´ dzia∏alnoÊci naukowej, utrzymujàc jednoczeÊnie Êcis∏e zwiàzki
z przemys∏em. Przeszed∏ kolejne stanowiska od
asystenta (1946 r.) do profesora zwyczajnego
(1969 r.). W 1971 r. zosta∏ wybrany na cz∏onka
korespondenta PAN, a w 1983 r. na cz∏onka
rzeczywistego PAN. Doktor honoris causa
Akademii Rolniczej w Poznaniu, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i SGGW w Warszawie. Cz∏onek honorowy W´gierskiego Towarzystwa Naukowego Przemys∏u Spo˝ywczego
(1977), cz∏onek Nowojorskiej Akademii Nauk
(1983), cz∏onek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych (1985) oraz w:
International Academy of Food Science and
Technology (fellow 1998), International Society
of Fat Research (hon. Pioneer and Leader 1999),
Institut of Food Technologists,USA (coresp.
member 1978). By∏ te˝ wiceprezydentem International Union of Food Science and Technology
(1987–1991).
W latach 1946–1991 kolejno pracowa∏ jako
nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Poznaƒskim, w WSR w Poznaniu i Olsztynie oraz
w SGGW w Warszawie i kierowa∏ Instytutem
Przemys∏u T∏uszczowego i Instytutem Chemii
Ogólnej w Warszawie, a w Instytucie ˚ywnoÊci
i ˚ywienia pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy dyrektora ds.
naukowo-badawczych.

G∏ówny przedmiot Jego badaƒ stanowià
m.in.: olej i substancja bia∏kowa nasion rzepaku,
charakterystyka lipidów, cechy funkcjonalne bia∏ek roÊlinnych jako sk∏adników ˝ywnoÊci i in.
Autor 22 ksià˝ek i skryptów oraz ponad 520
prac naukowych oraz artyku∏ów naukowo-technicznych opublikowanych m.in. w wielu czasopismach zagranicznych.
Wychowawca licznych kadr fachowców-technologów przemys∏u spo˝ywczego, wypromowa∏
26 doktorów, a 15 Jego uczniów zosta∏o profesorami. Prowadzi∏ tak˝e wyk∏ady i zaj´cia seminaryjne w wy˝szych uczelniach wielu krajów. Ekspert i konsultant FAO w krajach Azji i Afryki.
Autor 9 patentów.
Niestrudzony organizator ˝ycia naukowego.
W PAN by∏ m.in. przez osiem lat Przewodniczàcym a nast´pnie Przewodniczàcym Honorowym
Komitetu Technologii i Chemii ˚ywnoÊci,
Sekretarzem Wydzia∏u V Nauk Rolniczych i LeÊnych i cz∏onkiem Prezydium PAN (1984–1990).
Czynny cz∏onek wielu rad i organizacji naukowych w kraju. Przez wiele lat by∏ Przewodniczàcym Rady Naukowej przy Ministrze Przemys∏u
Spo˝ywczego i Skupu i Wiceprzewodniczàcym
Rady Naukowej przy Ministrze Rolnictwa.
By∏ prezesem Polskiego Towarzystwa Technologów ˚ywnoÊci (1990–1999) i zosta∏ jego cz∏onkiem honorowym.
Za granicà wiceprezes i cz∏onek Komitetu
Wykonawczego Mi´dzynarodowej Unii Nauki
i Technologii ˚ywnoÊci, cz∏onek Unii Chemii
Czystej i Stosowanej oraz Amerykaƒskiego Instytutu Technologii ˚ywnoÊci. Wiceprezes
Fundacji Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA).
Cz∏onek SITSpo˝. od chwili jego utworzenia,
stale dzia∏ajàcy zw∏aszcza w dziedzinie imprez
naukowo-technicznych i upowszechniania osiàgni´ç nauki i techniki. Przez wiele lat cz∏onek
Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. i cz∏onek Prezydium. By∏ te˝ wiceprezesem Oddzia∏u Wojewódzkiego NOT w Poznaniu. Cechuje Go
ogromna energia, inicjatywa i popularnoÊç
wÊród cz∏onków Stowarzyszenia, a tak˝e wielka
umiej´tnoÊç wspó∏˝ycia i przyjaêni. By∏ przewodniczàcym Rady Programowej czasopisma
„Przemys∏ Spo˝ywczy” (1963–1983).
W obecnej kadencji (2002–2006) jest Przewodniczàcym Konwentu Cz∏onków Honorowych naszego Stowarzyszenia.
Za osiàgni´cia w pracy naukowej i spo∏ecznej
wyró˝niony m.in. Orderem Sztandaru Pracy,
Krzy˝em Komandorskim z Gwiazdà, Komandorskim i Oficerskim OOP, Medalem im.

B. Rumiƒskiego oraz Z∏otà Odznakà Honorowà
NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
Zas∏u˝ony Nauczyciel, otrzyma∏: Medal Zas∏u˝onego dla Techniki Polskiej (NOT), Medal
M.Kopernika (PAN), Z∏oty Medal Czechos∏owackiej Akademii Nauk Rolniczych, Z∏otà
Odznak´ Polskiego Towarzystwa Technologów
˚ywnoÊci i in.
Laureat: Nagrody Roku Nauki (1974), Przewodniczàcego KNiT (1970), PAN i Akademii
Nauk NRD (1983), 12 nagród Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego.
W 2000 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Szczepan BALCZEWSKI
(ur. w 1935 r.)

Kol. mgr in˝. Szczepan Balczewski ukoƒczy∏
w 1962 roku studia wy˝sze na Wydziale Rolniczym Wy˝szej Szko∏y Rolniczej w Poznaniu uzyskujàc tytu∏ magistra in˝yniera w specjalnoÊci
technologia rolno-spo˝ywcza.
W czasie swej d∏ugoletniej pracy zawodowej
(1962–2000) by∏ zwiàzany m.in. z Przedsi´biorstwem Przemys∏u Mi´snego „ AGROS-KOSZALIN ”, gdzie pracowa∏ na ró˝nych odpowiedzialnych stanowiskach.
Racjonalizator i wynalazca. Opracowa∏
i wdro˝y∏ do produkcji 23 projekty wynalazcze.
Posiada odznak´ „Racjonalizator Produkcji”.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1962 roku, przez wiele
lat by∏ przewodniczàcym Ko∏a Zak∏adowego
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SITSpo˝. w macierzystym zak∏adzie pracy.
Obecnie jest przewodniczàcym Komisji Rewizyjnej w Ârodkowopomorskim Oddziale SITSpo˝.
w Koszalinie.
By∏ wyk∏adowcà przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkó∏ Zawodowych, Studiów Policealnych i w Technikum Przemys∏u Spo˝ywczego
w Koszalinie.
Uzyska∏ II stopieƒ specjalizacji zawodowej
w dziedzinie przetwórstwa rolno-spo˝ywczego
o kierunku technologia mi´sa.
Jest autorem kilku publikacji fachowych z zakresu przemys∏u mi´snego.
Nadal aktualnie w∏àcza si´ w organizowanie
imprez (pokazów, wyjazdów i seminariów) organizowanych przez Oddzia∏ SITSpo˝. i Ârodkowopomorskà Rad´ NOT w Koszalinie.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony odznaczeniami paƒstwowymi
i resortowymi m.in. Z∏otà i Srebrnà Odznakà
NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
Zas∏u˝ony Senior naszego Stowarzyszenia.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏ w 2002 roku.


Andrzej G¸OWACKI
(ur. w 1928 r.)

Kol. in˝. Andrzej G∏owacki w 1952 roku
ukoƒczy∏ studia wy˝sze na Wydziale Chemii
Spo˝ywczej Politechniki ¸ódzkiej.
D∏ugoletnià prac´ zawodowà w przemyÊle
spo˝ywczym rozpoczà∏ bezpoÊrednio po studiach. W latach 1952–1978 pracowa∏ w ró˝nych
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jednostkach przemys∏u koncentratów spo˝ywczych. Poczàtkowo by∏ inspektorem w Dziale
Produkcji Zarzàdu Przemys∏u Kawowego
i Ârodków Od˝ywczych w Warszawie, potem
g∏ównym in˝ynierem w Wytwórni Ârodków Od˝ywczych w ¸odzi, kierownikiem Zak∏adu Produkcji Makaronu w Malborku, a nast´pnie
zast´pcà dyrektora do spraw technicznych w Zak∏adach Koncentratów Spo˝ywczych w Opolu.
W okresie 1978-1988 by∏ zast´pcà dyrektora
do spraw technicznych w Przedsi´biorstwie
Przemys∏u Ch∏odniczego w Opolu, a w latach
1988–1995 prezesem Spó∏ki „Opolmador”
w Opolu (produkcja i eksport mro˝onych owoców i warzyw).
Posiada znaczàce osiàgni´cia techniczne, jest
te˝ m.in. wspó∏twórcà projektu racjonalizatorskiego: „Modernizacja wydzia∏u konserw”.
W przemyÊle koncentratów spo˝ywczych
przeprowadzi∏ rozbudow´, modernizacj´ i uruchamianie linii technologicznych w zak∏adach
w ¸odzi i Malborku, a w zak∏adach w Opolu
zmodernizowa∏ wydzia∏y produkcji konserw
i pra˝enia kawy oraz nadzorowa∏ budow´ pierwszych w kraju oddzia∏ów produkcji od˝ywek dla
dzieci „BEBIKO” i kawy instant „INKA”.
W przemyÊle ch∏odniczym m.in. przyczyni∏
si´ do uruchomienia produkcji mro˝onych wyrobów kulinarnych oraz rozwoju eksportu mro˝onych owoców i warzyw.
Laureat nagrody zespo∏owej w Krajowym
Konkursie „O jakoÊç wyrobów przemys∏u spo˝ywczego” (1970) za prac´ p.t. „Opracowanie
optymalnych parametrów sterylizacji konserw
dla dzieci”. Otrzyma∏ te˝ od Zarzàdu OW NOT
w Opolu nagrod´ za opracowanie i wdro˝enie do
produkcji od˝ywek BEBIKO (1976) i wyró˝nienie za zastosowanie nowej technologii pra˝enia
zbó˝ do produkcji ekstraktów kawowych (1977).
Cz∏onek SITSpo˝. od 1952 roku; przez
wiele kadencji w Zarzàdzie OW naszego Stowarzyszenia w Opolu by∏ przewodniczàcym
(1963–1972, 1978–1993 i 1998–2006) lub wiceprzewodniczàcym (1972–1978), ∏àcznie przez
blisko 40 lat czynnie wp∏ywajàc na rozwój dzia∏alnoÊci spo∏ecznej w przemyÊle spo˝ywczym na
terenie woj. opolskiego. By∏ te˝ cz∏onkiem Rady
OW NOT w Opolu oraz cz∏onkiem Zarzàdu
Sekcji Przemys∏u Ch∏odniczego przy Zarzàdzie
G∏ównym SITSpo˝.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Krzy˝em Kawalerskim
OOP, Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝., posiada te˝ odznak´ Za-

s∏u˝onego Opolszczyênie, Zas∏u˝onego Pracownika Przemys∏u Spo˝ywczego i in.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏ w 2002 roku.


Jadwiga GULCZY¡SKA

trzech jubileuszowych wydawnictw OW
SITSpo˝. w Poznaniu. Od 1994 roku jest cz∏onkiem Komisji Rewizyjnej OW SITSpo˝.
w Poznaniu.
Za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej zosta∏a
uhonorowana m.in. Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi,
Z∏otà i Srebrnà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Jej najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Eugeniusz JANAS
(1926–2004)

Kol. mgr in˝. Jadwiga Gulczyƒska ukoƒczy∏a w 1953 roku studia wy˝sze na Wydziale
Technologii Rolno-Spo˝ywczej w Wy˝szej Szkole Rolniczej w Poznaniu.
Ca∏e swoje ˝ycie zawodowe zwiàza∏a z przemys∏em koncentratów spo˝ywczych; przez
ponad 40 lat by∏a zatrudniona w Centralnym Laboratorium Przemys∏u Koncentratów Spo˝ywczych w Poznaniu.
Jest ekspertem w dziedzinie technologii koncentratów spo˝ywczych, autorkà licznych publikacji i opracowaƒ naukowych i bran˝owych.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1955 roku, od poczàtku
pe∏ni∏a funkcje we w∏adzach Ko∏a Zak∏adowego oraz Oddzia∏u Wojewódzkiego SITSpo˝.
w Poznaniu; by∏a sekretarzem Zarzàdu tego Oddzia∏u (1963–1965), a nast´pnie przez 25 lat nieprzerwanie by∏a przewodniczàcà Komisji Konkursowej. W tym czasie, corocznie wykonywa∏a
ogromnà prac´, polegajàcà na podsumowaniu
i analizie wyników konkursu na najlepsze ko∏o
zak∏adowe, by∏a te˝ wspó∏autorkà regulaminów
konkursowych. Dzi´ki Jej zaanga˝owaniu w organizacj´ konkursów, liczne ko∏a zak∏adowe OW
w Poznaniu bra∏y udzia∏ w konkursach, zajmujàc czo∏owe miejsca w kraju. Kol. Gulczyƒska
by∏a te˝ inicjatorem kroniki oraz redaktorem

Kol. in˝. Eugeniusz Janas rozpoczà∏ studia
wy˝sze w Wy˝szej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i ukoƒczy∏ je w Wy˝szej
Szkole Rolniczej w Olsztynie w 1953 roku uzyskujàc tytu∏ in˝yniera przetwórstwa mleczarskiego.
W tym˝e roku rozpoczà∏ prac´ zawodowà w Powiatowym Zak∏adzie Mleczarskim
w Opocznie na stanowisku kierownika produkcji, a nast´pnie zosta∏ s∏u˝bowo przeniesiony do
Okr´gowego Oddzia∏u Centralnego Zwiàzku
Spó∏dzielni Mleczarskich w Zielonej Górze,
gdzie kolejno pe∏ni∏ funkcje: starszego inspektora w Dziale Kontroli Technicznej (1953–1955),
nast´pnie kierownika Zak∏adu Mleczarskiego
w Witnicy i Lubsku (1955–1961), a potem od
1961 r. a˝ do przejÊcia na emerytur´ pracowa∏
w Centralnym Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich w Okr´gowym Oddziale w Zielonej Górze
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na stanowisku Naczelnika Wydzia∏u Kontroli
JakoÊci.
W czasie d∏ugoletniej pracy zawodowej przyczyni∏ si´ do technicznego i produkcyjnego
rozwoju przemys∏u mleczarskiego na Ziemi
Lubuskiej.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1953 roku, pe∏ni∏ wiele funkcji w Stowarzyszeniu, by∏ m.in. sekretarzem i przewodniczàcym Ko∏a Mi´dzyzak∏adowego przy Wojewódzkim Zwiàzku Spó∏dzielni
Mleczarskich w Zielonej Górze. Od 1965 roku
przez kilkadziesiàt lat aktywnie pracowa∏ w Zarzàdzie OW SITSpo˝. w Zielonej Górze, gdzie
by∏ cz∏onkiem, wiceprzewodniczàcym i od 1983
roku sekretarzem OW.
W 1967 r. zorganizowa∏ przy tut. Oddziale
SITSpo˝. Grup´ Rzeczoznawców pe∏niàc przez
szereg lat spo∏ecznie funkcj´ Kierownika Grupy.
W ramach Grupy Rzeczoznawców opracowa∏
kilkadziesiàt ekspertyz i projektów technologiczno-technicznych, które w sposób wyraêny
i znaczàcy przyczyni∏y si´ do rozwoju przemys∏u
spo˝ywczego na terenie województwa zielonogórskiego.
Za wyniki osiàgni´te w pracy zawodowej
i spo∏ecznej otrzyma∏ m.in. Z∏oty i Srebrny
Krzy˝ Zas∏ugi, Z∏otà i Srebrnà Odznak´ NOT,
Honorowà Odznak´, Medale 40-lecia i 50-lecia
SITSpo˝., GodnoÊç Zas∏u˝onego Seniora
SITSpo˝., Odznak´ „Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu”, Medal 100 Lat
Polskiej Spó∏dzielczoÊci Mleczarskiej i Odznak´
za Zas∏ugi dla rozwoju woj. zielonogórskiego.
Kol. Janas w czasie wojny wstàpi∏ do organizujàcego si´ na terenie ZSRR Wojska Polskiego.
Po przeszkoleniu wojskowym bra∏ czynny udzia∏
w zdobywaniu Warszawy, w forsowaniu Odry
i Nysy, a˝ do zakoƒczenia dzia∏aƒ wojennych
z Niemcami hitlerowskimi.
Za swà postaw´ na froncie otrzyma∏ szereg odznaczeƒ bojowych m.in. Medale: Za Warszaw´,
Zwyci´stwo i WolnoÊç, Za Odr´, Nys´ i Ba∏tyk.
Za udzia∏ w Walkach o Berlin, Medal Rod∏a
oraz Odznak´ Grunwaldzkà.
By∏ Weteranem Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny.
W 2002 roku otrzyma∏ GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia.
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Mieczys∏aw JANKIEWICZ
(ur. w 1933 r.)

Kol. prof. dr hab. Mieczys∏aw Jankiewicz
ukoƒczy∏ studia wy˝sze na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizujàc
si´ w zakresie chemii organicznej.
W 1955 r. podjà∏ prac´ naukowà w Katedrze
Technologii Rolnej Wy˝szej Szko∏y Rolniczej
(Akademii Rolniczej) w Poznaniu, gdzie kolejno
zdobywa∏ stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Podstawà Jego przewodu habilitacyjnego by∏a monografia nt. „Bia∏ka w technologii zbó˝”, powsta∏a w wyniku biochemicznych
badaƒ uk∏adów màki i ciasta w technologii m∏ynarstwa i piekarstwa. W 1992 r. uzyska∏ tytu∏ naukowy profesora.
Kierownik Katedry Technologii Zbó˝ w Instytucie Technologii ˚ywnoÊci Pochodzenia RoÊlinnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Na
uczelni tej pe∏ni∏ te˝ m.in. funkcje prorektora ds.
studiów oraz dziekana (przez trzy kadencje)
i prodziekana.
Jego dzia∏alnoÊç naukowa, doÊwiadczalna
i wdro˝eniowa jest skoncentrowana g∏ównie na
problematyce analizy zbó˝ i oceny ich jakoÊci jako surowca do przetwórstwa, chemii bia∏ek zbo˝owych i podstaw chemicznych przetwórstwa
zbó˝ oraz zastosowania badaƒ biochemicznych
w technologii piekarstwa. Szczególnie Jego prace badawcze z zakresu analizy zbó˝ przyczyni∏y
si´ do udoskonalenia oceny laboratoryjnej surowca i produktów zbo˝owych i umo˝liwi∏y w∏aÊciwà ocen´ ziarna celem jego optymalnego wykorzystania w przetwórstwie.
Autor kilkudziesi´ciu artyku∏ów naukowych
z dziedziny analizy i technologii zbó˝, dydaktyk

i wychowawca m∏odej kadry naukowej i technologów z przemys∏u zbo˝owo-m∏ynarskiego i piekarskiego.
Wiceprzewodniczàcy Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbó˝, cz∏onek Rad
i Komitetów Naukowych, przewodniczàcy Rady
Nadzorczej Piekarsko-Ciastkarskiej Spó∏dzielni
Spo˝ywców w Poznaniu. By∏ te˝ przewodniczàcym Komisji Technologii i Chemii ˚ywnoÊci
przy Oddziale PAN w Poznaniu (1977–1983). Od
wielu lat reprezentuje polskà nauk´ i przemys∏
w Mi´dzynarodowym Stowarzyszeniu dla Nauki
i Technologii Zbó˝ (ICC). Wyst´powa∏ z wieloma referatami na zjazdach i konferencjach mi´dzynarodowych i krajowych, w tym równie˝ organizowanych przez Stowarzyszenie.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1955 roku, poczàtkowo
dzia∏a∏ w Ko∏ach Zak∏adowych, od 1989 r. jest
cz∏onkiem Zarzàdu OW naszego Stowarzyszenia
w Poznaniu. Redaktor dzia∏owy czasopisma
„Przeglàd Piekarski i Cukierniczy”. Delegat
SITSpo˝. na XXIX Kongres Techników Polskich.
Przewodniczàcy Krajowej Rady Przetwórstwa Zbo˝owo-M∏ynarskiego przy Zarzàdzie
G∏ównym SITSpo˝.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Oficerskim i Kawalerskim Krzy˝em Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Honorowà Odznakà NOT
i Odznakà Honorowà SITSpo˝.
W 1994 roku otrzyma∏ od SITSpo˝. nagrod´
im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego.
W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu GodnoÊç Cz∏onka Honorowego.


Jadwiga KONOPNICKA

Kol. in˝. Jadwiga Konopnicka ukoƒczy∏a
w 1959 roku wy˝sze studia na Wydziale Ogólno-Rolnym Akademii Rolniczej we Wroc∏awiu
uzyskujàc tytu∏ in˝yniera w specjalizacji przetwórstwa rolnego.
Ca∏à swojà wieloletnià, rozpocz´tà w 1960 roku, prac´ zawodowà poÊwi´ci∏a przemys∏owi
drobiarskiemu, pracujàc nieprzerwanie w Opolskich Zak∏adach Drobiarskich, poczàtkowo na
stanowisku instruktora ds. drobiarskich, nast´pnie kierownika Dzia∏u Wyl´gu i Hodowli Pisklàt
oraz przez 12 lat zast´pcy dyrektora ds. surowcowych.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1971 roku, poczàtkowo
aktywnie pracowa∏a w Kole Zak∏adowym przy
Opolskich Zak∏adach Drobiarskich, a od 1973
roku w zarzàdzie OW SITSpo˝. w Opolu, pe∏niàc w nim kolejno funkcje: cz∏onka Zarzàdu,
sekretarza i wiceprzewodniczàcej, a w kadencji
1994–1998 by∏a przewodniczàcà Zarzàdu OW
naszego Stowarzyszenia w Opolu.
Wspó∏organizator wielu ogólnych zebraƒ OW
SITSpo˝. w Opolu, konferencji n.t. ˝ywienia
oraz wystaw produktów spo˝ywczych Opolszczyzny. Bra∏a udzia∏ w kursach resortowych oraz
w zagranicznych wyjazdach do Niemiec, Francji
i Holandii. Zdobytà wiedz´ i doÊwiadczenie
przekazywa∏a wspó∏pracownikom oraz kontrahentom, organizujàc zaplecze surowcowe dla
nowobudowanych zak∏adów drobiarskich.
Wieloletni cz∏onek Rady Wojewódzkiej NOT,
wspó∏organizator i cz∏onek jury konkursu „Najlepszy Produkt Opolszczyzny”.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej odznaczona m.in. Z∏otym i Srebrnym Krzy-
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˝em Zas∏ugi, Medalem Zas∏u˝ona dla Przemys∏u
Spo˝ywczego, dla m. Opola i woj. Opolskiego,
Z∏otà i Srebrnà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o Jej
najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.

Maria KRYSZY¡SKA

-Technicznych na terenie b. województwa koszaliƒskiego”. By∏a inicjatorem powstania Komisji
Seniorów przy Ârodkowopomorskiej Radzie
NOT.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1972 roku. Niezale˝nie
od zadaƒ czysto zawodowych, czynnie udziela si´
równie˝ spo∏ecznie we wszystkich przedsi´wzi´ciach naszego Stowarzyszenia, a tak˝e jest organizatorkà wzgl´dnie wspó∏organizatorkà wszystkich przedsi´wzi´ç organizowanych przez
Oddzia∏ SITSpo˝. w Koszalinie.
Jest m.in. wspó∏twórcà konkursu „Koszaliƒski Produkt Roku”, „Pomorski Produkt Roku”
i „Mened˝er Pomorza Roku”, których celem jest
promocja rodzimych artyku∏ów, zak∏adów i najbardziej przedsi´biorczych kierowników firm.
Za wyniki w pracy zawodowej i spo∏ecznej
wyró˝niona m.in. Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi,
Honorowà Odznakà NOT oraz Honorowà Odznakà SITSpo˝.
W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o Jej
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego.


Ireneusz KUIK
(ur. w 1930 r.)
Kol. Maria Kryszyƒska prac´ zawodowà rozpocz´∏a w 1962 roku w Wojewódzkim Przedsi´biorstwie Handlu Wewn´trznego w Koszalinie,
posiada trzydziestokilkuletni sta˝ pracy w Ârodkowopomorskiej Radzie Naczelnej Organizacji
Technicznej w Koszalinie, poczàtkowo jako specjalista a nast´pnie jako kierownik Dzia∏u Organizacyjnego. Przez ca∏y ten czas bra∏a czynny
udzia∏ w pracach organizacyjno-programowych
Koszaliƒskich (Pomorskich) Dni Techniki.
Jako cz∏onek Podkomitetu Naukowo-Technicznego ds. Gospodarki Morskiej NOT wspó∏organizowa∏a konferencje dotyczàce gospodarki
morskiej oraz bezpieczeƒstwa ˝ycia na morzu.
Organizowa∏a równie˝ (w ramach Komitetu
Naukowo-Technicznego ds. energetyki) cykliczne seminaria w zakresie poprawy gospodarki
cieplnej i energetycznej. Z jej inicjatywy mi´dzy
innymi dokonano spo∏ecznie przeglàdu kot∏ów c.o. w zak∏adach pracy na terenie miasta
Koszalina oraz – dla potrzeb Wojewody Koszaliƒskiego przeglàdu niewykorzystanych stopni
wodnych.
Autorka opracowania p.t.: „Mo˝liwoÊci wzrostu organizacyjnego Stowarzyszeƒ Naukowo-
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Kol. mgr in˝. Ireneusz Kuik ukoƒczy∏
w 1958 roku studia wy˝sze na Wydziale Rolnym
Wy˝szej Szko∏y Rolniczej w Poznaniu, a nast´pnie na Wydziale Technologii Rolno-Spo˝ywczej
tej uczelni uzyska∏ tytu∏ magistra in˝yniera.
Od 1978 roku nieprzerwanie pracowa∏
w Przedsi´biorstwie Przemys∏u Ch∏odniczego
w Poznaniu, pe∏niàc przez 20 lat (1981–2001) od-

powiedzialnà funkcj´ naczelnego dyrektora tego
przedsi´biorstwa. Inicjator i realizator modernizacji ch∏odni sk∏adowych w Poznaniu i Kaliszu,
wdro˝y∏ wiele istotnych przedsi´wzi´ç technicznych i technologicznych.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1969 roku, przez ca∏y
czas swojej pracy zawodowej by∏ cz∏onkiem Ko∏a Zak∏adowego SITSpo˝. w Przedsi´biorstwie
Przemys∏u Ch∏odniczego w Poznaniu, a jako
dyrektor – opiekunem tego Ko∏a, które dzi´ki
stworzonym warunkom i poparciu ze strony dyrektora od lat wyró˝nia si´ swojà aktywnoÊcià.
JednoczeÊnie kierowane przez Kol. Ireneusza
Kuika Przedsi´biorstwo Przemys∏u Ch∏odniczego jest od wielu lat cz∏onkiem zbiorowym Stowarzyszenia i ma istotne zas∏ugi we wspomaganiu
dzia∏alnoÊci OW SITSpo˝. w Poznaniu.
Kol. Ireneusz Kuik by∏ wielokrotnie delegatem OW SITSpo˝. w Poznaniu na Krajowe Zjazdy naszego Stowarzyszenia oraz reprezentowa∏
interesy SITSpo˝. we w∏adzach miasta Poznania
i woj. wielkopolskiego.
Za wyniki osiàgni´te w pracy zawodowej
i spo∏ecznej Kol. Ireneusz Kuik zosta∏ uhonorowany m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Z∏otà Odznakà NOT, Honorowà Odznakà SITSpo˝. i in.
W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Halina MACHOWCZYK

niczej we Wroc∏awiu uzyskujàc tytu∏ magistra
in˝yniera zootechnika.
W tym samym roku podj´∏a prac´ we Wroc∏awiu, poczàtkowo w Zjednoczeniu Przemys∏u
Mi´snego, a potem w Zak∏adach Jajczarsko-Drobiarskich. Od 1969 roku by∏a zatrudniona
w Urz´dzie Wojewódzkim we Wroc∏awiu na stanowiskach kierowniczych w Wydziale Planowania i Organizacji oraz Rolnictwa, LeÊnictwa
i Skupu, nast´pnie pracowa∏a w Wojewódzkiej
Komisji Planowania we Wroc∏awiu.
Jako pracownik przemys∏u spo˝ywczego
uczestniczy∏a w opracowaniu i wdro˝eniu do
produkcji nowych wyrobów i technologii. By∏a
rzeczoznawcà w bran˝y jajczarsko-drobiarskiej.
Jest autorkà szeregu opracowaƒ, programów
i dzia∏aƒ na rzecz rozwoju gospodarki ˝ywnoÊciowej woj. wroc∏awskiego.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1958 roku, aktywny
dzia∏acz i od 1994 roku wiceprzewodniczàca
Zarzàdu OW naszego Stowarzyszenia we Wroc∏awiu. Jest te˝ od 1983 roku przedstawicielem
SITSpo˝. w FSNT NOT we Wroc∏awiu.
W czasie d∏ugoletniej pracy spo∏ecznej wybitnie przyczyni∏a si´ do rozwoju dzia∏alnoÊci statutowej SITSpo˝. na Dolnym Âlàsku. Od wielu
lat jest wspó∏organizatorem cyklicznie odbywajàcych si´ prezentacji producentów i produktów
˝ywnoÊciowych p.t.: „Popieramy produkcj´ krajowà”. Jest równie˝ wspó∏organizatorem seminariów i sympozjów organizowanych przez Oddzia∏ dla zapoznania kadry technicznej zak∏adów
z wymogami Unii Europejskiej. Aktywnie pracuje w komisjach problemowych Wroc∏awskiej
FSNT NOT.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i aktywnà
dzia∏alnoÊç spo∏ecznà nagrodzona licznymi odznaczeniami. Zosta∏a wyró˝niona: Srebrnym
Krzy˝em Zas∏ugi, Medalem 40-lecia PRL oraz
Odznakà „Zas∏u˝ony dla woj. Wroc∏awskiego
i m. Wroc∏awia”. Posiada Z∏otà i Srebrnà Odznak´ NOT, Honorowà Odznak´ SITSpo˝., Medal
40-lecia SITSpo˝. i Medal 50-lecia SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏a w 2002 roku.


Kol. mgr in˝. Halina Machowczyk w 1954
roku ukoƒczy∏a studia wy˝sze w Akademii Rol-
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Eugeniusz MURCZKIEWICZ
(ur. w 1937 r.)

W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Mieczys∏aw NOWICKI
(ur. w 1926 r.)

Kol. mgr in˝. Eugeniusz Murczkiewicz
ukoƒczy∏ w 1968 roku studia wy˝sze na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki
Gdaƒskiej uzyskujàc tytu∏ magistra in˝yniera
mechanika.
W tym samym roku podjà∏ prac´ w Okr´gowym Urz´dzie Miar i JakoÊci w Gdaƒsku, zajmujàc kolejno stanowiska od starszego inspektora
ds. jakoÊci a˝ do kierownika Zespo∏u Kontroli
i Stosowania Norm we wszystkich bran˝ach
przemys∏owych.
W 1974 roku rozpoczà∏ prac´ w Domu Technika, najpierw jako wicedyrektor, a nast´pnie jako dyrektor Biura Federacji SNT NOT w Gdaƒsku. Od 1968 roku wspó∏pracowa∏ z OW NOT
w Gdaƒsku, Koszalinie i Olsztynie, a w 1975 roku wstàpi∏ do Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego, w∏àczajàc si´
aktywnie w prac´ szkoleniowà.
W 1968 roku zosta∏ wybrany wiceprzewodniczàcym Zarzàdu OW naszego Stowarzyszenia
w Gdaƒsku, a od 1994 roku do chwili obecnej (tj.
nieprzerwanie przez 3 kolejne kadencje) pe∏ni
funkcj´ przewodniczàcego. Jest równie˝ wiceprzewodniczàcym Komisji Kwalifikacyjnej przy
Pomorskiej Federacji SNT NOT w Gdaƒsku.
Dzi´ki swej pracy spo∏ecznej Kol. Eugeniusz
Murczkiewicz cieszy si´ du˝ym uznaniem nie
tylko w naszym stowarzyszeniu, ale równie˝
w Klubie Seniorów, któremu bardzo pomaga
w organizowaniu ró˝nych imprez.
Posiada Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Z∏otà i Srebrnà Odznak´ NOT oraz Honorowà Odznak´ SITSpo˝.
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Kol. mgr in˝. Mieczys∏aw Nowicki ukoƒczy∏
w 1958 roku wy˝sze studia na Wydziale Rybactwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
uzyskujàc tytu∏ in˝yniera w specjalizacji rybactwa Êródlàdowego, a w 1971 roku ukoƒczy∏
Wydzia∏ Morski tej samej uczelni uzyskujàc
tytu∏ magistra in˝yniera w specjalizacji rybactwa
morskiego.
Rozpocz´tà, tu˝ po studiach, wieloletnià prac´ zawodowà poÊwi´ci∏ ca∏kowicie przemys∏owi
rybnemu. Przeszed∏ w nim kolejno wszystkie
szczeble, od mistrza produkcji do dyrektora. Jako naczelnik Wydzia∏u JakoÊci i Normalizacji
Zjednoczenia Gospodarki Rybnej w Szczecinie
by∏ inicjatorem i wspó∏twórcà wielu nowych
rozwiàzaƒ i wniós∏ znaczàcy wk∏ad w post´p
technologiczny i normalizacyjny w produkcji
rybnej. Od 1977 roku a˝ do przejÊcia na emerytur´, pracowa∏ na stanowisku dyrektora Centrali Rybnej w Koszalinie.
Wniós∏ wiele inwencji w usprawnienie obrotu
handlowego w gospodarce rybnej oraz w racjonalne zagospodarowanie nowouruchomionych obiektów technologicznych i doprowadzenie ich do pe∏nego wykorzystania zdolnoÊci
produkcyjnej.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1967 roku, pe∏ni∏ wiele odpowiedzialnych funkcji stowarzyszenio-

wych, m.in. by∏ przewodniczàcym Zarzàdu
Sekcji Przemys∏u Rybnego przy Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝. (1975–1983) oraz – przez kilka
kadencji – cz∏onkiem Prezydium OW SITSpo˝.
w Koszalinie.
Inicjator i wspó∏organizator konferencji naukowo-technicznych w bran˝y rybnej. Aktywny
uczestnik prac Oddzia∏u SITSpo˝. w Koszalinie,
zw∏aszcza dotyczàcych przygotowaƒ do Dni
Techniki.
Za wyniki osiàgni´te w pracy zawodowej i spo∏ecznej zosta∏ uhonorowany m.in. Krzy˝em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Honorowà Odznakà SITSpo˝. Posiada GodnoÊç Zas∏u˝onego Seniora naszego Stowarzyszenia.
W 2002 roku zosta∏ Cz∏onkiem Honorowym
SITSpo˝.


Edmund NOWI¡SKI
(ur. w 1938 r.)

dzà fachowà aktywnie uczestniczy∏ w budowie
zak∏adu w Stosi∏awiu, modernizacji i rozbudowie
potencja∏u przechowalniczego i bazy przejÊciowej oraz modernizacji m∏yna w S∏upsku.
Jest wspó∏organizatorem corocznych Dni
Techniki i organizatorem ruchu racjonalizatorskiego.
Jest jednym z autorów programu rozwoju rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej w b. woj. koszaliƒskim.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1962 roku, pe∏ni∏ wiele funkcji spo∏ecznych w Kole Zak∏adowym
w macierzystym zak∏adzie pracy, by∏ te˝ – przez
dwie kadencje – przewodniczàcym Komisji Rewizyjnej w Oddziale SITSpo˝. w Koszalinie oraz
cz∏onkiem Ârodkowopomorskiej Rady NOT.
Od 1990 roku jest zast´pcà przewodniczàcego
Zarzàdu Oddzia∏u naszego Stowarzyszenia
w Koszalinie.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Odznakà Honorowà
NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 2002 roku.


Janusz RAWSKI
(ur. w 1942 r.)

Kol. in˝. Edmund Nowiƒski ukoƒczy∏
w 1971 roku studia wy˝sze na Wydziale Rolniczym Wy˝szej Szko∏y Rolniczej w Szczecinie
uzyskujàc tytu∏ in˝yniera rolnictwa.
Swojà, ponad 40-letnià prac´ zawodowà ca∏kowicie poÊwi´ci∏ przemys∏owi zbo˝owo-m∏ynarskiemu. Rozpoczà∏ ja w Przedsi´biorstwie Przemys∏u Zbo˝owo-M∏ynarskiego w Koszalinie na
stanowisku inspektora Wydzia∏u Technologii
i Produkcji, a w 1970 roku zosta∏ mianowany zast´pcà dyrektora ds. technicznych. By∏ inicjatorem technicznego i technologicznego rozwoju
przedsi´biorstwa. Swoim zaanga˝owaniem i wie-

Kol. dr in˝. Janusz Rawski ukoƒczy∏ w 1967
roku studia wy˝sze na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie uzyskujàc tytu∏ magistra in˝yniera w specjalnoÊci oceny surowców zwierz´cych.
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W 1975 roku Rada ww. Wydzia∏u ART.
w Olsztynie nada∏a Mu stopieƒ naukowy doktora nauk rolniczych, na podstawie obronionej
pracy doktorskiej p.t. „Wp∏yw tuczu Êwiƒ do
ró˝nych ci´˝arów ubojowych na wartoÊç surowca rzeênego”.
Od 1967 roku przez wiele dziesi´cioleci by∏
zwiàzany pracà zawodowà z przemys∏em spo˝ywczym: mi´snym, ch∏odniczym i rybnym.
Swojà prac´ zawodowà rozpoczà∏ w Zak∏adach Mi´snych w S∏upsku (1967), a nast´pnie
pracowa∏ w Przedsi´biorstwie Przemys∏u Ch∏odniczego w Koszalinie na stanowisku zast´pcy dyrektora (1972–1977). By∏ wspó∏autorem i za∏o˝ycielem plantacji owoców jagodowych wokó∏
Koszalina, b´dàcej m.in. zorganizowanà bazà
surowcowà dla produkcji mro˝onych owoców.
Nast´pnie by∏ adiunktem w Koszaliƒskim
OÊrodku Naukowo-Badawczym (1977–1979)
a potem przeszed∏ do pracy na stanowisko dyrektora w Przedsi´biorstwie „Centrala Rybna”
w Koszalinie (1979–1989).
Zawodowo wyró˝nia∏ si´ znaczàcymi osiàgni´ciami twórczymi. W wyniku Jego inspiracji
i aktywnych dzia∏aƒ dokona∏ wielu posuni´ç organizacyjno-technicznych, które da∏y doskona∏e wyniki rzeczowo-finansowe. Np. w „Centrali
Rybnej”, którà kierowa∏, opracowa∏ kilka receptur na przetwórstwo ryb o ni˝szych parametrach
jakoÊciowych jako doskona∏e pasty rybne. Jest
tak˝e wspó∏autorem nowych linii i rozwiàzaƒ
technologicznych w produkcji garma˝eryjnej.
Równie˝ z Jego inicjatywy Przedsi´biorstwo
„Centrala Rybna” rozwin´∏o produkcj´ przetworów rybnych na eksport do Japonii.
W okresie 1989–1995 kol. Janusz Rawski pracowa∏ w: „Eksbud” Kielce, Oddzia∏ Koszalin
(specjalista ds. handlu), „Iwad” Sp. z o.o. Rogowo k/Bia∏ogardu (dyrektor), „Ch∏odni Koszalin
Sp. z o.o. Koszalin” (kierownik Dzia∏u Handlowego).
Od 1995 roku jest zatrudniony w Politechnice
Koszaliƒskiej na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego (starszego wyk∏adowcy);
jest wychowawcà nowych kadr in˝ynierskich
oraz aktywnym propagatorem nauki i techniki
na Wydziale Mechanicznym, kierunek Technika Rolnicza i LeÊna, specjalnoÊç In˝ynieria
˚ywnoÊci.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1967 roku. Pe∏ni∏
wiele funkcji spo∏ecznych takich jak przewodniczàcy Ko∏a Zak∏adowego, cz∏onek Prezydium
ZO SITSpo˝. itp. Obecnie przez 2 kadencje
(1998–2002 i 2002–2006) jest przewodniczà-
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cym Zarzàdu Ârodkowopomorskiego Oddzia∏u
SITSpo˝. w Koszalinie.
Jest równie˝ aktywnym dzia∏aczem Rady
NOT w Koszalinie, by∏ cz∏onkiem Komisji ds.
Gospodarki ˚ywnoÊciowej, przewodniczàcym
Podkomitetu Gospodarki Morskiej, cz∏onkiem
Ârodkowopomorskiej Rady NOT i od ponad
10 lat przewodniczàcym komisji Ekspertów
oceniajàcej produkty spo˝ywcze zg∏aszane do
konkursu „Koszaliƒski Produkt Roku” i „Pomorski Produkt Roku”.
Za zas∏ugi w pracy zawodowej i spo∏ecznej
wyró˝niony m.in.: Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi,
Z∏otà i Srebrnà Odznakà NOT i Honorowà
Odznakà SITSpo˝.
W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Jadwiga SKAR˚Y¡SKA

Kol. in˝. Jadwiga Skar˝yƒska ukoƒczy∏a
w 1963 roku studia wy˝sze w zakresie mikrobiologii na Uniwersytecie Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie uzyskujàc tytu∏ in˝yniera.
Ukoƒczy∏a 2-letnie studium podyplomowe
w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.
Posiada I i II stopieƒ specjalizacji zawodowej.
Swojà d∏ugoletnià prac´ zawodowà rozpocz´∏a
w Lubelskich Zak∏adach Przemys∏u Owocowo-Warzywnego w Milejowie (1963–1976). Nast´pnie pracowa∏a w Kombinacie Przemys∏owo-Rolnym „Fructopol” w Lublinie (1976–1990).

Ostatnim miejscem Jej pracy zawodowej by∏o
przedsi´biorstwo „Agrohansa” sp. z o.o. w Lublinie, gdzie by∏a zatrudniona na stanowisku g∏ównego specjalisty ds. przetwórstwa (1990–2000).
Cz∏onek SITSpo˝. od 1966 roku, od poczàtku
pe∏ni∏a funkcje we w∏adzach Zarzàdu Kó∏ Zak∏adowych oraz Oddzia∏u Wojewódzkiego naszego
Stowarzyszenia w Lublinie; by∏a zast´pcà sekretarza OW SITSpo˝. (1969–73), przewodniczàcà Ko∏a Zak∏adowego we „Fructopolu”
(1976–1990) i wiceprzewodniczàcà, sekretarzem
oraz cz∏onkiem prezydium Zarzàdu OW. Pe∏ni∏a te˝ obowiàzki przewodniczàcej Zarzàdu OW
SITSpo˝. w Lublinie (2001).
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niona m.in. Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, Z∏otà i Srebrnà Odznakà NOT, Honorowà
Odznakà SITSpo˝. i Medalem 50-lecia naszego
Stowarzyszenia. Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu.
Posiada dyplom Mistrza Techniki.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏a w 2002 roku.


Jerzy S¸OMCZYKOWSKI
(ur. w 1922 r.)

Kol. dr in˝. Jerzy S∏omczykowski ukoƒczy∏
wy˝sze studia in˝ynierskie w Wy˝szej Szkole
Gospodarstwa Wiejskiego w ¸odzi, a studia magisterskie na Politechnice ¸ódzkiej, uzyskujàc
tytu∏ magistra in˝yniera Êrodków spo˝ywczych.
W Instytucie Technologii Przemys∏u Chemicznego i Spo˝ywczego AE we Wroc∏awiu uzyska∏

stopieƒ naukowy doktora nauk technicznych.
Ma I stopieƒ specjalizacji zawodowej. Jest tak˝e
bieg∏ym sàdowym z dziedziny technologii produkcji spo˝ywczej.
Na Jego wieloletnià prac´ zawodowà sk∏ada
si´ sta˝ w produkcji w Fabryce Cukrów „Optima” w ¸odzi (gdzie by∏ g∏ównym technologiem)
i sta˝ pracy naukowo-wdro˝eniowej w Centralnym OÊrodku Badawczo-Rozwojowym
„Spo∏em” w ¸odzi (na stanowisku adiunkta –
kierownika Zak∏adu Technologii Produkcji Spo˝ywczej).
Autor ksià˝ek z dziedziny technologii cukierniczej i licznych publikacji technicznych,
skryptów i opracowaƒ technicznych. Wspó∏autor
i kierownik zespo∏ów autorskich wielu prac badawczych i wdro˝eniowych z zakresu przemys∏u
spo˝ywczego. Jego dorobek obejmuje patenty,
wnioski racjonalizatorskie i projekty technologiczne, m.in. technologi´ nowych wyrobów cukierniczych (owoców kandyzowanych, wyrobów
wschodnich).
Cz∏onek Rady Naukowej Centralnego OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Przemys∏u Gastronomicznego i Artyku∏ów Spo˝ywczych w ¸odzi,
rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w Krakowie, dzia∏acz ¸ódzkiego Oddzia∏u Polskiej Partii Zielonych i uczestnik
w pracach Oddzia∏u ¸ódzkiego Federacji Konsumentów.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1952 roku, m.in. od
1968 r. by∏ wiceprzewodniczàcym OW w ¸odzi
i przewodniczàcym Sekcji Cukierniczo-Piekarskiej tego Oddzia∏u oraz cz∏onkiem tej Sekcji
przy ZG SITSpo˝. w Warszawie.
By∏ cz∏onkiem Prezydium ZO SITSpo˝.
w ¸odzi (1983–1985), a od 1995 r. do chwili
obecnej – wiceprzewodniczàcym. Sekretarz Komitetu ds. Kszta∏towania i Ochrony Ârodowiska
¸ódzkiej Rady Federacji SNT NOT.
By∏ przewodniczàcym Komisji Realizacji
Uchwa∏ Kongresowych przy ZG oraz sekretarzem Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Zarzàdu OW SITSpo˝. w ¸odzi. Jest rzeczoznawcà
SITSpo˝., a Jego opracowania przyczyni∏y si´
do unowoczeÊnienia zak∏adów cukierniczych
i do podniesienia jakoÊci produkowanych wyrobów.
Za wyniki w pracy zawodowej i spo∏ecznej
wyró˝niony m.in. Krzy˝em Kawalerskim OOP,
Z∏otà Odznakà Honorowà NOT, Honorowà Odznakà naszego Stowarzyszenia. Ma te˝ Odznak´
Honorowà m. ¸odzi i Odznak´ Zas∏u˝onego
Pracownika Handlu i Us∏ug i in.
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Wpisany do Ksi´gi Zas∏u˝onych Techników
w ¸odzi.
W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Wies∏aw SZLOSER
(ur. w 1924 r.)

w konkursie na najlepiej pracujàce ko∏o
SITSpo˝. RównoczeÊnie czynnie dzia∏a∏ w Komisji Szkolenia przy Zarzàdzie OW SITSpo˝.
w ¸odzi. Zosta∏ wybrany sekretarzem Zarzàdu
OW naszego stowarzyszenia w ¸odzi i funkcj´ t´
sprawowa∏ przez 25 lat (1965–1990), wykazujàc
bardzo du˝e zaanga˝owanie w pracy stowarzyszeniowej.
Za osiàgni´cia w pracy spo∏ecznej otrzyma∏
Z∏otà i Srebrnà Odznak´ NOT oraz Honorowà
Odznak´ SITSpo˝. Wpisany do Ksi´gi Zas∏u˝onych Techników NOT w ¸odzi.
W 1985 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu godnoÊç Zas∏u˝onego Seniora, a w 2002 roku – Cz∏onkostwo Honorowe.


Zdzis∏aw ZAJÑC
(ur. w 1926 r.)

Kol. Wies∏aw Szloser ca∏y 38-letni okres swej
pracy zawodowej zwiàza∏ nieprzerwanie z przemys∏em zbo˝owo-m∏ynarskim, zajmujàc przez
25 lat stanowisko kierownika Dzia∏u Produkcji
nadzorowa∏ prac´ kilkunastu m∏ynów, znajdujàcych si´ w 3 województwach i aktywnie w∏àcza∏
si´ w ich modernizacj´ i powi´kszanie zdolnoÊci
produkcyjnych, a tak˝e w popraw´ jakoÊci przetworów zbo˝owych.
Jest racjonalizatorem produkcji, jego wniosek
racjonalizatorski dotyczy∏ konkretnych sposobów zwi´kszenia zdolnoÊci produkcyjnej jednego z m∏ynów. W swym dorobku ma te˝ artyku∏
na temat kontroli strat przemia∏owych, opublikowany w fachowym czasopiÊmie bran˝owym
„Przemys∏ Zbo˝owo-M∏ynarski”.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1961 roku, od poczàtku
aktywnie w∏àczy∏ si´ do pracy w Kole Zak∏adowym przy Okr´gowym Przedsi´biorstwie Przemys∏u Zbo˝owo-M∏ynarskiego „PZZ” w ¸odzi,
ju˝ w 1962 roku zostaje cz∏onkiem Zarzàdu tego
Ko∏a, a nast´pnie przez ponad 20 lat by∏ jego
przewodniczàcym (1963–1985), w znacznym
stopniu osobiÊcie przyczyniajàc si´ do tego, ˝e
ww. Ko∏o stale zajmowa∏o czo∏owe miejsca
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Kol. mgr in˝. Zdzis∏aw Zajàc ukoƒczy∏
w 1954 roku wy˝sze studia na Wydziale Technologii Rolno-Spo˝ywczej Wy˝szej Szko∏y Rolniczej w Poznaniu uzyskujàc tytu∏ magistra
in˝yniera.
Prawie ca∏e swoje ˝ycie zawodowe poÊwi´ci∏
bran˝y piwowarskiej. W 1955 roku podjà∏ prac´
w Poznaƒskich Zak∏adach Piwowarskich, w których kolejno by∏ zatrudniony: w browarze
w Grodzisku Wlkp., s∏odowni pneumatycznej
w Poznaniu, w browarze Kobylepole, a od 1969
roku, jako g∏ówny technolog, w browarze w Poznaniu. W 1982 roku zosta∏ powo∏any na stanowisko zast´pcy dyrektora ds. ekonomicznych,
a nast´pnie na stanowisko zast´pcy dyrektora ds.

handlowo-surowcowych w Poznaƒskich Zak∏adach Piwowarskich; ww. funkcje kierownicze
pe∏ni∏ a˝ do przejÊcia na emerytur´ w 1994 roku,
a nast´pnie by∏ czynny zawodowo jeszcze przez
6 lat (do 2000 roku).
Jest wybitnym specjalistà w bran˝y piwowarskiej, autorem i organizatorem wielu przedsi´wzi´ç technologicznych i inwestycyjnych
w Poznaƒskich Zak∏adach Piwowarskich, aktywnym uczestnikiem wielu sympozjów bran˝owych i konferencji oraz kilku Mi´dzynarodowych Kongresów Chmielarskich, by∏
organizatorem Kongresu Chmielarskiego w Polsce (1987).
Cz∏onek SITSpo˝. od 1956 roku. Pe∏ni∏ wiele funkcji w zarzàdach kó∏ zak∏adowych przy
browarach w Grodzisku Wlkp., Poznaniu i Kobylepolu. Od 1958 roku jest cz∏onkiem Zarzàdu
OW SITSpo˝ w Poznaniu, gdzie przez 35 lat
nieprzerwanie pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego
Komisji Wymiany Technicznej, organizujàc
wiele wyjazdów technicznych dla cz∏onków Stowarzyszenia. JednoczeÊnie w latach 1962–1985
by∏ sekretarzem, a potem przewodniczàcym
Sekcji Piwowarskiej przy OW w Poznaniu,
a od 1986 roku by∏ wiceprzewodniczàcym
Sekcji Piwowarskiej przy Zarzàdzie G∏ównym
SITSpo˝.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej zosta∏ uhonorowany m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otà
i Srebrnà Odznakà NOT i Honorowà Odznakà
SITSpo˝.
W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Witold BUCHWALD
(ur. w 1915 r.)

Kol. doc. dr hab. Witold Buchwald ukoƒczy∏
w 1937 roku studia wy˝sze na Wydziale Rolniczo-LeÊnym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, uzyskujàc tytu∏ magistra in˝yniera.
Na tej samej uczelni w 1961 roku uzyska∏
stopieƒ naukowy doktora nauk rolno-leÊnych,
a w 1969 roku w Wy˝szej Szkole Rolniczej
w Olsztynie – stopieƒ naukowy doktora habilitowanego w zakresie oceny i ekonomiki produkcji zwierz´cej. Po ukoƒczeniu studiów stale
uzupe∏nia∏ wiedz´ teoretycznà i praktycznà,
m.in. podczas licznych wyjazdów zagranicznych,
co da∏o Mu mo˝noÊç zapoznania si´ z organizacjà, ekonomikà technikà i technologià chowu
zwierzàt, ich obrotem oraz z przemys∏em mi´snym.
Podczas wojny bra∏ udzia∏ w kampanii wrzeÊniowej, dosta∏ si´ do niewoli. W 1945 roku zosta∏ zmobilizowany do wojska.
Od 1946 roku zwiàzany wieloletnià pracà zawodowà z przemys∏em mi´snym i drobiarskim
na stanowiskach kierowniczych: w Wydziale
Skupu i Tuczu Drobiu w Rolniczej Centrali Mi´snej (1946–1949), w Dziale Drobiarskim Centralnego Zarzàdu Przemys∏u Konserwowego
(1949–1952), w Wydziale Rozwoju Techniki
i WynalazczoÊci (1952–1958) i Wydziale Skupu
i Kontraktacji (1959–1974) w Centrali Przemys∏u Mi´snego.
Twórczy i pe∏en inicjatywy specjalista, pozostawi∏ po sobie wiele nowatorskich rozwiàzaƒ
technicznych i organizacyjnych. Wspó∏twórca
powojennego przemys∏owego tuczu i uboju dro-
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biu. Wdra˝a∏ autorskie rozwiàzania techniczne
dotyczàce wyposa˝enia tuczarni i ubojni oraz
opakowaƒ tuszek drobiowych. Modernizowa∏
istniejàce tuczarnie i ubojnie oraz projektowa∏
nowe. Inicjator zaimportowania pierwszej zmechanizowanej linii do uboju drobiu. Zaprojektowa∏ jej zainstalowanie i uruchomienie. Rozpowszechnia∏ wdra˝anie skatalogowanych przez
siebie urzàdzeƒ do mechanizacji zak∏adów mi´snych. Propagowa∏ i uczestniczy∏ w projektowaniu modernizacji zak∏adów mi´snych.
Aktywnie i twórczo uczestniczy∏ w organizowaniu przekszta∏cania typów u˝ytkowych zwierzàt rzeênych zgodnie z interesami przemys∏u
mi´snego. Wykorzystywa∏ w tych dzia∏aniach
m.in. wieloletnie cz∏onkostwa w Komisji ds.
Hodowli Trzody Chlewnej Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa, w Komisji
Hodowli Byd∏a Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, w Radzie Naukowej Instytutu Zootechniki i w Polskim Towarzystwie Zootechnicznym oraz bezpoÊrednie kontakty z wy˝szymi
uczelniami rolniczymi.
Zainicjowa∏ i wdro˝y∏ zmiany w klasyfikacji
zwierzàt rzeênych, co da∏o w powiàzaniu z odpowiednià politykà cen skupu przestawienie dostarczanej trzody chlewnej przet∏uszczonej na
bardziej mi´snà, zdecydowane zwi´kszenie poda˝y m∏odego byd∏a rzeênego pe∏no-mi´snego
i o wy˝szym ci´˝arze oraz wywo∏anie produkcji
i dostaw m∏odych owiec rzeênych.
Kol. Buchwald obok osiàgni´ç w kszta∏towaniu poda˝y jakoÊciowej zwierzàt rzeênych ma
równie˝ na swoim koncie nowatorskie rozwiàzania organizacyjne, jak odbiór ˝ywca bezpoÊrednio z gospodarstw indywidualnych, uporzàdkowanie wspó∏pracy przemys∏u mi´snego
z gminnymi spó∏dzielniami w zakresie klasyfikacji skupowanego ˝ywca, uporzàdkowanie trybu
i warunków przekazywania ˝ywca do rzeêni oraz
wprowadzenie skupu trzody mi´sno – s∏oninowej i byd∏a wed∏ug ci´˝aru i jakoÊci.
W 1974 roku przeszed∏ do pracy naukowej
jako docent i kierownik zak∏adu, kolejno w Instytucie Przemys∏u Mi´snego i T∏uszczowego
(1974–1980), w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przemys∏u Spo˝ywczego (1980–1982)
i w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej (1983–1985).
W ww. instytutach zajmowa∏ si´ obrotem rolnym. M.in. opracowa∏ zasady punktowej klasyfikacji tusz wo∏owych oraz zasady prognozowania skupu trzody mi´sno-s∏oninowej i byd∏a
przy zastosowaniu metod statystycznych.
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W 1948 roku zosta∏ powo∏any na eksperta
w pierwszej powojennej rzàdowej misji handlowo-finansowej do rozmów z rzàdem Wielkiej Brytanii oraz dwukrotnie – w latach 1966
i 1967 – do misji bioràcej udzia∏ w negocjacjach
prowadzonych pod egidà ONZ w Genewie
w sprawie uzgadniania taryf celnych i transportowych.
Prowadzi∏ równie˝ wyk∏ady w Wy˝szej Szkole Rolniczej w Szczecinie (1961–1962), w SGGW
w Warszawie (1962–1967) oraz na kursach specjalistycznych organizowanych przez Central´
Przemys∏u Mi´snego i NOT.
Jest autorem oÊmiu i wspó∏autorem czterech
ksià˝ek, szeÊciu skryptów oraz ponad 200 publikacji naukowych.
Wyniki prac naukowo-badawczych publikowa∏ w periodykach naukowych i czasopismach
bran˝owych. Cz∏onek Rad Programowych
wzgl´dnie Komitetów Redakcyjnych „Gospodarki Mi´snej”, „Przeglàdu Hodowlanego”,
„Nowego Rolnictwa” i in.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1950 roku, pracowa∏ m.in. w zarzàdach kó∏ zak∏adowych i Zarzàdzie OW w Warszawie, jako przewodniczàcy Komisji Szkoleniowej i przewodniczàcy
Sekcji Przemys∏u Mi´snego przy ZG SITSpo˝.
(1974–1978).
Mimo przejÊcia w 1985 roku na emerytur´
nadal utrzymuje kontakty z dziedzinami, które
Go interesowa∏y w pracy zawodowej, uczestniczy w zebraniach Klubu Seniorów przy Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim SITSpo˝.
i w zebraniach Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.
Za dzia∏alnoÊç zawodowà i spo∏ecznà zosta∏
uhonorowany Krzy˝em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz licznymi odznaczeniami
paƒstwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi.
W 1988 roku otrzyma∏ godnoÊç Zas∏u˝onego
Seniora SITSpo˝.
Posiada dyplom Zas∏u˝onego Dzia∏acza przyznany Mu przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In˝ynierów i Techników Rolnictwa. Za
udzia∏ w II wojnie Êwiatowej odznaczony Krzy˝em Walecznych.
GodnoÊç Honorowego Cz∏onka SITSpo˝.
otrzyma∏ w 2004 roku.


Jerzy BUDNIOK
(ur. w 1933 r.)

ny jako delegat na Krajowe Zjazdy naszego
Stowarzyszenia. Jest sekretarzem Komisji Kwalifikacyjnej do uzyskiwania uprawnieƒ energetycznych.
Za prac´ zawodowà i spo∏ecznà odznaczony
zosta∏: Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Z∏otà
i Srebrnà Odznakà NOT, Honorowà Odznakà
SITSpo˝. oraz licznymi odznaczeniami i wyró˝nieniami regionalnymi.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏ w 2004 roku.


Teresa DÑBROWSKA

Kol. Jerzy Budniok posiada Êrednie wykszta∏cenie techniczne, ukoƒczy∏ Technikum Przemys∏u Spo˝ywczego i Chemicznego w Gdaƒsku
w specjalizacji technologia przemys∏u zbo˝owo-m∏ynarskiego (1946 r.).
Prac´ zawodowà podjà∏ poczàtkowo w kopalni „Wujek”, potem w Kombinacie Restauracji
„Europa” w Katowicach (jako zast´pca dyrektora ds. handlowych i gastronomicznych), a od
1954 roku rozpoczà∏ prac´ w Gdaƒsku (jako kierownik hotelu i restauracji „Jantar”). Nast´pnie
pracowa∏ w Wojewódzkim Zjednoczeniu PZZ
(1964–1978) i w Okr´gowej Radzie Zwiàzków
Zawodowych Przemys∏u Spo˝ywczego w Gdaƒsku (1978–1981). W latach 1981–1982 (tj. do
przejÊcia, ze wzgl´du na stan zdrowia, na wczeÊniejszà emerytur´) by∏ przewodniczàcym Wojewódzkiego Porozumienia Zwiàzków Zawodowych w Gdaƒsku.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1962 roku. Od 1964 roku dzia∏a∏ w Komisji Szkoleniowej OW w Gdaƒsku, szczególnie w zakresie organizowania
w Technikum Przemys∏u Spo˝ywczego i Chemicznego szkoleƒ, przygotowujàcych s∏uchaczy
do egzaminu eksternistycznego na stopieƒ technika technologa okreÊlonej bran˝y przemys∏u
spo˝ywczego. Zas∏ugi Kol. Budnioka sà na tym
odcinku szczególnie du˝e, poniewa˝ ok. 1500
osób zdoby∏o w ten sposób Êrednie wykszta∏cenie. Od 1979 roku jest przewodniczàcym Rady
Szkoleniowej i Doskonalenia Kadr, a od 1992 roku kierownikiem Grupy Rzeczoznawców
SITSpo˝. w Gdaƒsku. Od wielu lat jest wybiera-

Kol. mgr in˝. Teresa Dàbrowska ukoƒczy∏a
w 1966 r. studia wy˝sze w Wy˝szej Szkole Rolniczej w Olsztynie uzyskujàc tytu∏ magistra in˝yniera hodowli zwierzàt. Po odbyciu rocznego
sta˝u w paƒstwowym gospodarstwie rolnym
podj´∏a prac´ w Przedsi´biorstwie Obrotu Zwierz´tami Hodowlanymi w Warszawie. W latach
1974–1977 pracowa∏a na stanowisku specjalisty
w Wydziale Skupu Centrali Przemys∏u Mi´snego w Warszawie, skàd w 1978 roku przesz∏a do
pracy w Biurze Zarzàdu G∏ównego naszego Stowarzyszenia na stanowisko kierownika Dzia∏u
Prezydialnego.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1978 roku. W ZG
SITSpo˝. pracuje nadal a˝ do chwili obecnej.
Jako kierownik Dzia∏u Prezydialnego, a nast´pnie dyrektor Zespo∏u Statutowo-Organizacyjnego ZG podejmowa∏a liczne inicjatywy
i uzyskiwa∏a du˝e osiàgni´cia w takich dziedzi-
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nach jak: dzia∏ania integrujàce Êrodowisko naukowo-techniczne; tworzenie i pomoc w dzia∏aniach jednostek bran˝owych Stowarzyszenia;
organizacja Krajowych Zjazdów Delegatów
SITSpo˝.; organizacja mi´dzynarodowych
i ogólnokrajowych konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów, wyjazdów
technicznych; promocja krajowych produktów
spo˝ywczych.
Jest autorkà wielu publikacji dotyczàcych
dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia we wszystkich
czasopismach bran˝owych oraz wspó∏autorkà
wydawnictwa „Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego 1946–1986”, a tak˝e jest jednym ze
wspó∏autorów jubileuszowego wydawnictwa
SITSpo˝. „50 lat Stowarzyszenia 1946–1996”.
Za prac´ zawodowà i spo∏ecznà otrzyma∏a
m.in. Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Z∏oty i Bràzowy Krzy˝ Zas∏ugi, Honorowà Odznak´ SITSpo˝., Medal 50-lecia Stowarzyszenia i Medal Pamiàtkowy Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdaƒsku.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Jej najwy˝szà godnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Józef G¸ADKOWSKI
(ur. w 1934 r.)

Kol. dr in˝. Józef G∏adkowski ukoƒczy∏ studia wy˝sze I stopnia na Politechnice Poznaƒskiej
(1958 r.), uzyskujàc tytu∏ in˝yniera elektryka.
Stopieƒ naukowy doktora nauk technicznych
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uzyska∏ na Wydziale Chemii Spo˝ywczej Politechniki ¸ódzkiej na podstawie rozprawy doktorskiej dot. procesów energetycznych w przetwórstwie ziemniaków na krochmal. Poczàtkowo
(1951–1958) pracowa∏ w ZPM „H. Cegielski”
w Poznaniu na stanowisku energetyka, a nast´pnie ca∏e swoje ˝ycie zawodowe zwiàza∏
z przemys∏em spo˝ywczym, zw∏aszcza z przemys∏em ziemniaczanym. Zajmowa∏ kolejno m.in.
stanowiska zast´pcy i dyrektora Zak∏adów Przemys∏u Ziemniaczanego w S∏upsku, dyrektora
Zrzeszenia Przemys∏u Ziemniaczanego w Poznaniu (1982–1989) i Prezesa Spó∏ki „Polziem”
(1989–2003). Cz∏onek Rady Nadzorczej „Rolimpex-Invest”.
OsobiÊcie przyczyni∏ si´ do znacznego rozwoju i unowoczeÊnienia przemys∏u ziemniaczanego w Polsce. Do Jego bezpoÊrednich osiàgni´ç
nale˝y zaliczyç modernizacj´ i przeprofilowanie produkcji uszlachetnionych suszonych wyrobów z ziemniaka. Kierujàc bezpoÊrednio
procesami inwestycyjnymi i budowà wa˝nych
zak∏adów w przemyÊle ziemniaczanym (jak np.
Fabryka Dekstryn w Luboniu i Stawie, fabryki
suszów ziemniaczanych w pi´ciu zak∏adach, budowa fabryki granulatu ziemniaczanego i in.)
uzyska∏ dzi´ki niezwyk∏ej ofiarnoÊci i zdolnoÊciom organizacyjnym znaczne skrócenie cykli
inwestycyjnych.
Autor licznych publikacji naukowo-technicznych, patentu, a tak˝e koncepcji budowy doÊwiadczalnego zak∏adu przerobu ziemniaków.
Wyró˝niajàcy si´ dzia∏acz spo∏eczny, cz∏onek
SITSpo˝. W latach 1961–1967 wiceprzewodniczàcy i przewodniczàcy OW w Koszalinie. Od
1972 roku pe∏ni∏ przez wiele lat i z du˝ym powodzeniem funkcj´ przewodniczàcego Sekcji Przemys∏u Ziemniaczanego przy Zarzàdzie G∏ównym Stowarzyszenia. Od 1978 do 2006 r. tj.
przez blisko 30 lat jest Przewodniczàcym Oddzia∏u SITSpo˝. w Poznaniu. Pod Jego przewodnictwem Oddzia∏ ten zawsze nale˝a∏ do najbardziej aktywnych i najlepiej pracujàcych
w skali kraju. Pe∏ni∏ równie˝ bàdê pe∏ni nadal
wiele innych, odpowiedzialnych funkcji spo∏ecznych m.in.,. w Radzie G∏ównej NOT, w Zespole Rzeczoznawców itp.
Za dzia∏alnoÊç zawodowà i spo∏ecznà wyró˝niony licznymi odznaczeniami, w tym m.in.
Krzy˝em Oficerskim i Kawalerskim OOP oraz
Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà
Odznakà SITSpo˝. Posiada te˝ odznaki: Zas∏u˝onego Pracownika Przemys∏u Spo˝ywczego
i Rolnictwa, Zas∏u˝onego Dzia∏acza Ruchu Spo-

∏ecznego oraz Odznaki Honorowe m. Poznania
oraz woj. Poznaƒskiego.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏ w 2004 roku.


Za prac´ zawodowà i spo∏ecznà odznaczony
m.in. Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Z∏otà Odznakà
NOT, Honorowà Odznakà SITSpo˝., Medalem
40-lecia PRL i in.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Tadeusz GOLIK
(ur. w 1925 r.)
Antoni GRODZKI
(ur. w 1930 r.)

Kol. Tadeusz Golik posiada Êrednie wykszta∏cenie techniczne.
Jest wybitnie zas∏u˝ony w realizacji post´pu
technicznego w Âlàskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych w Bielsku-Bia∏ej. Efektem jego wieloletniej pracy na stanowiskach g∏ównego mechanika i kierownika inwestycji w macierzystym
zak∏adzie pracy (1949–1981) by∏a sukcesywna
rozbudowa i modernizacja zak∏adu, co pozwoli∏o wielokrotnie zwi´kszyç jego zdolnoÊç produkcyjnà.
Opracowa∏ i zrealizowa∏ szereg projektów racjonalizatorskich oraz prac projektowych, zwiàzanych z planowanà wielokrotnie w ró˝nych
wersjach budowà zak∏adu odtworzeniowego wytwórni.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1951 roku. Poczàtkowo
dzia∏a∏ na szczeblu Ko∏a Zak∏adowego, a nast´pnie, w latach 1962–1975 pe∏ni∏ funkcj´ sekretarza Zarzàdu Oddzia∏u SITSpo˝. woj. katowickiego z siedzibà w Bielsku-Bia∏ej. Od 1975 r.
i nadal jest sekretarzem Zarzàdu Oddzia∏u Terenowego SITSpo˝. w Bielsku-Bia∏ej. W pracy
stowarzyszeniowej wyró˝nia si´ du˝à ofiarnoÊcià
i sumiennoÊcià, bioràc czynny udzia∏ we wdra˝aniu wiedzy technicznej.

Kol. mgr in˝. Antoni Grodzki ukoƒczy∏
w 1960 roku studia wy˝sze na Wydziale Technologii ˚ywnoÊci Akademii Rolniczej w Poznaniu
uzyskujàc tytu∏ magistra in˝yniera. W latach
1972–1973 ukoƒczy∏ studia podyplomowe
w Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu.
W ciàgu swej wieloletniej pracy zawodowej
w przemyÊle spo˝ywczym przeszed∏ kolejno
szczeble: od wykwalifikowanego robotnika, mistrza, kierownika produkcji, dyrektora ds. produkcyjno-technicznych w Wojewódzkim Przedsi´biorstwie Przemys∏u Mi´snego w Szczecinie
do zast´pcy prezesa, a nast´pnie prezesa Spó∏dzielni Produkcji Spo˝ywczej „Spo∏em” w Szczecinie. Inicjator wdra˝ania post´pu technicznego
i organizacyjnego oraz modernizacji zak∏adów.
M.in. opracowa∏ koncepcj´ oraz dokumentacj´
modernizacji zak∏adów mi´snych w ÂwinoujÊciu, Pyrzycach i in., a tak˝e technologi´ nowych
asortymentów ˝ywnoÊciowych i uruchomi∏ ich
produkcj´ w ZMs w Szczecinie. Ukoronowaniem Jego osiàgni´ç zawodowych by∏ nadzór
inwestorski budowy i uruchomienie nowoczesnego kombinatu piekarsko-ciastkarskiego
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w Szczecinie (pierwszego tego typu w Polsce).
Kombinat ten sta∏ si´ wa˝nym oÊrodkiem
szkoleniowym w skali kraju i stworzy∏ warunki
do organizowania mi´dzynarodowych konferencji naukowo-technicznych.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1960 roku, przez wiele
kadencji pe∏ni∏ funkcje w ko∏ach zak∏adowych
w kilku zak∏adach mi´snych na terenie kraju.
Obecnie jest, od 3 kadencji, cz∏onkiem Zarzàdu
OW naszego Stowarzyszenia w Szczecinie, znacznie przyczyniajàc si´ do rozwoju dzia∏alnoÊci
SITSpo˝ i kó∏ zak∏adowych w woj. szczeciƒskim.
Posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie
techniki i technologii przemys∏u mi´snego i specjalizacj´ zawodowà przemys∏u piekarskiego.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej
zosta∏ wyró˝niony Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi,
Odznakà Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu, Odznakà Gryf Pomorski, Honorowà Odznakà NOT, Honorowà Odznakà
SITSpo˝. i wieloma innymi odznaczeniami.
W 1993 roku otrzyma∏ GodnoÊç Zas∏u˝onego
Seniora SITSpo˝. a w 2004 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o Mu najwy˝szà godnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Jerzy HETMA¡SKI
(ur. w 1936 r.)

W 1978 roku obroni∏ prac´ doktorskà na tym˝e Wydziale AE we Wroc∏awiu i uzyska∏ stopieƒ
naukowy doktora nauk technicznych.
Przez ca∏y, wieloletni okres swej pracy zawodowej po szkole zak∏adowej (1952–1998) pracowa∏ w Browarach Tyskich na ró˝nych odpowiedzialnych stanowiskach, m.in. by∏ kierownikiem
kontroli jakoÊci, g∏ównym in˝ynierem oraz kierownikiem Browaru.
Racjonalizator produkcji, autor wielu wniosków racjonalizatorskich. Bra∏ aktywny udzia∏
w opracowywaniu nowych technologii oraz
wdra˝aniu systemów kontroli jakoÊci.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1953 roku. Prac´ stowarzyszeniowà rozpoczà∏ w Kole Zak∏adowym przy
Browarach Tyskich i przez kilka kadencji by∏ jego przewodniczàcym. Pracowa∏ i nadal pracuje
w Zarzàdzie Âlàskiego Oddzia∏u SITSpo˝., by∏
jego skarbnikiem i wiceprzewodniczàcym,
a obecnie – od kilku lat – pe∏ni odpowiedzialnà
funkcj´ przewodniczàcego Zarzàdu tego Oddzia∏u. W kadencji 1998 – 2002 i 2002-06 jest cz∏onkiem Prezydium Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝.
Za dzia∏alnoÊç zawodowà i spo∏ecznà odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otà i Srebrnà Odznakà NOT,
Honorowà Odznakà SITSpo˝., Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Danuta JANIK

Kol. dr in˝. Jerzy Hetmaƒski ukoƒczy∏
w 1961 roku studia wy˝sze na Wydziale In˝ynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej
b. WSE we Wroc∏awiu uzyskujàc bezpoÊrednio
po studiach tytu∏ magistra in˝yniera.
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Kol. mgr in˝. Danuta Janik w 1961 roku
ukoƒczy∏a studia wy˝sze w Wy˝szej Szkole

Rolniczej w Olsztynie, specjalizujàc si´ w ichtiologii.
Od tego czasu nieprzerwanie do chwili obecnej pracuje w przemyÊle gastronomicznym i garma˝eryjnym na terenie ¸odzi, zajmujàc kierownicze stanowiska w: przetwórni garma˝eryjnej
Centrali Rybnej (1961–1965), Zak∏adzie Odbioru JakoÊciowego Towarów (1965–1972), Przedsi´biorstwie Przemys∏u Gastronomicznego
(1972–1976), COBR Przemys∏u Gastronomicznego i Artyku∏ów Spo˝ywczych (1976–1989)
i Hotelu „Grand” Orbis S.A. (od 1990 r.).
JednoczeÊnie w latach 1983–1987 by∏a wyk∏adowcà w Zak∏adzie Technologii ˚ywnoÊci Pochodzenia Morskiego w Akademii Rolniczej
w Szczecinie. Dorobek zawodowy Kol. Janik
jest znaczàcy.
Autorka 20 prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, g∏ównie z zakresu organizacji pracy zak∏adów gastronomicznych oraz
techniki i technologii zorganizowanego ˝ywienia. Jest autorkà wydawnictwa „Dobra Praktyka
Higieniczna i Produkcyjna w Gastronomii z elementami HACCP” (2004 r.). Rzeczoznawca ds.
jakoÊci ryb i przetworów, jest te˝ rzeczoznawcà
SITSpo˝. W 1989 r. uzyska∏a I stopieƒ specjalizacji zawodowej in˝yniera.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1977 roku, by∏a przez
trzy kadencje przewodniczàcà Ko∏a Zak∏adowego przy COBR Przemys∏u Gastronomicznego
i Artyku∏ów Spo˝ywczych. Od 1983 r. do dzisiaj
pracuje w Zarzàdzie Oddzia∏u SITSpo˝. w ¸odzi, poczàtkowo jako przewodniczàca Komisji
Organizacyjnej, a nast´pnie jako cz∏onek Prezydium, w latach 1990–1994 wiceprzewodniczàca,
a w latach 1994–2006 przewodniczàca Zarzàdu
Oddzia∏u SITSpo˝. w ¸odzi. Cz∏onek Prezydium ¸ódzkiej Rady Federacji SNT NOT. By∏a
te˝ cz∏onkiem Komitetu Gospodarki ˚ywnoÊciowej NOT i cz∏onkiem Zarzàdu Sekcji ˚ywienia Cz∏owieka przy Zarzàdzie G∏ównym naszego Stowarzyszenia. Na XXVII Krajowym
Zjeêdzie SITSpo˝. przedstawi∏a opracowany
przez siebie memoria∏ w sprawie ˝ywienia zorganizowanego. Wykazuje ogromne zaanga˝owanie, wielkà rzeczowoÊç i szczególnà sumiennoÊç
w pracy spo∏ecznej.
Obecnie jest wiceprzewodniczàcà Zarzàdu
G∏ównego SITSpo˝. w Warszawie, wybranà na 3
kadencje (1994–1998, 1998–2002, 2002–2006).
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niona m.in. Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy˝em
Zas∏ugi, Honorowà Odznakà m. ¸odzi, Odzna-

kami „Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego” i „Zas∏u˝ony Pracownik Handlu”
oraz Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Jej najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Ryszard KANIA
(ur. w 1938 r.)

Kol. mgr Ryszard Kania po ukoƒczeniu
w 1960 roku Paƒstwowej Szko∏y Technicznej
w ¸odzi uzyska∏ tytu∏ technika technologa,
a w 1977 r. po odbyciu studiów wy˝szych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu ¸ódzkiego otrzyma∏ dyplom magistra,
specjalizujàc si´ w ekonomice przemys∏u. Uzyska∏ te˝ I stopieƒ specjalizacji zawodowej in˝yniera w dziedzinie przetwórstwa rolno-spo˝ywczego (technologia mi´sa) oraz ukoƒczy∏ Kurs
Biznesu i Zarzàdzania w Mi´dzynarodowej
Szkole Mened˝erów.
Od 1960 r. do 1996 r. pracowa∏ w przemyÊle
mi´snym (przez wiele lat w OPPMs w ¸odzi).
Prac´ rozpoczà∏ w Zak∏adach Mi´snych w Pabianicach jako sta˝ysta, a nast´pnie zajmowa∏ odpowiedzialne funkcje m.in. technologa, starszego
mistrza produkcji eksportowej i krajowej oraz
kierownika produkcji. W 1968 r. zosta∏ przeniesiony do Zak∏adów Mi´snych w ¸odzi na stanowisko kierownika zak∏adu, a w 1970 r. objà∏ kierownictwo nowej inwestycji – najwi´kszego,
nowoczesnego przetwórczego zak∏adu mi´snego
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o zatrudnieniu 400 osób. W 1976 r. kierownik
dzia∏u organizacji i nadzoru produkcji w OPPMs
w ¸odzi, a w latach 1978–1988 dyrektor najwi´kszego Zak∏adu Mi´snego w ¸odzi, zatrudniajàcego 1600 osób. Po reorganizacji przemys∏u mi´snego pracowa∏ równie˝ na kierowniczych
stanowiskach tej bran˝y na terenie woj. ∏ódzkiego (1988–1992). W 1992 r. podjà∏ prac´ w Zak∏adach Mi´snych CONSTAR w Starachowicach,
jako kierownik wydzia∏u produkcji przetwórczej, a w 1993 r. Rada Nadzorcza powo∏a∏a Go
na stanowisko Prezesa Zarzàdu – Dyrektora
Naczelnego Zak∏adów Mi´snych CONSTAR,
które pod Jego kierunkiem znacznie umocni∏y
swojà pozycj´ zarówno na rynku krajowym,
jak w EWG i USA. Potwierdzeniem wysokiej
pozycji tej firmy, przez Niego kierowanej,
by∏o otrzymanie przez CONSTAR w 1995 r.
presti˝owej nagrody „Srebrny As” za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci. Od 1996 do 1999 r. by∏
V-Prezesem Prochowickich Zak∏adów Drobiarskich ANIMEX.
W ca∏ym okresie swej pracy zawodowej inicjator, pomys∏odawca i rzeczoznawca w dziedzinie
technologii mi´sa, jej unowoczeÊnienia oraz
zwi´kszenia produkcji krajowej i eksportowej.
Racjonalizator produkcji, autor kilkudziesi´ciu
projektów racjonalizatorskich m.in. w zakresie
nowych asortymentów mi´snych, mechanizacji
pracy i usprawnieƒ organizacji produkcji.
Dzia∏acz SITSpo˝. od 1960 roku, by∏ m.in.
przez dwie kadencje (1986–1994) przewodniczàcym Oddzia∏u naszego Stowarzyszenia w ¸odzi,
a w latach 1990–1994 wiceprzewodniczàcym Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. D∏ugoletni cz∏onek
Rady Programowej czasopisma „Gospodarka
Mi´sna”, obecnie wiceprzewodniczàcy Zarzàdu
OW w ¸odzi i cz∏onek Zarzàdu Sekcji Przemys∏u Mi´snego ZG.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
oraz Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏ w 2004 roku.
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Jan KOSTRZEWA
(1925–2006)

Kol. in˝. Jan Kostrzewa ukoƒczy∏ studia
wy˝sze w 1950 roku na Wydziale Przetwórstwa
Rolnego w Wy˝szej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w ¸odzi.
Zaraz po studiach podjà∏ prac´ zawodowà
w spó∏dzielczym Zak∏adzie Przetwórstwa Warzywnego w Turku na stanowisku zast´pcy dyrektora do spraw technicznych. Przeniesiony
w 1951 r. do pracy w Centrali Spó∏dzielni Ogrodniczych w Warszawie, pe∏ni∏ kolejno funkcje
inspektora i kierownika dzia∏u kontroli technicznej, a nast´pnie kierownika dzia∏u technologicznego. W 1961 r. objà∏ stanowisko dyrektora
Biura Przetwórstwa CSO, a w 1970 r. zosta∏ wybrany wiceprezesem Zarzàdu Centrali Spó∏dzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich i pe∏ni∏ t´ odpowiedzialnà funkcj´ przez wiele lat.
W pracy zawodowej wyró˝nia∏ si´ ogromnymi osiàgni´ciami twórczymi. W wyniku Jego
inspiracji i aktywnych dzia∏aƒ powsta∏ powa˝ny
potencja∏ przetwórczy przedsi´biorstwa „Hortex”, g∏ównie w dziedzinie zamra˝alnictwa owoców i warzyw. By∏y to zak∏ady bardzo nowoczesne, liczàce si´ w skali europejskiej i Êwiatowej
przeznaczajàce wi´kszoÊç swoich wyrobów na
eksport.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1950 roku. Pe∏ni∏ kolejno m.in. nast´pujàce funkcje spo∏eczne: przewodniczàcego Ko∏a Zak∏adowego w CSOiP i zast´pcy przewodniczàcego Sekcji Przemys∏u
Owocowo-Warzywnego przy Zarzàdzie G∏ównym. By∏ przez wiele lat cz∏onkiem Zarzàdu
G∏ównego, a w latach 1983–1990 wybrano Go na

stanowisko wiceprzewodniczàcego Zarzàdu
G∏ównego SITSpo˝. Dla ruchu stowarzyszeniowego pozyska∏ du˝à liczb´ zdolnych cz∏onków,
którzy aktywnie pracujà w ró˝nych ogniwach
Stowarzyszenia.
Obecnie dzia∏a w Klubie Seniora i Ârodowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Oddzia∏u
SITSpo˝.
Za osiàgni´cia zawodowe i spo∏eczne otrzyma∏ wiele odznaczeƒ paƒstwowych i resortowych, w tym m.in. Sztandar Pracy II klasy,
Krzy˝ Oficerski OOP oraz Z∏otà Odznak´ NOT
i Odznak´ Honorowà SITSpo˝.
W 2004 roku SITSpo˝. nada∏o Mu najwy˝szà
GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Edmund KOÂNIK
(ur. w 1935 r.)

Kol. mgr Edmund KoÊnik jest absolwentem
Szko∏y G∏ównej Planowania i Statystyki oraz
Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej
w Warszawie.
Pracuje zawodowo od 1957 roku, w tym przez
wiele lat (1958–1992) w Centralnych Piwnicach
Win Importowanych w Toruniu. Kolejno by∏ zatrudniony na stanowiskach brygadzisty piel´gnacji win, mistrza, starszego mistrza, kierownika technicznego, zast´pcy dyrektora do spraw
technicznych i w latach 1974–1992 dyrektora zak∏adu.
Zaanga˝owany w rozbudow´ CPWI w Toruniu (1986–1990) i przekszta∏cenie w samodzielne przedsi´biorstwo „Torwin”, nast´pnie w spó∏-

k´ Skarbu Paƒstwa (1991) i w spó∏k´ z o.o. Agros
Holding Warszawa (1992).
W latach 1992–1998 pracowa∏ w Toruniu, jako przedstawiciel zagranicznej firmy „Badel
1862 Zagrzeb” na Polsk´.
W pracy zawodowej wykaza∏ si´ znakomità
znajomoÊcià problematyki winiarskiej oraz
podejmowaniem nowatorskich inicjatyw w doskonaleniu technologii produkcji i organizacji
pracy, a tak˝e w kszta∏towanie postaw i procesów spo∏ecznych. Ma równie˝ szczególne osiàgni´cia w dziedzinie wynalazczoÊci i racjonalizacji.
Zg∏osi∏ i wdro˝y∏ sam lub z udzia∏em innych
osób osiem projektów racjonalizatorskich a tak˝e opracowaƒ dotyczàcych pe∏nej modernizacji,
rozbudowy jak równie˝ nowych technik i technologii win i wyrobów winiarskich. Za powy˝szà
dzia∏alnoÊç otrzyma∏ m.in. I stopieƒ specjalizacji in˝ynierskiej NOT z zakresu technologii
winiarstwa (1989).
Jest rzeczoznawcà i ekspertem z bran˝y winiarskiej oraz cz∏onkiem Mi´dzynarodowej
Federacji Win i Alkoholi FIVS w Pary˝u, z inicjatywy której bierze udzia∏ w unifikacji dla Polski stawek celnych i podatkowych oraz w dostosowaniu przepisów winiarskich do wymogów
Unii Europejskiej. Corocznie organizuje ogólnopolskie i lokalne konkursy winiarskie.
Od 2002 roku do chwili obecnej cz∏onek Rady
Gospodarki ˚ywnoÊciowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wspó∏organizator i za∏o˝yciel Krajowej Rady
Winiarstwa (obecnie Krajowej Rady Winiarstwa
i Miodosytnictwa) przy SITSpo˝. i jej przewodniczàcy od 1991 roku do chwili obecnej.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1963 roku. M.in. by∏
przewodniczàcym Ko∏a Zak∏adowego w CPWI
(1969-1976), przewodniczàcym Komisji Koordynacyjnej Stowarzyszenia w Oddziale Rejonowym w Toruniu (1970–1975), a od 1975 roku
nieprzerwanie a˝ do dnia dzisiejszego, przez
30 lat, pe∏ni funkcj´ cz∏onka Zarzàdu G∏ównego
Stowarzyszenia i przewodniczàcego Oddzia∏u
SITSpo˝. w Toruniu, który równie˝ dzi´ki
ogromnemu osobistemu wk∏adowi Jego pracy
spo∏ecznej nale˝y stale do wyró˝niajàcych si´
i najbardziej aktywnych Oddzia∏ów naszego
Stowarzyszenia.
W swej pracy spo∏ecznej zwróci∏ szczególnà
uwag´ m.in. na rozwój ruchu wynalazczego,
szkolenie kadr technicznych oraz budow´ i rozbudow´ istniejàcych zak∏adów w woj. toruƒskim. Wokó∏ wspólnych zadaƒ spo∏ecznych sku-
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pi∏ licznà kadr´ dzia∏aczy i bardzo sprawnie kieruje ich pracà.
Za osiàgni´cia zawodowe i spo∏eczne wyró˝niony m.in. Krzy˝em Oficerskim i Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Odznakà „Zas∏u˝ony dla Torunia i Województwa Toruƒskiego”,
a tak˝e Z∏otà Odznakà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Lubomira KOZ¸OWSKA

Kol. dr in˝. Lubomira Koz∏owska ukoƒczy∏a w 1956 roku studia wy˝sze na Politechnice
Gdaƒskiej uzyskujàc tytu∏ in˝yniera chemika
w specjalizacji technologia t∏uszczów, a w 1969
roku obroni∏a prac´ doktorskà przed Radà
Wydzia∏u Chemicznego Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej w Gdaƒsku.
Prac´ zawodowà rozpocz´∏a w Zak∏adach
Przemys∏u T∏uszczowego w Gdyni na stanowisku kierownika zmiany w Dziale Ekstrakcji
(1956–1961). Nast´pnie (w 1961 r.) podj´∏a prac´
w Wy˝szej Szkole Pedagogicznej w Gdaƒsku
i by∏a tam zatrudniona jako adiunkt a˝ do momentu przejÊcia na rent´ rodzinnà.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1951 roku, przez wiele
lat aktywnie pe∏ni∏a liczne odpowiedzialne
funkcje stowarzyszeniowe, by∏a m.in. cz∏onkiem Zarzàdu i skarbnikiem OW w Gdaƒsku,
przewodniczàcà Ko∏a przy OW, delegatem
na Walne Zgromadzenie Delegatów OW, a od
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1992 roku jest wiceprzewodniczàcà Zarzàdu
OW w Gdaƒsku.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej odznaczona m.in. Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi,
Z∏otà i Srebrnà Odznakà NOT, Honorowà Odznakà SITSpo˝. i wieloma regionalnymi wyró˝nieniami i odznaczeniami.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏a w 2004 roku.


Józef MIERZEJEWSKI
(ur. w 1933 r.)

Kol. in˝. Józef Mierzejewski ukoƒczy∏ wy˝sze studia w 1959 roku na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie uzyskujàc tytu∏ in˝yniera technologii mleczarstwa.
Ca∏à swojà wieloletnià prac´ zawodowà
(1959–1998) poÊwi´ci∏ przemys∏owi mleczarskiemu. Rozpoczà∏ jako sta˝ysta w OSMl w Kowalewie, potem by∏ starszym in˝ynierem technologiem w WZSMl w Olsztynie, a nast´pnie,
przeniesiony w 1966 roku do Warszawy, by∏ starszym in˝ynierem technologiem w ZMl Praga
(1966–1968), kierownikiem Wydzia∏u Produkcji
i Post´pu Technicznego w WZSMl. w Warszawie
oraz zast´pcà dyrektora ds. technicznych w Okr´gowej Sk∏adnicy Mleczarskiej w Warszawie.
Wspólnie z zespo∏em opracowa∏ technologi´
produkcji twaro˝ków smakowych, uczestniczy∏
przy wdra˝aniu do produkcji nowych wyrobów
takich, jak: ser kortowski, ciechanowski, pu∏awski, ∏owicki, ˝u∏awski, liliput, kazeinian i bia∏czan sodu oraz mas∏o dietetyczne.

Aktywny równie˝ po przejÊciu na emerytur´,
m.in. uczestniczy∏ w imporcie u˝ywanych sch∏adziarek do mleka od rolników z Francji.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1962 roku, m.in. wiceprzewodniczàcy i przewodniczàcy ko∏a SITSpo˝.
i sekretarz OW Stowarzyszenia w Olsztynie. By∏
równie˝ przewodniczàcym Sekcji Mleczarskiej
przy Oddziale Wojewódzkim w Warszawie oraz
cz∏onkiem Komisji Wspó∏zawodnictwa przy ZG
SITSpo˝. Obecnie dzia∏a w Klubie Seniora
i Ârodowiska przy Mazowieckim OW SITSpo˝.,
gdzie bierze udzia∏ w organizowaniu wyjazdów technicznych do zak∏adów przemys∏u
spo˝ywczego.
Za dzia∏alnoÊç zawodowà i spo∏ecznà odznaczony m.in.: Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi,
Z∏otà i Srebrnà Odznakà NOT i Odznakà Honorowà SITSpo˝. W 1999 roku otrzyma∏ godnoÊç
Zas∏u˝onego Seniora SITSpo˝., a GodnoÊç
Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia
otrzyma∏ w 2004 roku.


Stanis∏aw ORZA¸KIEWICZ
(ur. w 1937 r.)

rzy∏ trzy nowe lokale gastronomiczne, tworzàc
kilkadziesiàt miejsc pracy. Nadal szkoli uczniów
w zawodach gastronomicznych.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1972 roku. By∏ przewodniczàcym Ko∏a Zak∏adowego w Gastronomiczno-Turystycznej Spó∏dzielni Spo˝ywców „Spo∏em”
w Toruniu (1972–1984). By∏ cz∏onkiem Komisji
Koordynacyjnej NOT w Toruniu (od 1975 roku),
a od 1984 roku do chwili obecnej jest cz∏onkiem
Prezydium Zarzàdu Oddzia∏u Toruƒskiego
SITSpo˝. i jego sekretarzem. Kol. Stanis∏aw
Orza∏kiewicz w swojej dzia∏alnoÊci stowarzyszeniowej utworzy∏ wiele kó∏ zak∏adowych. By∏
wspó∏organizatorem specjalizacji zawodowych
in˝ynierów oraz organizatorem wielu wyjazdów
specjalistycznych. Od wielu lat jest cz∏onkiem
wspierajàcym Oddzia∏u SITSpo˝. w Toruniu,
a w swoich lokalach gastronomicznych umo˝liwia bezp∏atne organizowanie wielu zebraƒ Oddzia∏u oraz spotkaƒ stowarzyszeniowych.
Za dzia∏alnoÊç zawodowà i spo∏ecznà odznaczony zosta∏ m.in.: Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy˝em
Zas∏ugi, Z∏otà i Srebrnà Odznakà NOT, Honorowà Odznakà SITSpo˝. oraz odznakami resortów: OÊwiaty, Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu
oraz Rolnictwa.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
otrzyma∏ w 2004 roku.


Waldemar RACZKO
(ur. w 1938 r.)

Kol. mgr Stanis∏aw Orza∏kiewicz ukoƒczy∏
studia wy˝sze na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu im. Miko∏aja Kopernika w Toruniu.
By∏ za∏o˝ycielem i wieloletnim prezesem
Zarzàdu Gastronomiczno-Turystycznej Spó∏dzielni Spo˝ywców „Spo∏em” w Toruniu. RównoczeÊnie by∏ wyk∏adowcà w Zespole Szkó∏
Gastronomicznych w Toruniu. Od 1990 roku
prowadzi w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà. Otwo-

Kol. mgr in˝. Waldemar Raczko ukoƒczy∏
w 1960 roku wy˝sze studia na Politechnice
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Warszawskiej uzyskujàc tytu∏ magistra in˝yniera mechanika. W 1984 roku Rada Wydzia∏u
Technologii ˚ywnoÊci SGGW w Warszawie
nada∏a Mu stopieƒ naukowy doktora nauk
technicznych.
W 1960 roku rozpoczà∏ prac´ w Centralnym
Biurze Konstrukcji Kablowych w O˝arowie jako
konstruktor. Nast´pnie, jako konstruktor i kierownik dzia∏u, pracowa∏ w Centralnym Biurze
Konstrukcyjnym Przemys∏u Spo˝ywczego
w Warszawie. W latach 1973–1974 by∏ konstruktorem generalnym w OÊrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Przemys∏u Spo˝ywczego „SPOMASZ” w Warszawie. W latach
1974–1999, w Instytucie Maszyn Spo˝ywczych,
pracowa∏ kolejno na stanowiskach: adiunkta,
docenta kontraktowego, zast´pcy dyrektora
i dyrektora Instytutu. Od 2000 roku do chwili
obecnej jest prezesem Zarzàdu Spó∏ki z o.o.
SPOMA.
Kol. Raczko by∏ kierownikiem zespo∏ów
badawczych i konstrukcyjnych, realizujàcych
kilkadziesiàt tematów z obszaru mechanizacji
przetwórstwa spo˝ywczego, w tym dotyczàcych
maszyn i urzàdzeƒ do procesów membranowych
w przetwórstwie spo˝ywczym, produkcji os∏onek
bia∏kowych, przetwórstwa mleka i mi´sa, produkcji chipsów jab∏kowych, formowania i pakowania produktów spo˝ywczych. Jest autorem
lub wspó∏autorem ok. 100 artyku∏ów, referatów
i doniesieƒ, ok. 30 patentów i praw ochronnych
oraz wspó∏autorem monografii „Opakowania
˝ywnoÊci”.
Cz∏onek Stowarzyszenia od 1965 roku. By∏
cz∏onkiem Zarzàdu Sekcji Maszyn i Urzàdzeƒ
Spo˝ywczych przy ZG SITSpo˝. oraz przewodniczàcym Sekcji Maszyn i Urzàdzeƒ Spo˝ywczych przy OW SITSpo˝. w Warszawie. Obecnie
jest cz∏onkiem Zarzàdu Mazowieckiego OW
SITSpo˝.
Za dzia∏alnoÊç zawodowà i spo∏ecznà otrzyma∏ m.in.: Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi, Z∏otà
i Srebrnà Odznak´ NOT i Odznak´ Honorowà
SITSpo˝. By∏ te˝ wyró˝niony Nagrodà Zespo∏owà NOT II stopnia w konkursie: Mistrz Techniki Warszawa (1985).
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà godnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.
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Ma∏gorzata RAWA

Kol. mgr Ma∏gorzata Rawa w 1964 roku
ukoƒczy∏a studia wy˝sze na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu
Miko∏aja Kopernika w Toruniu uzyskujàc tytu∏
magistra (kierunek chemia).
Prac´ zawodowà rozpocz´∏a w 1964 roku, pracujàc kolejno: w Liceum Ogólnokszta∏càcym
w Solcu Kujawskim jako nauczycielka, w Toruƒskich Zak∏adach Nawozów Fosforowych
POLCHEM w Toruniu jako pracownik laboratorium badawczego, w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Maszyn i Urzàdzeƒ do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych jako technolog oraz
w Zjednoczonych Zak∏adach Urzàdzeƒ Jàdrowych na stanowisku kierownika Dzia∏u
Ogólnotechnicznego w Zak∏adzie Radiochemicznych Urzàdzeƒ Laboratoryjnych.
W 1976 roku, po odbyciu stosownego szkolenia uzyska∏a uprawnienia rzecznika patentowego i zosta∏a wpisana na list´ Urz´du Patentowego. Jest te˝ bieg∏ym sàdowym z zakresu
wynalazczoÊci i ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej. Organizuje i prowadzi dzia∏alnoÊç szkoleniowà, popularyzujàc wiedz´ technicznà i prawniczà, niezb´dnà do aktywnej dzia∏alnoÊci
technicznej i wdra˝ania nowych rozwiàzaƒ technicznych, jak równie˝ wiedz´ dotyczàcà oznaczania nowych produktów i ochrony ich w postaci
znaków towarowych.
Od 1994 roku prowadzi w Toruniu Kancelari´ Patentowà RAWA&RAWA, która wspó∏pracuje z Zarzàdem G∏ównym SITSpo˝.
JednoczeÊnie z rozpocz´ciem pracy zawodowej przystàpi∏a do aktywnej pracy spo∏ecznej
poczàtkowo w SIMP (od 1964), a nast´pnie

w SITSpo˝. (od 1980), pe∏niàc w nich ró˝ne
funkcje statutowe i wykazujàc si´ ogromnym
zaanga˝owaniem i inwencjà. Uczestniczy∏a w 6
Krajowych Zjazdach Delegatów naszego Stowarzyszenia. Prowadzi∏a Poradni´ Prawno-Patentowà Bran˝owego Klubu Techniki i Racjonalizacji
przy OW NOT w Toruniu oraz szkoli∏a pracowników prowadzàcych w zak∏adach sprawy
zwiàzane z wynalazczoÊcià pracowniczà.
By∏a cz∏onkiem Zarzàdu OW SITSpo˝. w Toruniu, a obecnie jest cz∏onkiem Zarzàdu Rady
Toruƒskiej FSNT NOT. Na kadencj´ 2002–2006
zosta∏a wybrana na odpowiedzialnà funkcj´
Przewodniczàcej G∏ównej Komisji Rewizyjnej
SITSpo˝.
Za wyniki uzyskane w pracy zawodowej i spo∏ecznej zosta∏a wyró˝niona m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otym
i Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, Odznakà Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu,
Odznaczeniem Zas∏ugi dla WynalazczoÊci,
Honorowà Odznakà NOT, Honorowà Odznakà
SITSpo˝. i in.
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏a w 2004 roku.


El˝bieta RYBICKA

Kol. in˝. El˝bieta Rybicka ukoƒczy∏a w 1974
roku studia wy˝sze na Wydziale Rolno-Spo˝ywczym i Przechowalnictwa Akademii Rolniczej
w Szczecinie uzyskujàc tytu∏ in˝yniera.
Przez trzydzieÊci kilka lat pracowa∏a w Zak∏adach Przemys∏u Zbo˝owo-M∏ynarskiego

w Szczecinie, gdzie jako g∏ówny technolog wprowadzi∏a wiele ulepszeƒ technicznych w m∏ynarstwie woj. szczeciƒskiego.
Jest rzeczoznawcà w zakresie techniki i technologii oraz mikrobiologii zbo˝owo-m∏ynarskiej.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1955 roku. Poczàtkowo,
przez 15 lat, pe∏ni∏a funkcj´ skarbnika, a nast´pnie (1990–1992) by∏a wiceprzewodniczàcà Ko∏a
Zak∏adowego PZZ w Szczecinie. Od 1992 roku
do chwili obecnej jest sekretarzem OW SITSpo˝.
i sekretarzem Zarzàdu Ko∏a Seniorów OW
SITSpo˝. w Szczecinie.
Stale wyró˝nia si´ aktywnà dzia∏alnoÊcià stowarzyszeniowà, m.in. by∏a prekursorem ruchu
racjonalizatorskiego i podwy˝szania kwalifikacji
zawodowych w przemyÊle zbo˝owo-m∏ynarskim.
Za wyniki w pracy zawodowej i spo∏ecznej
zosta∏a wyró˝niona odznaczeniami paƒstwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi. W 1994
roku wpisana do Ksi´gi Zas∏u˝onych NOT.
W 1993 roku otrzyma∏a godnoÊç Zas∏u˝onego
Seniora SITSpo˝., a w 2004 roku – Cz∏onkostwo
Honorowe naszego Stowarzyszenia.


Jerzy SALWOWSKI
(ur. w 1935 r.)

Kol. in˝. Jerzy Salwowski ukoƒczy∏ w 1958
roku studia wy˝sze w Akademii Rolniczej w Lublinie uzyskujàc tytu∏ in˝yniera zootechnika.
Nast´pnie ukoƒczy∏ studium podyplomowe z zakresu technologii drobiarstwa oraz pedagogiki
i wychowania. Posiada specjalizacj´ in˝ynierskà
pierwszego stopnia.
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Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w Powiatowym
Zwiàzku Kó∏ek Rolniczych w Kielcach jako kierownik dzia∏u (1958–1961), a potem przez 33 lata by∏ zwiàzany z przemys∏em drobiarskim,
pracujàc kolejno w Zjednoczeniu Przemys∏u
Drobiarskiego w Warszawie jako inspektor
i w Kieleckich Zak∏adach Drobiarskich jako
kierownik Wydzia∏u Drobiarskiego, Dzia∏u
Hodowli i Wyl´gu oraz zast´pca dyrektora ds.
surowcowych. W latach 1987–1991 by∏ zast´pcà
dyrektora Oddzia∏u w Przedsi´biorstwie Drobiarskim „Drobiarz” w Kielcach, a póêniej
pracowa∏ w Zak∏adach „Constar” w Starachowicach (1992–1994), gdzie wprowadzi∏ do produkcji wyroby z drobiu.
JednoczeÊnie przez kilkanaÊcie lat by∏ nauczycielem przedmiotów zawodowych w klasach drobiarskich w Zespole Szkó∏ Przemys∏u
Spo˝ywczego w Kielcach.
Jest racjonalizatorem produkcji i ma na swoim koncie 24 wynalazki z dziedziny technologii
drobiarskiej.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1961 roku. By∏ kolejno:
cz∏onkiem (1970–1974) i przewodniczàcym
(1974–1978) Ko∏a Zak∏adowego przy Kieleckich
Zak∏adach Drobiarskich, cz∏onkiem Zarzàdu
(1978–1982) i zast´pcà przewodniczàcego Zarzàdu OW SITSpo˝. w Kielcach (1982–1994).
Od 1994 roku do chwili obecnej przez 3 kadencje jest przewodniczàcym OW SITSpo˝. w Kielcach, a jednoczeÊnie przewodniczàcym Komisji
Rewizyjnej Rady Wojewódzkiej NOT w Kielcach (1998–2006). Od 1977 roku rzeczoznawca
SITSpo˝. w specjalnoÊci technologia i zootechnika w przemyÊle drobiarskim.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej zosta∏ uhonorowany m.in. Z∏otym
i Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, Z∏otà i Srebrnà
Odznakà NOT, Odznakà Honorowà SITSpo˝.,
Odznakà „Za Zas∏ugi dla Kielecczyzny” i innymi odznaczeniami. Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu oraz Zas∏u˝ony dla
Rolnictwa.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç: Cz∏onkostwo Honorowe.
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Gertruda S¸OWI¡SKA

Kol. in˝. Gertruda S∏owiƒska w 1959 roku
ukoƒczy∏a studia wy˝sze na Wydziale Rolnym
Wy˝szej Szko∏y Rolniczej we Wroc∏awiu uzyskujàc tytu∏ in˝yniera rolnictwa.
Po ukoƒczeniu studiów podj´∏a prac´ w przemyÊle zbo˝owo-m∏ynarskim we Wroc∏awiu
i przepracowa∏a w zawodzie 34 lata kolejno na
stanowiskach: kierownika Laboratorium, kierownika Dzia∏u Kontroli JakoÊci i kierownika
Dzia∏u Produkcji w Wojewódzkim Przedsi´biorstwie Przemys∏u Zbo˝owo-M∏ynarskiego PZZ
we Wroc∏awiu.
Uczestniczy∏a w organizowaniu kursów szkoleniowych dla laborantów przemys∏u zbo˝owo-m∏ynarskiego. By∏a opiekunkà sta˝ystów – absolwentów Akademii Rolniczej. Prowadzi∏a
wyk∏ady na kursach dla magazynierów zbo˝owych. Opracowa∏a technologi´ produkcji dietetycznych otràb pszennych. Jest racjonalizatorem produkcji oraz autorem wielu opracowaƒ
i publikacji w zakresie jakoÊci wyrobów zbo˝owych.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1962 roku. Zorganizowa∏a Ko∏o Zak∏adowe SITSpo˝. w swoim zak∏adzie pracy i by∏a przewodniczàcà tego ko∏a
(1962–1982). By∏a równie˝ za∏o˝ycielkà Sekcji
Zbo˝owo-M∏ynarskiej przy OW SITSpo˝. we
Wroc∏awiu (1962) i pe∏ni∏a funkcj´ jej sekretarza
(1962–1975). W latach 1981–1990 by∏a cz∏onkiem Zarzàdu OW SITSpo˝. we Wroc∏awiu, a od
1998 roku do chwili obecnej jest przewodniczàcà Ko∏a Seniorów. Przez 3 kadencje tj. od
1992 roku do chwili obecnej jest cz∏onkiem
Komisji Wyró˝nieƒ i Odznaczeƒ przy Radzie
Wojewódzkiej FSNT NOT we Wroc∏awiu.

Wyró˝ni∏a si´ jako wspó∏organizator konferencji naukowo-technicznych oraz organizator
kursów i szkolenia pracowników. Aktywnie
uczestniczy∏a w pracach zwiàzanych z promocjà
krajowych wyrobów spo˝ywczych.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej zosta∏a uhonorowana m.in. Z∏otym Krzy˝em
Zas∏ugi, Honorowà Odznakà NOT, Honorowà
Odznakà SITSpo˝. i innymi odznaczeniami.
Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Zbo˝owo-M∏ynarskiego PZZ (1979).
GodnoÊç Cz∏onka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzyma∏a w 2004 roku.


Jan SZELUTO
(ur. w 1928 r.)

i jakoÊciowych, technologià sk∏adowania mro˝onych i ch∏odzonych produktów ˝ywnoÊciowych,
nowymi wyrobami mro˝onymi i stanem sanitarnym w ch∏odniach; bra∏ udzia∏ w zagranicznych
transakcjach handlowych.
Cz∏onkiem SITSpo˝. jest od 1959 roku. Przez
ponad 30 lat pe∏ni∏ funkcj´ sekretarza Zarzàdu
Sekcji Przemys∏u Ch∏odniczego przy ZG
SITSpo˝. By∏ wyk∏adowcà na licznych konferencjach i szkoleniach, organizowanych przez
SITSpo˝. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy
SITSpo˝. By∏ redaktorem miesi´cznika „Ch∏odnictwo”. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ch∏odnictwa, organizatorem wspó∏pracy ze
stowarzyszeniami przemys∏u spo˝ywczego z W´gier, Czech i S∏owacji, organizatorem wielu konferencji naukowo-technicznych Sekcji Przemys∏u Ch∏odniczego. Bra∏ udzia∏ w pracach Komisji
ds. JakoÊci przy ZG SITSpo˝. Obecnie jest przewodniczàcym Sàdu Kole˝eƒskiego przy Mazowieckim OW SITSpo˝.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej zosta∏ odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otym i Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, Z∏otà i Srebrnà Odznakà
NOT, Odznakà Honorowà SITSpo˝. oraz odznaczeniami resortowymi. W 1994 roku otrzyma∏
godnoÊç Zas∏u˝onego Seniora SITSpo˝.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu GodnoÊç Cz∏onka Honorowego.


Agnieszka ÂLIWI¡SKA
Kol. mgr in˝. Jan Szeluto ukoƒczy∏ w 1951
roku studia wy˝sze w Wy˝szej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w ¸odzi z tytu∏em in˝yniera
technologii przemys∏u mi´snego; nast´pnie
w Wy˝szej Szkole Rolniczej w Olsztynie uzyska∏
tytu∏ magistra in˝yniera technologii ˝ywnoÊci.
Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w 1952 roku. Przez
ca∏y, kilkudziesi´cioletni okres dzia∏alnoÊci zawodowej zwiàzany by∏ z przemys∏em ch∏odniczym, m.in. pracowa∏ w Centralnym Zarzàdzie
Przemys∏u Ch∏odniczego, Zjednoczeniu Ch∏odni Sk∏adowych i by∏ g∏ównym specjalistà ds.
mro˝onej ˝ywnoÊci w Polskim PrzemyÊle Ch∏odniczym Sp. z o.o. w Warszawie.
W pracy zajmowa∏ si´: problematykà organizacji kontroli jakoÊci i laboratoriów w ch∏odniach, opracowywaniem norm technologicznych

Kol. mgr in˝. Agnieszka Âliwiƒska ukoƒczy∏a w 1957 roku studia wy˝sze na Wydziale Rol-
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nym w Szkole G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskujàc tytu∏ magistra
in˝yniera.
W latach 1957–1977 pracowa∏a w Przemys∏owej Spó∏dzielni Pracy „Ok´cie”, poczàtkowo
jako kierownik laboratorium, a nast´pnie jako
kierownik jednego z zak∏adów przetwórstwa
owocowo-warzywnego. W tym czasie zg∏osi∏a
wiele wniosków racjonalizatorskich oraz bra∏a
udzia∏ w opracowywaniu nowych technologii.
W 1978 roku podj´∏a prac´ na stanowisku
g∏ównego technologa w Spó∏dzielni Rolniczej
w Czaplinie, gdzie od podstaw organizowa∏a
produkcj´ przetwórstwa owocowo-warzywnego.
W latach 1979–1990 pe∏ni∏a funkcj´ zast´pcy
naczelnika wydzia∏u w Zjednoczeniu Przemys∏u
Ch∏odniczego w Warszawie.
Po przejÊciu na emerytur´ podj´∏a prac´
w Klubie Parlamentarnym Unii Demokratycznej w Sejmie RP oraz prowadzi∏a Warszawskie Biuro Unii Demokratycznej (w latach
1992–1993). Nast´pnie by∏a kierownikiem
biura w Fundacji Poszanowania Energii
(1994–2000). Od 2000 roku do chwili obecnej
pracuje w Grupie Doradztwa Strategicznego
Sp. z o.o.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1972 roku. By∏a wiceprzewodniczàcà Ko∏a Zak∏adowego przy
Spó∏dzielni „Ok´cie” (1972–1977), sekretarzem
Oddzia∏u Warszawskiego SITSpo˝. (1972–1992),
a tak˝e cz∏onkiem Zespo∏u Pomocy Kole˝eƒskiej
przy tym Oddziale (1980–1992). Obecnie jest
cz∏onkiem Komisji Rewizyjnej przy Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim SITSpo˝.
Za dzia∏alnoÊç spo∏ecznà otrzyma∏a: Srebrny
Krzy˝ Zas∏ugi, Z∏otà i Srebrnà Odznak´ NOT
oraz Honorowà Odznak´ SITSpo˝.
GodnoÊç Honorowego Cz∏onka SITSpo˝.
otrzyma∏a w 2004 roku.
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Czes∏aw ÂWIECHOWSKI
(ur. w 1917 r.)

Kol. mgr in˝. Czes∏aw Âwiechowski w 1948
roku ukoƒczy∏ studia wy˝sze w SGGW w Warszawie uzyskujàc tytu∏ magistra in˝yniera nauk
agrotechnicznych.
Pracowa∏ kolejno: w Paƒstwowym Zak∏adzie Higieny w Warszawie (1945–1947) jako
kontroler ˝ywnoÊciowy, w Centralnym Laboratorium Przemys∏u Cukierniczego (1947–1957)
jako kierownik, w Zjednoczeniu Przemys∏u Cukierniczego (1957–1973) m.in. jako zast´pca
dyrektora ds. technicznych, a nast´pnie w Biurze Projektów Przemys∏u Fermentacyjnego
(1973–1976) jako starszy projektant oraz w CZSS
„Spo∏em” (1976–1991).
By∏ przewodniczàcym Komisji Ekspertów
ds. Cukiernictwa w Centralnym Biurze JakoÊci
Wyrobów, otrzyma∏ (jako niezale˝ny ekspert)
nominacj´ na cz∏onka Normalizacyjnej Komisji
Problemowej ds. Cukiernictwa i Ciastkarstwa.
JednoczeÊnie z pracà w przemyÊle, w latach
1949–1967 prowadzi∏ dzia∏alnoÊç dydaktycznà,
g∏ównie z technologii cukiernictwa w SGGW
w Warszawie. Autor i wspó∏autor wielu podr´czników i skryptów oraz publikacji w bran˝owych czasopismach technicznych.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1951 roku, bardzo aktywny na terenie Mazowieckiego OW oraz ZG
SITSpo˝., by∏ m.in. przewodniczàcym ko∏a przy
ZP Cukierniczego (1959–1961), cz∏onkiem, a od
1963 r. przez 40 lat przewodniczàcym Komisji
Rewizyjnej OW SITSpo˝. w Warszawie, by∏ te˝
cz∏onkiem ZG SITSpo˝. (1965–1967) oraz cz∏onkiem Zarzàdu Sekcji Piekarsko-Cukierniczej

przy ZG (1967–1973) a nast´pnie Sekcji Cukierniczej przy ZG (1973–1990).
Jest rzeczoznawcà SITSpo˝. w zakresie technologii przemys∏u cukierniczego i oceny jakoÊci
(od 1979 r.).
Za prac´ zawodowà i dzia∏alnoÊç spo∏ecznà
odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, Odznakà „Zas∏u˝ony Pracownik Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu”, Honorowà Odznakà
NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.
Jest Zas∏u˝onym Seniorem SITSpo˝. (1988).
Posiada te˝ Warszawski Krzy˝ Powstaƒczy.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Stanis∏aw TYSZKIEWICZ
(ur. w 1937 r.)

Kol. prof.dr hab. Stanis∏aw Tyszkiewicz
w 1959 roku ukoƒczy∏ studia wy˝sze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopieƒ naukowy doktora uzyska∏ w Akademii
Rolniczej w Poznaniu (1964 r.), a doktora habilitowanego w Szkole G∏ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie (1969 r.). Tytu∏ naukowy profesora nauk technicznych otrzyma∏
w 1983 roku.
BezpoÊrednio po studiach rozpoczà∏ prac´
w Poznaƒskim Oddziale Instytutu Przemys∏u
Mi´snego, nast´pnie zosta∏ s∏u˝bowo przeniesiony do warszawskiej siedziby ww. Instytutu, gdzie
– od 1970 r. – kierowa∏ zak∏adami: Analityki

a potem JakoÊci i Higieny Produkcji. Obecnie
jest kierownikiem Dzia∏u JakoÊci i Normalizacji
w Instytucie Przemys∏u Mi´snego i T∏uszczowego w Warszawie. W latach 1998–2002 by∏ przewodniczàcym Rady Naukowej tego Instytutu.
W roku 1994 pracowa∏ na Uniwersytecie Rutgers w USA w charakterze badacza stowarzyszonego (research associate) prowadzàc badania zlecone przez Ministerstwo Obrony USA.
Ma znaczàcy dorobek w dziedzinie nauki
i technologii ˝ywnoÊci. Opublikowa∏ ok. 340
prac, w tym kilka ksià˝ek. Jest autorem i wspó∏autorem wielu wynalazków i wdro˝eƒ do praktyki post´pu techniczno-technologicznego. Laureat konkursu NOT i ˚ycia Warszawy „Mistrz
Techniki”, za opracowanie i wdro˝enie ekologicznego, energooszcz´dnego systemu w´dzenia
(1990 r.).
By∏ cz∏onkiem Komitetu Technologii
i Chemii ˚ywnoÊci PAN przez kilka kadencji
oraz przewodniczàcym jego Sekcji Bia∏kowej,
cz∏onkiem z wyboru Komisji Badaƒ Podstawowych oraz Zespo∏u Nauk Rolniczych i LeÊnych
II i III kadencji Komitetu Badaƒ Naukowych.
By∏ cz∏onkiem – za∏o˝ycielem Polskiego Towarzystwa Technologów ˚ywnoÊci, wiceprezesem
Zarzàdu G∏ównego tego Towarzystwa. By∏ te˝
fundatorem a aktualnie jest prezesem zarzàdu
Fundacji na Rzecz Rozwoju i Post´pu w Polskim
PrzemyÊle Mi´snym.
Jest od 1993 r. cz∏onkiem Europejskiego
Towarzystwa Prawa ˚ywnoÊciowego (EFLA)
w Brukseli, a od 2000 r. cz∏onkiem jego w∏adz
naczelnych (council member).
W s∏u˝bie paƒstwowej spe∏nia∏ obowiàzki
eksperta ds. harmonizacji prawa Komitetu Integracji Europejskiej, przewodniczàcego Rady Naukowej Programu „Polska Dobra ˚ywnoÊç”
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pe∏nomocnikiem Przewodniczàcego Komitetu Badaƒ Naukowych ds. projektu badawczego zamawianego dotyczàcego zastosowania enzymów
w przetwórstwie spo˝ywczym.
Aktywny dzia∏acz SITSpo˝. od 1960 roku.
Wspó∏za∏o˝yciel ko∏a zak∏adowego w Poznaƒskim Oddziale IPMs. W Oddziale Warszawskim
naszego Stowarzyszenia dzia∏a od 1976 r., zaÊ od
1980 r. wchodzi do Zarzàdu tego Oddzia∏u, poczàtkowo jako cz∏onek i przewodniczàcy Zespo∏u ds. jakoÊci, od 1990 r. do chwili obecnej
jest przewodniczàcym Zarzàdu Mazowieckiego
Oddzia∏u SITSpo˝. w Warszawie. Redaktor
dzia∏owy czasopisma „Gospodarka Mi´sna” (od
1979 r.). W kadencji (1994–1998) pe∏ni∏ funkcj´
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wiceprzewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego
SITSpo˝., a obecnie (od 1998) jest przewodniczàcym ZG SITSpo˝.
Jest delegatem SITSpo˝. do Rady Gospodarki ˚ywnoÊciowej przy Ministrze Rolnictwa
i Rozwoju Wsi i by∏ jej pierwszym przewodniczàcym.
Za osiàgni´cia w pracy spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, Z∏otà Odznaka Honorowà NOT i Honorowà
Odznakà SITSpo˝.
W 2001 r. Senat Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego nada∏ Mu tytu∏ honorowego profesora tej uczelni.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Antoni WARZECHA
(ur. w 1929 r.)

Kol. prof. dr hab. in˝. Antoni Warzecha
w 1951 roku ukoƒczy∏ studia wy˝sze w Szkole
In˝ynierskiej w Szczecinie, specjalizujàc si´ w in˝ynierii chemicznej; a w 1953 roku ukoƒczy∏ studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Wy˝szej
Szko∏y Ekonomicznej w Szczecinie, specjalizujàc si´ w dziedzinie towaroznawstwa rolno-spo˝ywczego.
Swojà czterdziestokilkuletnià prac´ zawodowà w szkolnictwie rozpoczà∏ w Szczecinie w 1948
roku, zajmujàc kolejno m.in. stanowiska: m∏odszego asystenta Szko∏y In˝ynierskiej, adiunkta
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Wy˝szej Szko∏y Ekonomicznej, dyrektora Technikum Chemicznego, wicekuratora Okr´gu
Szkolnego Szczecin, organizatora i rektora Wy˝szej Szko∏y Nauczycielskiej oraz – w WSR (Akademii Rolniczej) w Szczecinie m.in. kierownika
Katedry Technologii Rolnej, wicedyrektora Instytutu Przechowalnictwa i Biochemii, dziekana
Wydzia∏u Rolniczego, prorektora ds. rozwoju
uczelni i pierwszego zast´pcy rektora.
Tytu∏ naukowy profesora nadzwyczajnego
otrzyma∏ w 1973 roku, a profesora zwyczajnego
w 1985 roku.
Najwa˝niejsze wyniki prac naukowych i dorobku twórczego zawar∏ w 150 pracach naukowych opublikowanych w kraju i zagranicà.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1976 roku, by∏ cz∏onkiem Zarzàdu Ko∏a Zak∏adowego (od 1980 r.),
a od 1994 roku jest przez trzy kadencje
(1994–2006) przewodniczàcym Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia
w Szczecinie. Od 1983 roku do chwili obecnej
jest przewodniczàcym Komisji ds.. Specjalizacji
Zawodowej In˝ynierów Przemys∏u Spo˝ywczego
SITSpo˝. i cz∏onkiem Komisji ds. Kwalifikacji
Zawodowej przy Zarzàdzie G∏ównym NOT. Jest
rzeczoznawcà ZG SITSpo˝.
W 1998 roku zosta∏ wyró˝niony przez
SITSpo˝. nagrodà im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej zosta∏ uhonorowany m.in.: Krzy˝em Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, medalami:
Zas∏u˝ony Nauczyciel PRL, Komisji Edukacji
Narodowej, Gryf Pomorski, Zas∏u˝ony dla woj.
koszaliƒskiego, s∏upskiego, pilskiego i szczeciƒskiego, Z∏otà Odznakà Za Odbudow´ Warszawy,
Z∏otà Odznakà Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego, Honorowà Odznakà NOT, Honorowà
Odznakà SITSpo˝. i wieloma innymi odznaczeniami.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nada∏o
Mu najwy˝szà GodnoÊç – Cz∏onkostwo Honorowe.


Bronis∏aw WESO¸OWSKI
(ur. w 1948 r.)

Kol. in˝. Bronis∏aw Weso∏owski ukoƒczy∏
studia wy˝sze w Akademii Rolniczej w Lublinie,
specjalizujàc si´ w eksploatacji maszyn i urzàdzeƒ dla przemys∏u rolno-spo˝ywczego. W ramach pog∏´biania wiedzy odby∏ m.in.: program
Ministerstwa Rolnictwa USA na temat organizacji i zarzàdzania gospodarkà ˝ywnoÊciowà; program (wyk∏ady i wizytacje firm) n.t. reprywatyzacji i prywatyzacji gospodarki niemieckiej na
przyk∏adzie landów by∏ej NRD; zda∏ egzaminy
w Ministerstwie Przekszta∏ceƒ W∏asnoÊciowych
dot. jednoosobowych spó∏ek skarbu paƒstwa.
Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w Centrali Handlowej „Konsumy” (1970–1973), pracowa∏ w Zrzeszeniu Przedsi´biorstw Przemys∏u Owocowo-Warzywnego (1973–1982). Nast´pnie by∏

zatrudniony na stanowisku g∏ównego specjalisty
w Zwiàzku Rzemios∏a Polskiego, gdzie Jego wiedza w zakresie technologii i ekonomiki prywatnego przetwórstwa ˝ywnoÊci by∏a szeroko wykorzystywana.
Autor i wspó∏autor wielu opracowaƒ i doniesieƒ naukowych, zwiàzanych z gospodarkà ˝ywnoÊciowà. Wspó∏autor wdro˝enia nowoczesnych
technologii przetwórstwa ˝ywnoÊci, np. ekstruzji na urzàdzeniach wyt∏aczajàco-pra˝àcych oraz
produkcji tortellini i ravioli opartej na w∏oskich
liniach technologicznych. Organizator sympozjów, konferencji oraz imprez wystawienniczych
z zakresu gospodarki ˝ywnoÊciowej i prywatnego przetwórstwa.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1976 roku. Wspó∏pracowa∏ ze wszystkimi organizacjami samorzàdowymi i stowarzyszeniowymi w ramach rzemios∏
spo˝ywczych. Szczególnie wielkie zas∏ugi osobiste po∏o˝y∏ w Zespole SITSpo˝. ds. Rzemios∏a.
W latach 1990–1998 by∏ przewodniczàcym Sekcji Przemys∏u Owocowo-Warzywnego przy ZG
SITSpo˝.
Od 1997 r. pracuje w Stowarzyszeniu poczàtkowo jako p.o. Sekretarza Generalnego
SITSpo˝. a nast´pnie jako Sekretarz Generalny
(od 1998).
Jest redaktorem naczelnym nowopowo∏anego
przez SITSpo˝. rosyjskoj´zycznego czasopisma
technicznego „Prodowolstwie” (2004 r.).
Za zas∏ugi w pracy zawodowej i spo∏ecznej
odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, Odznakà Honorowà NOT i Honorowà
Odznakà SITSpo˝.
W 2004 roku otrzyma∏ godnoÊç Cz∏onka Honorowego SITSpo˝.
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13.3. Wybrani, zas∏u˝eni, wieloletni dzia∏acze
SITSpo˝.
Henryk BANECKI
(1925–1992)

z powodzeniem pracowa∏ w Komisji Organizacyjnej, by∏ te˝ przewodniczàcym i cz∏onkiem
Rady Programowej czasopisma „Przemys∏ Piekarski i Cukierniczy”.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Krzy˝em Kawalerskim
OOP oraz Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.


Marian FITCEK
(1923–2004)

Kol. prof. dr hab. Henryk Banecki ukoƒczy∏
studia wy˝sze na Uniwersytecie Poznaƒskim
oraz w Wy˝szej Szkole Rolniczej w Poznaniu
i specjalizujàc si´ w zakresie chemii rolnej i przetwórstwa zbo˝owego uzyska∏ tytu∏ magistra in˝yniera.
Prac´ zawodowà w bran˝y piekarskiej rozpoczà∏ w 1953 r. w Zak∏adach w Nowym Bytomiu.
Nast´pnie pracowa∏ w Centralnym Zarzàdzie
Przemys∏u Piekarskiego w Warszawie, w dziale
kontroli technicznej, a potem na stanowisku
szefa produkcji. Od 1956 r. przez wiele lat by∏
kierownikiem Zak∏adu Badawczego Przemys∏u
Piekarskiego w Warszawie. PoÊwi´ci∏ si´ pracy
naukowo-badawczej i po uzyskaniu kolejnych
awansów naukowych otrzyma∏ w 1983 r. tytu∏
naukowy profesora nadzwyczajnego.
Autor licznych publikacji naukowych i technicznych, zg∏osi∏ równie˝ kilka patentów, dotyczàcych aparatury laboratoryjnej i urzàdzeƒ produkcyjnych.
Dzia∏acz SITSpo˝. od 1958 roku. W latach
1975–1992, przez wiele kolejnych kadencji, pe∏ni∏ nieprzerwanie funkcj´ przewodniczàcego Zarzàdu Sekcji Piekarsko-Ciastkarskiej przy Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝. JednoczeÊnie wiele lat
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Kol. mgr Marian Fitcek ukoƒczy∏ studia
wy˝sze w Szkole G∏ównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Ponad 40 lat poÊwi´ci∏ pracy
w przemyÊle ch∏odniczym (1950–1991), specjalizujàc si´ m.in. w ekonomice ch∏odnictwa sk∏adowego, w optymalizacji gospodarki magazynowej i w produkcji mro˝onej ˝ywnoÊci. By∏
zast´pcà dyrektora do spraw ekonomicznych
w Zrzeszeniu Przedsi´biorstw Przemys∏u Ch∏odniczego, a nast´pnie w Spó∏ce „Polski Przemys∏
Ch∏odniczy” w Warszawie.
Autor wielu prac z zakresu ekonomiki oraz
organizacji produkcji i us∏ug ch∏odniczych,
wniós∏ szczególny wk∏ad osobisty w dziedzinie
optymalizacji wielkoÊci ch∏odni i ich lokalizacji

oraz prognozowania rozwoju ch∏odnictwa sk∏adowego i produkcji mro˝onej ˝ywnoÊci.
Aktywny dzia∏acz SITSpo˝. od 1961 r. Wspó∏organizator Sekcji Przemys∏u Ch∏odniczego przy
Zarzàdzie G∏ównym Stowarzyszenia, cz∏onek,
wiceprzewodniczàcy i w okresie 1967–1995 (tj.
przez dwadzieÊcia kilka lat) przewodniczàcy tej
Sekcji. Wieloletni cz∏onek Zarzàdu G∏ównego
SITSpo˝. i jego Prezydium.
W tym czasie da∏ si´ poznaç jako inicjator nowych, bardzo atrakcyjnych form wspó∏pracy Stowarzyszenia z przemys∏em oraz jako doskona∏y
organizator wymiany doÊwiadczeƒ, g∏ównie mi´dzy Ko∏ami Zak∏adowymi w ramach kierowanej
przez Niego Sekcji Przemys∏u Ch∏odniczego.
Zorganizowa∏ wiele interesujàcych i cennych
bran˝owych konferencji naukowo-technicznych.
Za zas∏ugi w pracy zawodowej i spo∏ecznej
wyró˝niony m.in. Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz Z∏otà Odznakà
NOT i Honorowà Odznakà naszego Stowarzyszenia.


Tadeusz FRÑCZEK
(1926–1992)

rektora zak∏adu. Kierowa∏ modernizacjà zak∏adów przemys∏u owocowo-warzywnego m.in.
w Mi´dzyrzecu Podlaskim, CieleÊnicy, Józefowie,
Suchowoli i Siedliskach oraz rozbudowà i uruchamianiem zak∏adów w Milejowie, Che∏mie
i JaÊle. Zas∏u˝ony racjonalizator produkcji, autor
szeÊciu patentów.
Przez wiele lat by∏ zatrudniony jako profesor
w Akademii Rolniczej w Lublinie. Wychowa∏
liczne kadry in˝ynieryjno-techniczne dla przemys∏u spo˝ywczego (kilku doktorów, ponad 200
in˝ynierów i ok. 500 techników). Ma bogaty dorobek naukowy, autor licznych prac naukowych
i popularnonaukowych.
Prac´ spo∏ecznà w SITSpo˝. rozpoczà∏
w 1952 r. M.in. by∏ przewodniczàcym Kó∏ Zak∏adowych w ZPOW w Milejowie, Che∏mie,
JaÊle itp. Cz∏onek Zarzàdów Oddzia∏ów naszego
Stowarzyszenia w Lublinie i Rzeszowie. Wieloletni przewodniczàcy Oddzia∏u SITSpo˝.
w Lublinie (1967–1992), cz∏onek Zarzàdu G∏ównego, nast´pnie cz∏onek Prezydium, a w latach
1990–1992 wiceprzewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. Szczególnie wyró˝ni∏ si´ w pracy spo∏ecznej jako Przewodniczàcy Komisji
Stowarzyszeniowej do Spraw Specjalizacji Zawodowej In˝ynierów. W latach 1969–1972 pe∏ni∏
funkcj´ cz∏onka Rady G∏ównej NOT.
Cechowa∏a Go ogromna energia i pasja spo∏ecznego dzia∏ania oraz g∏´boka troska o rozwój
przemys∏u spo˝ywczego i gospodarki ˝ywnoÊciowej kraju, a zw∏aszcza regionu lubelskiego.
Aktywnie pracowa∏ w licznych towarzystwach
i komisjach naukowych. Przez dziesi´ciolecia
by∏ cz∏onkiem Rady Wojewódzkiej NOT w Lublinie, rzeczoznawcà i konsultantem w dziedzinie przemys∏u spo˝ywczego i przechowalnictwa
˝ywnoÊci. Cz∏onek Rad Programowych czasopism naukowo-technicznych.
Za dzia∏alnoÊç zawodowà i spo∏ecznà wyró˝niony m.in. Krzy˝em Oficerskim OOP oraz
Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà
Odznakà SITSpo˝..


Kol. prof. dr hab. in˝. Tadeusz Fràczek,
absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie,
w czasie studiów wy˝szych specjalizowa∏ si´
w technologii ˝ywnoÊci, w tym zw∏aszcza technologii owoców i warzyw.
Po ukoƒczeniu studiów pracowa∏ w latach
1952–1972 w przemyÊle owocowo-warzywnym
i rolnym na stanowisku g∏ównego in˝yniera i dy-
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Józef JANICKI
(1904–1980)

Kol. prof. dr hab. Józef Janicki ukoƒczy∏
w 1929 roku studia wy˝sze na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznaƒskiego.
Jego dzia∏alnoÊç naukowa mia∏a szczególne
znaczenie dla nauki polskiej i szkolnictwa akademickiego w zakresie technologii ˝ywnoÊci,
zwiàzana by∏a przy tym g∏ównie z poznaƒskim
Êrodowiskiem naukowym. B´dàc jeszcze studentem nawiàza∏ ju˝ w 1927 r. wspó∏prac´
z Katedrà Technologii Rolnej Uniwersytetu
Poznaƒskiego, a do 1939 r. opublikowa∏ 34 rozprawy w czasopismach krajowych i zagranicznych.
G∏ówny rozwój Jego dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej, nauczycielskiej i organizacyjnej
nastàpi∏ jednak w okresie powojennym. Zainicjowa∏ liczne badania zespo∏owe wchodzàce
w zakres ró˝nych dyscyplin zwiàzanych z ˝ywnoÊcià. Szczególnie efektywne osiàgni´cia tych
badaƒ dotyczy∏y m.in. chemii i biosyntezy witamin (w tym zw∏aszcza witamin grupy B) oraz
chemii bia∏ek zwierzàt. Uzyskane przez zespó∏
pod Jego kierunkiem, doÊwiadczenia zosta∏y
wykorzystane do rozwini´cia technologii biosyntezy preparatów bia∏kowo-witaminowych dla
potrzeb ˝ywienia zwierzàt przy wykorzystaniu
produktów ubocznych przemys∏u spo˝ywczego.
Rozwini´te tak˝e zosta∏y badania nad biosyntezà beta-karotenu oraz nad wyst´powaniem,
identyfikacjà, chemicznà modyfikacjà i funkcjami otrzymywanych w ten sposób form tokoferoli.
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Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nauki o ˝ywnoÊci w Polsce, cz∏onek rzeczywisty
PAN, wiceprzewodniczàcy Komitetu Technologii i Chemii ˚ywnoÊci PAN, w Oddziale PAN
w Poznaniu utworzy∏ Komisj´ Nauki o ˚ywnoÊci. Doprowadzi∏ do utworzenia Wydzia∏u
Technologii ˚ywnoÊci AR w Poznaniu i by∏ jego
pierwszym dziekanem. Jego dorobek naukowy
obejmuje 273 publikacje, kilkadziesiàt opracowaƒ wykonanych dla potrzeb gospodarki narodowej oraz liczne patenty i wdro˝enia. Stworzony przez Niego poznaƒski oÊrodek naukowy
w zakresie technologii ˝ywnoÊci by∏ organizatorem wielu naukowych imprez krajowych i zagranicznych.
Pod Jego bezpoÊrednim lub poÊrednim kierunkiem stopnie magistra i in˝yniera uzyska∏o
kilkaset osób. WÊród Jego uczniów by∏o dwóch
cz∏onków PAN, 17 profesorów i 10 docentów,
zatrudnionych w szkolnictwie wy˝szym, w instytutach naukowych i zapleczu naukowo-badawczym przemys∏u.
By∏ aktywnym cz∏onkiem licznych naukowych towarzystw mi´dzynarodowych: Mi´dzynarodowego Towarzystwa Badaƒ w zakresie
˚ywnoÊci i ˚ywienia, Europejskiej Federacji
In˝ynierii Chemicznej, a w Mi´dzynarodowym
Stowarzyszeniu dla Chemii Zbó˝ pe∏ni∏ funkcj´
przewodniczàcego grupy roboczej ds. oznaczeƒ
witamin.
Jeden z cz∏onków – za∏o˝ycieli SITSpo˝. i jego
aktywny dzia∏acz, m.in. by∏ organizatorem
i pierwszym przewodniczàcym Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia
w Poznaniu (1946–1950). W okresie 1950–1954
by∏ przewodniczàcym Sàdu Kole˝eƒskiego przy
Zarzàdzie OW SITSpo˝. w Poznaniu.
Wyró˝niony wysokimi odznaczeniami paƒstwowymi.


Tomasz JE˚
(1932–1997)

Kol. mgr in˝. Tomasz Je˝ ukoƒczy∏ studia
wy˝sze na Wydziale Chemicznym Politechniki
Gdaƒskiej, specjalizujàc si´ w technologii produktów zwierz´cych
Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w 1956 roku
w Zak∏adach Mi´snych w Toruniu. W okresie
1959–1962 by∏ zast´pcà dyrektora do spraw technicznych w Zak∏adach Drobiarskich w Toruniu, skàd w 1963 r. zosta∏ powo∏any na stanowisko zast´pcy dyrektora do spraw technicznych
i produkcyjnych w Zjednoczeniu Przemys∏u
Drobiarskiego w Warszawie Podczas kilkunastu
lat pracy w przemyÊle drobiarskim osobiÊcie
przyczyni∏ si´ do tego, i˝ krajowy przemys∏ drobiarski ogromnie si´ rozwinà∏ i osiàgnà∏ wysoki
poziom nowoczesnoÊci, a w jego zak∏adach zosta∏y wdro˝one nowoczesne technologie oraz zainstalowane wysokowydajne, zmechanizowane
linie produkcyjne. Autor licznych rozwiàzaƒ
projektowych, ekspertyz i publikacji w czasopismach technicznych, wspó∏autor podr´cznika
z zakresu maszyn i urzàdzeƒ przemys∏u drobiarskiego.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1956 roku, w okresie
1962–1975 pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego
Sekcji Drobiarstwa przy Zarzàdzie G∏ównym.
W 1975 r. Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia wybra∏ Go Sekretarzem Generalnym
SITSpo˝., którà to odpowiedzialnà funkcj´ –
zgodnie z decyzjami wyborczymi kolejnych
Zjazdów Delegatów – z powodzeniem pe∏ni∏
nieprzerwanie ponad dwadzieÊcia lat. Zjazd
Delegatów w 1994 r. po raz kolejny wybra∏ Go

na stanowisko Sekretarza Generalnego (na kadencj´ 1994–1998), w czasie której niespodziewanie zmar∏.
Dzi´ki Jego aktywnej pracy i inspiracji powsta∏y, bàdê znacznie rozwin´∏y si´ nowe kierunki dzia∏alnoÊci stowarzyszeniowej, m.in. racjonalizacja i orzecznictwo techniczne, a struktury
organizacyjne i metody pracy SITSpo˝. by∏y
w∏aÊciwie dostosowywane do zasadniczych
zmian i przeobra˝eƒ spo∏eczno-gospodarczych
w naszym kraju.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Krzy˝em Kawalerskim
OOP oraz Z∏otà Odznakà NOT i Honorowà
Odznakà SITSpo˝.
Za osobiste zas∏ugi w rozwijaniu polsko-w´gierskiej wspó∏pracy naukowo-technicznej
w dziedzinie przemys∏u spo˝ywczego otrzyma∏
w 1991 roku godnoÊç Honorowego Cz∏onka W´gierskiego Naukowego Stowarzyszenia Przemys∏u Spo˝ywczego (METE).


W∏odzimierz KULESZY¡SKI
(1903–1964)

Kol. mgr in˝. W∏odzimierz Kuleszyƒski
ukoƒczy∏ studia wy˝sze na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, specjalizujàc
si´ w technologii Êrodków ˝ywnoÊci. Zarówno
studia, jak i praca zawodowa uczyni∏y Go wybitnym specjalistà przemys∏u spo˝ywczego, w tym
zw∏aszcza przemys∏u mi´snego.
Przed II wojnà Êwiatowà swojà pierwszà prac´
zawodowà rozpoczà∏ m.in. jako kierownik dzia-
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∏u mi´snego w Centralnym Laboratorium Polskiego Zwiàzku Bekonowego. BezpoÊrednio po
wojnie, z ramienia Ministerstwa Przemys∏u
i Handlu przejmowa∏ zak∏ady i organizowa∏
polski przemys∏ konserwowy. By∏ dyrektorem
technicznym Centralnego Zarzàdu Przemys∏u
Konserwowego. Nast´pnie po przejÊciu do Ministerstwa ˚eglugi, kierowa∏ przemys∏em rybnym.
Zorganizowa∏ s∏u˝b´ kontroli standaryzacyjnej
i zosta∏ powo∏any na stanowisko dyrektora Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. W koƒcowych latach swojej pracy zawodowej by∏ pe∏nomocnikiem do spraw budowy, a nast´pnie
pierwszym dyrektorem Zak∏adów Mi´snych
„S∏u˝ewiec” w Warszawie.
Ca∏ym sercem, intelektem i dzia∏alnoÊcià by∏
ÊciÊle zwiàzany z naszym Stowarzyszeniem. Nale˝a∏ do grona jego wspó∏organizatorów i wspó∏za∏o˝ycieli: uczestniczy∏ w Zebraniu Organizacyjnym w dniu 19 czerwca 1946 r. i wniós∏
szczególny donios∏y osobisty wk∏ad w utworzenie Stowarzyszenia, co nastàpi∏o na I Walnym
Zjeêdzie Delegatów, w dniu 12 listopada 1946 roku. Zjazd ten wybra∏ Go na pierwszego prezesa
naszego Stowarzyszenia na lata 1946–1948. w latach 1948–1953 pe∏ni∏ funkcj´ wiceprezesa Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝.
By∏ znakomitym organizatorem o bystrym
umyÊle i Êmia∏oÊci inicjatywy, a jednoczeÊnie
cz∏owiekiem niezwykle kole˝eƒskim, uczynnym,
szczerym i bezpoÊrednim. W czasie I Kongresu
Techników Polskich (Katowice, 1946) przewodniczy∏ Sekcji Przemys∏u Spo˝ywczego i Ch∏odniczego; uchwalono wówczas wiele istotnych
wniosków, które stopniowo wesz∏y do praktyki
przemys∏u spo˝ywczego.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony licznymi odznaczeniami.
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Mieczys∏aw ¸UKASZEWICZ
(1918–1993)

Kol. in˝. Mieczys∏aw ¸ukaszewicz, absolwent Wy˝szej Szko∏y Gospodarstwa Wiejskiego
w Cieszynie, podjà∏ prac´ zawodowà w przemyÊle mleczarskim, w którym przez wiele lat pe∏ni∏
odpowiedzialne funkcje kierownicze, m.in. w zakresie rozwoju produkcji i post´pu technicznego, energetyki i zaopatrzenia materia∏owego. Od
1983 r. do czasu przejÊcia na emerytur´ by∏ dyrektorem Biura Technologii i Zaopatrzenia Materia∏owego Centralnego Zwiàzku Spó∏dzielni
Mleczarskich.
Dzi´ki du˝ej wiedzy i fachowoÊci oraz wybitnym zdolnoÊciom organizacyjnym zdoby∏ du˝y
autorytet w Êrodowisku in˝ynierów i techników
spó∏dzielczoÊci mleczarskiej. Przyczyni∏ si´ m.in.
do unowoczeÊnienia przetwórstwa mleka, uszlachetnienia wyrobów mleczarskich, wprowadzenia ciàg∏ych metod produkcji mas∏a i napojów
mlecznych oraz mechanizacji produkcji kazeiny.
Szczególnà uwag´ poÊwi´ci∏ rozwojowi produkcji biokoncentratów mleczarskich i procesom fermentacji w produkcji serów, twarogów
i napojów mleczarskich. Autor i wspó∏autor
kilku projektów wynalazczych i patentów wdro˝onych do praktyki przemys∏owej.
Aktywny dzia∏acz SITSpo˝. przez wiele lat
(1972–1986) przewodniczàcy Sekcji Przemys∏u
Mleczarskiego, przez cztery kadencje pe∏ni∏ równie˝ funkcj´ cz∏onka Zarzàdu G∏ównego naszego Stowarzyszenia.
Przyczyni∏ si´ do wychowania wielu in˝ynierów i techników dla polskiego mleczarstwa, b´dàcych jednoczeÊnie dzia∏aczami spo∏ecznymi,

zach´conymi przez Niego do udzia∏u w pracach
SITSpo˝.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Krzy˝em Kawalerskim
OOP oraz Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.


Marian MALINOWSKI
(1927–1989)

Kol. mgr in˝. Marian Malinowski ukoƒczy∏
studia wy˝sze na Wydziale Mechanicznym Politechniki ¸ódzkiej, specjalizujàc si´ w ch∏odnictwie.
Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w Warszawie,
w Dyrekcji Budowy Ch∏odni Sk∏adowych, na
stanowisku inspektora technicznego. Do 1969 r.
jego praca i dzia∏alnoÊç by∏y nieprzerwanie zwiàzane z rozwojem polskiego ch∏odnictwa. By∏
naczelnikiem Wydzia∏u Mechanicznego, a nast´pnie dyrektorem naczelnym Zjednoczenia
Przemys∏u Ch∏odniczego. Wniós∏ wielki osobisty wk∏ad w dynamiczny rozwój, nowoczesnoÊç
i wysoki poziom techniczny ch∏odnictwa sk∏adowego w naszym kraju, w znacznym stopniu przyczyni∏ si´ do rozwoju produkcji mro˝onych owoców i warzyw, które sta∏y si´ naszà bardzo wa˝nà
eksportowà specjalnoÊcià.
W nast´pnych latach powierzono Mu odpowiedzialne stanowisko naczelnego dyrektora
Centrali Przemys∏u Mi´snego w Warszawie. Potem, a˝ do koƒca ˝ycia aktywnie pracowa∏ w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej na stanowisku dyrektora departamentu,

w tym m.in. Departamentu Przetwórstwa Rolno-Spo˝ywczego, w du˝ym stopniu przyczyniajàc
si´ do dalszego rozwoju przemys∏u spo˝ywczego
i do utrzymania integracji Êrodowiska pracowników tego przemys∏u w skali kraju.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1950 roku, wspó∏organizator Sekcji Przemys∏u Ch∏odniczego, która
podobnie jak i Ko∏o Zak∏adowe w Zjednoczeniu
– od poczàtku by∏a bardzo aktywna i w znaczàcym stopniu przyczyni∏a si´ do dynamicznego
rozwoju polskiego ch∏odnictwa, szkolenia kadr
ch∏odniczych oraz uruchomienia czasopisma fachowego poÊwi´conego ch∏odnictwu.
W latach 1969–1972 by∏ Przewodniczàcym
Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝. Stale dà˝y∏ do wytworzenia atmosfery wspólnoty zawodowej, podnoszenia kultury technicznej, pobudzania ambicji zawodowych, np. w dà˝eniach do zdobywania
dyplomu mistrza w zawodzie, itp.
Cz∏owiek niezwykle skromny, kole˝eƒski i dla
wszystkich przyjazny. Wszystkie swoje si∏y odda∏
pracy zawodowej i spo∏ecznej dla dobra Polski
i jej przemys∏u spo˝ywczego.
Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy,
Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Z∏otà Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà SITSpo˝.


Zbigniew MANDES
(1906–1995)

Kol. mgr in˝. Zbigniew Mandes ukoƒczy∏
studia wy˝sze na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

293

Po wojnie objà∏ stanowisko dyrektora produkcji w Centralnym Zarzàdzie Przemys∏u Konserwowego. Bra∏ wówczas (w pierwszych latach
powojennych) czynny udzia∏ w odbudowie i uruchamianiu zak∏adów produkcyjnych tego przemys∏u oraz w organizowaniu produkcji eksportowej. W póêniejszym okresie, bezpoÊrednio
przed odejÊciem na emerytur´, by∏ kierownikiem zespo∏u w Instytucie Gospodarki Wodnej.
By∏ pe∏nym entuzjazmu i ofiarnoÊci wspó∏twórcà i wspó∏organizatorem SITSpo˝. Razem
z W. Kuleszyƒskim i A. Terleckim reprezentowa∏
kadry techniczne przemys∏u spo˝ywczego ju˝
w 1945 roku, w czasie pami´tnego zebrania
przedstawicieli wszystkich ga∏´zi przemys∏u,
na którym utworzono Naczelnà Organizacj´
Technicznà. By∏ te˝ wiceprzewodniczàcym
w pierwszym Zarzàdzie Tymczasowym (1946 r.)
i w pierwszym Zarzàdzie G∏ównym SITSpo˝.
powo∏anym przez I Walny Zjazd Delegatów na
lata 1946–1948. Jako uczestnik I Kongresu Techników Polskich aktywnie wyst´powa∏ w sprawach przemys∏u konserwowego.
Wed∏ug Niego, w latach 1945–1946 organizatorzy naszego Stowarzyszenia dà˝yli do osiàgni´cia nast´pujàcych g∏ównych celów: skupienie w jednej organizacji nielicznych wówczas
fachowców przemys∏u spo˝ywczego (i przez to
wzmocnienie si∏y i skutecznoÊci ich dzia∏ania),
stworzenie niezb´dnej literatury fachowej oraz
szybkie wykszta∏cenie dalszych kadr fachowców
dla przemys∏u spo˝ywczego.
Przytoczmy jedno z Jego wspomnieƒ: zacz´liÊmy dzia∏aç bez lokalu, aparatu pomocniczego,
a nawet bez Êrodków na znaczki do rozsy∏anej korespondencji. MieliÊmy za to ogrom entuzjazmu i ofiarnoÊci. Pierwsze trudnoÊci nie zniech´ci∏y. Idea Stowarzyszenia rozpocz´∏a kie∏kowaç i ˝yç, a dziÊ osiàgn´∏a
kszta∏t imponujàcej organizacji.
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Jadwiga MARCZUKAJTIS
(1915–1969)

Kol. mgr Jadwiga Marczukajtis ukoƒczy∏a
studia wy˝sze na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Nast´pnie specjalizowa∏a si´ w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego w Zak∏adzie Technologii Fermentacji
i Produktów Spo˝ywczych Politechniki Warszawskiej.
Zaraz po II wojnie Êwiatowej, w latach
1945–1947 by∏a kierownikiem technicznym Zak∏adów Przetwórstwa Owocowego w Bielsku-Bia∏ej, a nast´pnie, do 1966 r. pracowa∏a w Âlàskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych na
stanowisku kierownika laboratorium. W ostatnim okresie swej pracy zawodowej by∏a zatrudniona w Urz´dzie Rezerw Paƒstwowych.
Aktywna dzia∏aczka SITSpo˝. ju˝ od 1947
roku, poczàtkowo na terenie Oddzia∏u powsta∏ego w Zabrzu. W latach 1952–1963 by∏a
przewodniczàcà Zarzàdu Katowickiego Oddzia∏u naszego Stowarzyszenia (którego siedzib´ przeniesiono wówczas do Bielska-Bia∏ej).
Wnios∏a ogromny osobisty wk∏ad do rozwoju
ruchu stowarzyszeniowego, a Oddzia∏ Katowicki
SITSpo˝. bardzo wiele zawdzi´cza Jej niestrudzonemu dzia∏aniu, zapa∏owi, talentom organizatorskim i ofiarnoÊci. RównoczeÊnie, dzia∏ajàc
w Oddziale Wojewódzkim NOT przyczyni∏a si´
do realizacji Domu Technika w Bielsku-Bia∏ej.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej odznaczona m.in. Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi,
Z∏otà Odznakà Naczelnej Organizacji Technicznej i Z∏otà Odznakà „Zas∏u˝ony dla Województwa Katowickiego”.


Boles∏aw RUMI¡SKI
(1907–1971)

Kol. mgr in˝. Boles∏aw Rumiƒski ukoƒczy∏
studia wy˝sze na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Obok zawodowej pracy
in˝ynierskiej by∏ równoczeÊnie dzia∏aczem politycznym i spo∏ecznym, przed wojnà by∏ wi´ziony m.in. w Warszawie, Piotrkowie i Berezie Kartuskiej. Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w 1937 r.
jako asystent w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Pu∏awach.
W 1944 r. z ramienia Krajowej Rady Narodowej zorganizowa∏, z∏o˝one g∏ównie z in˝ynierów,
Ko∏o Gospodarcze. Nast´pnie dzia∏a∏ w resorcie
gospodarki narodowej i finansów PKWN w Lublinie. Jako pierwszy wystàpi∏ z inicjatywà, by odbudowaç Warszaw´ i ponownie uczyniç jà stolicà. Zosta∏ mianowany Pe∏nomocnikiem PKWN
dla Warszawy, skàd organizowa∏ grupy operacyjne do obj´cia przemys∏u w ca∏ej Polsce. Od 1945
roku jako wiceminister przemys∏u organizowa∏
podstawy rozwoju przemys∏u chemicznego.
Jego dzia∏alnoÊç zawodowa by∏a przez
d∏ugie lata zwiàzana z przemys∏em spo˝ywczym,
a zw∏aszcza z przemys∏em cukrowniczym.
W 1949 r. zorganizowa∏ Ministerstwo Przemys∏u
Rolnego i Spo˝ywczego i by∏ pierwszym ministrem tego resortu. W okresie 1951–1957 by∏
Ministrem Przemys∏u Chemicznego. Póêniej
przez 13 lat by∏ wiceministrem Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu. Przez wiele lat pe∏ni∏ ró˝ne
najwy˝sze funkcje paƒstwowe, polityczne i spo∏eczne. Cz∏onek KC PZPR i Pose∏ na Sejm wielu kadencji. Zast´pca Przewodniczàcego Rady
Paƒstwa.

By∏ inicjatorem i za∏o˝ycielem Naczelnej
Organizacji Technicznej i w 1946 roku zosta∏
jej pierwszym Prezesem. Nale˝a∏ równie˝ do
grupy wspó∏organizatorów SITSpo˝., które
Mu bardzo wiele zawdzi´cza.
Stanowi∏ przyk∏ad niezwykle prawego i niez∏omnego dzia∏acza o post´p techniczny i spo∏eczny, a jednoczeÊnie by∏ cz∏owiekiem bardzo
skromnym, kole˝eƒskim i ogromnie uczynnym
w niesieniu pomocy innym.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej otrzyma∏ liczne odznaczenia w tym m.in.
Order Budowniczego Polski Ludowej, Sztandar
Pracy I Klasy, Krzy˝ Komandorski z Gwiazdà
Orderu Odrodzenia Polski oraz Z∏otà Odznak´
NOT i Honorowà Odznak´ SITSpo˝.


Wies∏aw RZ¢DOWSKI
(1926–1997)

Kol. prof. dr Wies∏aw Rz´dowski ukoƒczy∏
wy˝sze studia na Uniwersytecie Jagielloƒskim,
otrzymujàc dyplom magistra chemii, a w 1967
roku uzyska∏ stopieƒ doktora nauk technicznych w SGGW w Warszawie. W 1987 r. otrzyma∏
tytu∏ profesora nadzwyczajnego.
W 1950 r. rozpoczà∏ prac´ w Instytucie Przemys∏u Fermentacyjnego w Warszawie, zajmujàc
kolejno stanowiska kierownika pracowni i kierownika zak∏adu, a w latach 1981–1992 by∏ dyrektorem tego Instytutu, który w tych latach
zosta∏ – pod Jego kierownictwem – przekszta∏cony w Instytut Biotechnologii Przemys∏u Rolno-Spo˝ywczego. JednoczeÊnie, w latach 1974–1981
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pe∏ni∏ funkcj´ kierownika Zespo∏u Przetwórstwa Produktów RoÊlinnych i prowadzi∏ prace
dydaktyczne i badawcze z tego zakresu na Wydziale Zamiejscowym Krakowskiej Akademii
Rolniczej w Rzeszowie.
Obszar jego badaƒ naukowych to biotechnologia, g∏ównie fermentacja oraz otrzymywanie i zastosowanie preparatów enzymatycznych. Mia∏
w tej dziedzinie liczàcy si´ dorobek, by∏ autorem
ponad 100 prac naukowych, z których wiele wykorzystano w praktyce przemys∏owej. Autor
dwóch patentów, pi´ciu ksià˝ek oraz wielu artyku∏ów w periodykach naukowych i technicznych.
Cz∏onek SITSpo˝. ju˝ od 1949 roku, pe∏ni∏
m.in. funkcje cz∏onka Zarzàdu G∏ównego, przewodniczàcego Komisji Naukowo-Wydawniczej
oraz przedstawiciela naszego Stowarzyszenia
w Radzie G∏ównej NOT, itp. Autor licznych
opracowaƒ i referatów wyg∏aszanych na konferencjach i zjazdach SITSpo˝. jak równie˝ wielu
opinii i wniosków dotyczàcych przemys∏u spo˝ywczego, kierowanych przez Stowarzyszenie
do odpowiednich w∏adz i instytucji.
Za osiàgni´cia w pracy naukowej i spo∏ecznej
wyró˝niony licznymi odznaczeniami, w tym
m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Z∏otà Odznakà Honorowà NOT
i Honorowà Odznakà SITSpo˝.


Franciszek STEMLER
(1905–2003)

Kol. mgr Franciszek Stemler urodzi∏ si´ na
Kresach Po∏udniowo-Wschodnich, w Dolinie, b´dàcej wówczas w zaborze austriackim, a w latach
1918–1939 nale˝àcej do woj. stanis∏awowskiego.
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W czasie najazdu bolszewickiego na Polsk´
w lipcu 1920 r. – wraz z innymi cz∏onkami dru˝yny skautowskiej – wstàpi∏ ochotniczo do s∏u˝by wojskowej.
Po zdaniu matury i ukoƒczeniu Szko∏y
Podchorà˝ych wstàpi∏ na Wydzia∏ Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i w 1931 r. otrzyma∏
dyplom magistra praw. Nast´pnie pracowa∏
w Warszawie m.in. w Departamencie Spraw
Wojskowych Najwy˝szej Izby Kontroli.
W kampanii wrzeÊniowej 1939 r., jako podporucznik artylerii, walczy∏ w I baterii 98 DAC
w obronie Warszawy (na Mokotowie m.in. w ¸azienkach). Po kapitulacji stolicy, ju˝ 27 wrzeÊnia
1939 r. wstàpi∏ do tajnej organizacji wojskowej
„S∏u˝ba Zwyci´stwa Polski”. Pod koniec 1939 r.
powierzono Mu prowadzenie nas∏uchów zagranicznych stacji radiowych dla prasy podziemnej.
Ukrywa∏ si´ przed Niemcami i uda∏o Mu si´
uniknàç aresztowania, mimo poszukiwania Go
przez gestapo. W 1942 r. (b´dàc cz∏onkiem AK)
objà∏ funkcj´ kierownika spraw organizacyjnych
w Dep. Spraw Wewn´trznych Delegatury Rzàdu
Londyƒskiego na Kraj. W czasie Powstania
Warszawskiego dzia∏a∏ m.in. pod kierunkiem
Stefana Korboƒskiego w Delegaturze Rzàdu na
m.st. Warszaw´. Po upadku Powstania zosta∏
wywieziony przez Niemców do Kahla-Walpersberg na budow´ podziemnej fabryki samolotów.
Po wyzwoleniu przez Amerykanów w 1945 r.
wróci∏ do Polski.
W listopadzie 1945 r. powo∏any na zast´pc´
dyrektora organizujàcego si´ Zjednoczenia Przemys∏u Piwowarsko-S∏odowniczego (wkrótce
przekszta∏conego w Zjednoczenie Przemys∏u
Fermentacyjnego), wspó∏uczestniczy∏ przy odbudowie tego przemys∏u i rozwoju produkcji.
W okresie stalinowskim, z przyczyn politycznych, aresztowany w 1948 r.,wi´ziony w X pawilonie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i skazany za rzekomà dzia∏alnoÊç antykomunistycznà
w ramach Delegatury Rzàdu i rzekome nadu˝ycie
w∏adzy – ∏àcznie na 12 lat wi´zienia – z czego
przeby∏ w wi´zieniu 6 lat (1948–1954). Zrehabilitowany przez Sàd w 1957 roku. W 1954 r. podjà∏
prac´ w Zak∏adach Przemys∏u Piwowarskiego
w Warszawie, w 1955r. przeszed∏ do Biura Projektów Przemys∏u Piwowarsko-S∏odowniczego,
a w 1960 r. do Biura Projektów CSO.
Cz∏onek SITSpo˝. od czasu pami´tnego Zjazdu Za∏o˝ycielskiego (12 listopada 1946 r.).Wiele
lat dzia∏a∏ w Sekcjach: Przemys∏u Piwowarskiego i Owocowo-Warzywnego oraz w Komisji Ekonomicznej. W latach 1958–1989 dzia∏a∏ bardzo

czynnie w Zespole Rzeczoznawców, a od 1960 r.
nieprzerwanie do 1989 r. by∏ jego znakomitym
przewodniczàcym. Przez 27 lat (1962–1989) pracowa∏ równie aktywnie w G∏ównej Komisji NOT
ds. Doradztwa Gospodarczego i Rzeczoznawstwa
– stale jako cz∏onek jej Prezydium, a w ciàgu kilku kadencji jako jej wiceprzewodniczàcy.
Wykaza∏ wybitne zdolnoÊci literackie. Jego
praca pt. „Ludzie Doliny” zdoby∏a w 1990 r.
I nagrod´ na zorganizowanym przez Towarzystwo Mi∏oÊników Lwowa konkursie na wspomnienia lwowiaków i mieszkaƒców Kresów
Po∏udniowo-Wschodnich. W 1995 r. napisa∏
swoje „calendarium” pt. „Jeszcze jedno ∏atwe
˝ycie?”) z jak˝e wymownym znakiem zapytania
w tytule), a w odr´cznej dedykacji dla ZG
SITSpo˝. zamieÊci∏ m.in. s∏owa: Z wdzi´cznoÊcià
za stworzenie mi w latach 1946–1989 mo˝liwoÊci wspó∏pracy ze wspania∏ymi ludêmi.
Za osiàgni´cia w pracy stowarzyszeniowej wyró˝niony m.in. Krzy˝em Kawalerskim OOP,
Z∏otà Odznakà Honorowà NOT, Honorowà Odznakà SITSpo˝. oraz Medalem 40-lecia naszego
Stowarzyszenia.
Za dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà odznaczony
medalami: Za Udzia∏ w Wojnie 1918-1921 oraz
Za Udzia∏ w Wojnie Obronnej 1939 roku, a tak˝e Krzy˝em Armii Krajowej, nadanym Mu przez
W∏adze Londyƒskie.


Mieczys∏aw ST¢PI¡SKI
(1913–1980)

w Warszawie w dziedzinie ekonomii. Ukoƒczy∏
równie˝ Akademi´ Nauk Politycznych. Po wojnie, po z∏o˝eniu egzaminów w SGGW, zdoby∏
tytu∏ in˝yniera technologa przemys∏u spo˝ywczego. Specjalizowa∏ si´ w technologii mi´sa,
mleka i jaj oraz w ch∏odnictwie ˝ywnoÊci.
Po wojnie w 1945 roku, rozpoczà∏ prac´ w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu jako inspektor
do spraw przemys∏u spo˝ywczego. Nast´pnie
w jednostkach resortowych, zajmujàcych si´
przemys∏em spo˝ywczym zajmowa∏ kolejno stanowiska: naczelnika wydzia∏u, wicedyrektora
i dyrektora departamentu. By∏ dyrektorem Departamentu Zaopatrzenia i Zbytu w Ministerstwie Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu, a nast´pnie w CRS „Samopomoc Ch∏opska”.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1952 roku, ju˝ wczeÊniej – w latach 1947–1948 wspó∏pracowa∏ przy
popularyzacji i rozprowadzaniu „Kalendarza
Przemys∏u Spo˝ywczego”. Przez szeÊç kolejnych
kadencji (1953–1965) by∏ wybierany wiceprzewodniczàcym Zarzàdu G∏ównego SITSpo˝.
Równie aktywnie pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Komisji Czasopism. Od 1956 r. by∏ przez
wiele lat redaktorem dzia∏owym czasopisma
„Przemys∏ Spo˝ywczy”, zamieszczajàc wiele
informacji w dzia∏ach „Ze Êwiata” i „ W przemyÊle” oraz publikujàc cenne artyku∏y problemowe. By∏ równie˝ wspó∏autorem broszur
i podr´czników z dziedziny artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i wykorzystania odpadów poubojowych.
Uwa˝a∏, ˝e nasze Stowarzyszenie ma m.in.
dwie nast´pujàce wielkie zas∏ugi: wychowanie
licznych szeregów fachowców dla przemys∏u
spo˝ywczego oraz podniesienie rangi zawodu
technika i technologa przemys∏u spo˝ywczego.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony m.in. Oficerskim i Kawalerskim Krzy˝em OOP, Z∏otà Odznakà NOT oraz
Honorowà Odznakà SITSpo˝.


Kol. mgr in˝. Mieczys∏aw St´piƒski by∏
wychowankiem Wolnej Wszechnicy Polskiej
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Roman SZAREJKO
(1900–1989)

Kol. mgr in˝. Roman Szarejko ukoƒczy∏ studia wy˝sze na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej, specjalizujàc si´ w konstrukcji ogólnej.
Ca∏e swoje ˝ycie zawodowe zwiàza∏ z przemys∏em cukrowniczym i spo˝ywczym. Przed
II wojnà Êwiatowà rozpoczà∏ pierwszà prac´
zawodowà w cukrowni Zduny, a nast´pnie
pracowa∏ w cukrowni ¸ubna. Po wojnie zosta∏
mianowany dyrektorem technicznym Zjednoczenia Przemys∏u Cukrowniczego w Poznaniu.
Nast´pnie, a˝ do czasu przejÊcia na emerytur´,
by∏ dyrektorem Departamentu Inwestycji w Ministerstwie Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu.
Wielki i powszechnie znany i ceniony inicjator post´pu technicznego, wzorowy przyk∏ad in˝yniera – twórcy; zas∏ynà∏ przede wszystkim
dzi´ki osiàgni´ciom w rozwoju techniki przemys∏u cukrowniczego. Za swoje wynalazki otrzyma∏
13 patentów, a jego b∏otniarki i filtry by∏y wielokrotnie stosowane w przemyÊle cukrowniczym
w kraju i za granicà.
Bardzo wczeÊnie zwiàza∏ si´ z in˝ynierskim
ruchem stowarzyszeniowym. Ju˝ w 1945 r. by∏
jednym ze wspó∏organizatorów Naczelnej Organizacji Technicznej. Gdy w 1950 r. w wyniku
uchwa∏ Zjazdu Po∏àczeniowego, nastàpi∏o
zjednoczenie Stowarzyszeƒ Przemys∏u Spo˝ywczego oraz Cukrowniczego zosta∏ wybrany
prezesem Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia
(1950–1953), a nast´pnie pe∏ni∏ funkcj´ wiceprezesa (1953–1955).
Jego zdaniem zjednoczenie stowarzyszeƒ
przynios∏o cz∏onkom obydwóch z nich du˝e

298

korzyÊci, g∏ównie dzi´ki wzajemnej wymianie
dorobku i doÊwiadczeƒ. Stowarzyszenie Cukrowników, jako starsze organizacyjnie, odznacza∏o si´ du˝à zwartoÊcià, czym mog∏o s∏u˝yç
drugiej stronie. Natomiast Stowarzyszenie In˝ynierów Przemys∏u Spo˝ywczego z natury rzeczy
wykszta∏ci∏o wiele zró˝nicowanych form dzia∏alnoÊci, które mog∏y byç bardzo po˝yteczne
dla pracowników przemys∏u cukrowniczego.
Organizowane wspólne zjazdy i konferencje
by∏y doskona∏à okazjà dla wzajemnej wymiany
fachowej wiedzy. W ten sposób, w wa˝nym
procesie, w którym jeden cz∏owiek uczy si´ od
drugiego, Stowarzyszenie odgrywa∏o istotnà
rol´, przyczyniajàc si´ do podwy˝szenia intelektualnego, spo∏ecznego i etycznego poziomu
cz∏onków.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej wyró˝niony licznymi odznaczeniami, w tym
m.in. Orderem Sztandaru Pracy I klasy oraz
Z∏otà Odznakà Honorowà NOT.


Arkadiusz TERLECKI
(1907–1997)

Kol. mgr in˝. Arkadiusz Terlecki ukoƒczy∏
studia wy˝sze na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, specjalizujàc si´
w technologii fermentacji i produktów spo˝ywczych.
Od pierwszych dni po drugiej wojnie Êwiatowej ca∏e swoje ˝ycie poÊwi´ci∏ rozwojowi przemys∏u spo˝ywczego w Polsce. W 1945 r. rozpoczà∏ prac´ zawodowà w Ministerstwie Przemys∏u

na stanowisku naczelnika wydzia∏u. W nast´pnych latach, w miar´ zmian w organizacji zarzàdzania przemys∏em spo˝ywczym, aktywnie pracowa∏ kolejno w Ministerstwie Aprowizacji
i Handlu, Ministerstwie Handlu Wewn´trznego,
Ministerstwie Przemys∏u Mi´snego i Mleczarskiego i ostatnio w Ministerstwie Przemys∏u
Spo˝ywczego i Skupu na stanowisku dyrektora
Departamentu Techniki.
W 1946 r. by∏ jednym ze wspó∏organizatorów
naszego Stowarzyszenia, czynnie uczestniczy∏
w pami´tnym zebraniu organizacyjnym w Warszawie w dniu 19 czerwca 1946 r., wnoszàc swój
szczególnie wielki wk∏ad osobisty w utworzenie
SITSpo˝. By∏ te˝ za∏o˝ycielem Warszawskiego
Oddzia∏u Stowarzyszenia i pierwszym jego przewodniczàcym (1946–1950). Na I Kongresie
Techników Polskich (Katowice – 1946) wyg∏osi∏
referat „Podzia∏ i organizacja przemys∏u spo˝ywczego”.
Autor licznych artyku∏ów w fachowej prasie
przemys∏u spo˝ywczego oraz t∏umacz bran˝owego dorobku naukowego na j´zyk polski. Jego
szczególnà twórczà zas∏ugà by∏o zainicjowanie –
w pierwszych latach powojennych – wydania
encyklopedii technologicznej przemys∏u spo˝ywczego, w postaci opracowanego przez powo∏any zespó∏ autorów „Kalendarza Przemys∏u
Spo˝ywczego”, który mimo ogromnych trudnoÊci organizacyjnych, technicznych, drukarskich
i finansowych ukaza∏ si´ w poczàtku 1948 r. Poniewa˝ specjalistyczne organizacje handlowe wyra˝a∏y si´ sceptycznie, czy to dzie∏o b´dzie mieç
wielu nabywców, ca∏y nak∏ad „Kalendarza” zosta∏ rozprowadzony przez zespó∏ autorski poprzez Stowarzyszenie. Wówczas okaza∏o si´, ˝e
sukces w sprzeda˝y by∏ ogromny, a nak∏ad zbyt
ma∏y.
Za osiàgni´cia w pracy zawodowej i spo∏ecznej zosta∏ odznaczony m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otà Odznakà
Honorowà NOT oraz Honorowà Odznakà
SITSpo˝.
By∏ kombatantem-˝o∏nierzem Armii Krajowej (7 pu∏k piechoty „Gar∏uch”), za dzia∏alnoÊç
w Ruchu Oporu, otrzyma∏ z Londynu: Krzy˝
Srebrny z Mieczami, Krzy˝ Armii Krajowej oraz
Medal Wojska Polskiego (czterokrotnie), a ponadto Krzy˝ Powstaƒczy i Medal Zwyci´stwa
i WolnoÊci.


Stefan URBA¡SKI
(1923–1989)

Kol. dr in˝. Stefan Urbaƒski przez ca∏e swoje
˝ycie zawodowe (1940–1982) by∏ zwiàzany
z przemys∏em mleczarskim. Pracujàc w tym
przemyÊle i kszta∏càc si´ permanentnie uzyska∏ tytu∏ technika przemys∏u mleczarskiego
(1947 r.), magistra ekonomii (1953 r.) oraz doktora nauk technicznych w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1978 r.).
W przemyÊle mleczarskim poczàtkowo zajmowa∏ stanowiska w Êrednim dozorze technicznym, a od 1954 r. stanowiska kierownicze
w zak∏adach woj. koszaliƒskiego i toruƒskiego.
W koƒcowych latach swojej pracy zawodowej
kierowa∏ Wytwórnià Serów Topionych w Toruniu.
Zgromadzi∏ liczàcy si´ dorobek naukowy
i publicystyczny, w tym dwie pozycje ksià˝kowe.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1957 roku. Wieloletni przewodniczàcy Wojewódzkiego Klubu
„DO-RO” w Oddziale Wojewódzkim NOT
w Koszalinie. Od 1975 r. dzia∏acz Wojewódzkiego Oddzia∏u SITSpo˝. w Toruniu, za∏o˝yciel
i przewodniczàcy Zarzàdu Bran˝owego Klubu
Techniki i Racjonalizacji oraz cz∏onek Prezydium Zarzàdu OW naszego Stowarzyszenia
w Toruniu. Prac´ zawodowà ÊciÊle ∏àczy∏ z pracà spo∏ecznà. By∏ zawsze pryncypialny i bezkompromisowy, gdy chodzi∏o o dobro gospodarki narodowej oraz przemys∏u spo˝ywczego
i zatrudnionej w nim kadry in˝ynierskiej i technicznej.
Za osiàgni´cia w dzia∏alnoÊci zawodowej
i spo∏ecznej wyró˝niony licznymi odznaczenia-
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mi, w tym Krzy˝em Kawalerskim OOP, Z∏otà
Odznakà Honorowà NOT i Honorowà Odznakà
SITSpo˝.


Pawe∏ WOJCIESZAK
(1903–1962)

Kol. doc. mgr in˝. Pawe∏ Wojcieszak ukoƒczy∏ studia wy˝sze na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, uzyskujàc w 1925 roku
dyplom in˝yniera. W tym czasie zwiàza∏ si´ na
sta∏e z przemys∏em spo˝ywczym, pracujàc w Zak∏adzie Technologii Fermentacji i Produktów
Spo˝ywczych Politechniki Warszawskiej, poczàtkowo na stanowisku asystenta, a od 1934 roku – adiunkta.
Po wojnie powróci∏ w 1945 r. do pracy naukowej na Politechnice Warszawskiej, pe∏niàc
w latach 1948–1953 obowiàzki kierownika Zak∏adu, a nast´pnie Katedry Technologii Fermentacji. W wyniku dzia∏aƒ reorganizacyjnych,
w 1954 r. Katedra Technologii Fermentacji i Produktów Spo˝ywczych zostaje przeniesiona
z Politechniki Warszawskiej do SGGW. Kol.
Wojcieszak otrzyma∏ stopieƒ naukowy docenta
i objà∏ kierownictwo Zak∏adu Technologii Przetwórstwa Zbo˝owego w tej uczelni, prowadzi∏
wyk∏ady z technologii piekarstwa. W latach
1961–1962 by∏ wspó∏twórcà Wydzia∏u Technologii ˚ywnoÊci Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Równolegle, zw∏aszcza w pierwszych latach
po wojnie, bra∏ udzia∏ w organizowaniu i odbudowie przemys∏u spo˝ywczego, by∏ bowiem za-
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trudniony jako naczelnik Wydzia∏u Fermentacyjnego w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu,
nast´pnie m.in. jako zast´pca dyrektora, kolejno
w Centralnym Zarzàdzie Przemys∏u Fermentacyjnego i G∏ównym Instytucie Przemys∏u Rolnego i Spo˝ywczego. W tym okresie szczególne
znaczenie mia∏y Jego badania w dziedzinie biochemicznej syntezy dekstranu oraz skojarzonej
metody produkcji spirytusu i dro˝d˝y. Pozostawi∏ du˝y dorobek naukowy z zakresu przemys∏u
piekarskiego i fermentacyjnego. By∏ autorem
bàdê wspó∏autorem wielu prac badawczych,
autorem lub t∏umaczem kilkunastu ksià˝ek fachowych oraz wielu artyku∏ów w czasopismach.
Wniós∏ szczególny wk∏ad w utworzenie naszego Stowarzyszenia, by∏ jednym z jego za∏o˝ycieli i wspó∏twórców, m.in. uczestniczàc aktywnie i przewodniczàc na pierwszym zebraniu
organizacyjnym w dniu 19 czerwca 1946 r.
w Warszawie.
By∏ równie˝ wspó∏twórcà Oddzia∏u Warszawskiego i jego wiceprezesem (1947–1948). Jako
dzia∏acz SITSpo˝. czynnie uczestniczy∏ w I Kongresie Techników Polskich. W latach 1957–1959
by∏ prezesem Zarzàdu G∏ównego naszego Stowarzyszenia.
Odznaczony m.in. Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
oraz Z∏otà Odznakà Honorowà Naczelnej
OrganizacjiTechnicznej.


Wiktor WORDLICZEK
(1925–1983)

Kol. dr in˝. Wiktor Wordliczek ukoƒczy∏
w 1950 roku studia wy˝sze na Wydziale Rolnym

Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie, specjalizujàc si´ w przetwórstwie owoców i warzyw.
W 1960 r. uzyska∏ stopieƒ naukowy doktora nauk agrotechnicznych na podstawie rozprawy
doktorskiej z dziedziny przetwórstwa owocowo-warzywnego.
Zaraz po ukoƒczeniu studiów rozpoczà∏ prac´
zawodowà (w 1950 r.) w Rzeszowskich Zak∏adach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
„Alima” na stanowisku kierownika technicznego ma∏ego wówczas zak∏adu. W 1967 r.
awansowa∏ na dyrektora naczelnego „Alimy”.
Funkcj´ t´ pe∏ni∏ do stycznia 1983 r., w którym
to dniu zmar∏ podczas pracy w zak∏adzie.
Dzi´ki Jego inicjatywie i niestrudzonej d∏ugoletniej pracy Zak∏ady „Alima” z ma∏ego
obiektu, zatrudniajàcego kilkunastoosobowà za∏og´ zosta∏y przeniesione do wybudowanego
du˝ego, nowoczesnego zak∏adu, zatrudniajàcego
w latach osiemdziesiàtych kilkusetosobowà
za∏og´.
Prawdziwà Jego pasjà by∏ post´p techniczny
i nowoczesnoÊç. Za jego kadencji na stanowisku
dyrektora Zak∏ady „Alima” uzyska∏y: cztery
znaki jakoÊci „Q”, 15 znaków jakoÊci klasy „I”,
siedem z∏otych i dwa srebrne medale na Mi´dzynarodowych Targach Poznaƒskich oraz – trzy
razy – Nagrod´ „Merkury” za najlepszy wyrób
roku.

Utworzy∏ przy Zak∏adach „Alima” Zasadniczà
Szko∏´ Zawodowà, a nast´pnie Technikum Przemys∏u Owocowo-Warzywnego. By∏ nauczycielem, wyk∏adowcà i organizatorem kursów szkoleniowych. Autor i wspó∏autor ponad 20
publikacji naukowo-technicznych, recenzent
ksià˝ek fachowych, konsultant wielu opracowaƒ
naukowych. Laureat nagród zespo∏owych Ministra Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu oraz Wojewody Rzeszowskiego. Czynnie pracowa∏ spo∏ecznie, by∏ m.in. cz∏onkiem Rad Naukowych przy
Ministrze Przemys∏u Spo˝ywczego i Skupu i przy
Instytucie Przemys∏u Fermentacyjnego.
Cz∏onek SITSpo˝. od 1950 roku. Od 1952 r.
cz∏onek Zarzàdu OW naszego Stowarzyszenia,
potem wiceprzewodniczàcy, a w latach 1956–1983
(tj. przez 27 lat) przewodniczy∏ OW SITSpo˝.
w Rzeszowie.
W opublikowanym o Nim wspomnieniu czytamy: Dawa∏ z siebie wszystko – nie bioràc nic
w zamian. To dawanie by∏o Jego radoÊcià i ˝yciowà
satysfakcjà. Zawsze wra˝liwy na ludzkie sprawy, by∏
przyjacielem...
Za osiàgni´cia wyró˝niony m.in. Orderem
Sztandaru Pracy (poÊmiertnie), Krzy˝em Kawalerskim OOP, Z∏otà Odznakà Honorowà NOT
i Honorowà Odznakà SITSpo˝. oraz odznaczeniem „Zas∏u˝ony dla Województwa Rzeszowskiego”.
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CZĘŚĆ VII
STATYSTYCZNA

14. Tabele analityczno statystyczne
14.1. Podstawowe informacje o SITSpoż.
Tabela 1. Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego.
A. Lata 1946–2005
Wyszczególnienie

1946 r.

1960 r.

1980 r.

1995 r.

2000 r.

2005 r.

Czł. indywidualni

620

8778

26670

5005

2805

2385

Czł. zbiorowi

-

513

707

108

71

36

Koła SITSpoż.

-

499

943

232

138

91

*

w tym

Ogółem
1946–2005

do 1975

1976–1985

1986–1995

1996–2005

Honorowego
Członka SITSpoż.

101

9

7

24

61

Zasłużonego
Seniora SITSpoż.

315

-

43

205

67

Nadana Godność*

Godność Członka Honorowego jest nadawana od 1967 roku, a godność Zasłużonego Seniora od
1980 roku.
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B. Lata 1996–2005
L.p. Wyszczególnienie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1.

Członkowie
indywidualni

5005 5001 3889 3938 2805 3071 2974 2693 2322 2385

2.

Członkowie
zbiorowi

108

109

105

97

71

67

55

48

44

36

3.

Koła SITSpoż.

232

224

190

94

138

145

130

114

102

91

4.

Nadana
godność
Członka
Honorowego
SITSpoż.

5.

Nadana
godność
Zasłużonego
Seniora
SITSpoż.

16

9

26

2

7

3

3

1

6.

Nadane
Honorowe
Odznaki
SITSpoż.

59

15

73

23

3

10

27

12

44

7.

Kursy
i seminaria
(ODK)

50

35

39

42

51

45

49

40

46

52

8.

Uczestnicy
kursów
i seminariów
(ODK)

140

185

921

660

850

780

1312

883

872

1143

9.

Zespół
Rzeczoznawców
–liczba zleceń

152

198

165

183

105

114

103

95

158

125

10.

Zespół
Rzeczoznawców
263,0 336,8 264,5 317,9 229,4 304,9 362,7 285,9 500,7 345,5
–sprzedaż usług
w tys. zł brutto

11.

Zebrania
Zarządu
Głównego

2

1

3

2

3

2

4

3

2

3

12.

Posiedzenia
Prezydium
Głównego

6

5

5

5

6

3

4

5

6

4

18

1

17

25
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14. 2. Walne Krajowe Zjazdy Delegatów
SITSpoż.
Tabela 2. Walne Krajowe Zjazdy Delegatów SITSpoż.

*

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX

(W)*
(W)

XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII

(W)

(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)

(W)
(W)
(W)

12.XI.1946 r.
13.II.1948 r.
15.II.1949 r.
22–23.IV.1950 r.
22.IV.1951 r.
8.VI.1952 r.
17.V.1953 r.
21.VI.1954 r
30.V.1955 r.
28.VI.1956 r.
26.VI.1957 r.
9.VI.1958 r.
23.VI.1959 r.
3.VI.1960 r.
6.VI.1961 r.
17.V. 1962 r.
5.VI.1963 r.
25.VI.1964 r.
4.VI.1965 r.
30.IX.1966 r.
2.VI.1967 r.
30. V.1968 r.
13.VI.1969 r.
10.VI.1970 r.
4–5.V.1972 r.
22.VI.1975 r.
8.VI.1978 r.
8.VI.1983 r.
27–28.X.1986 r.
28–29.IX.1990 r.
7–8.X.1992 r.
18–19.XI.1994 r.
22–23.XI.1996 r.
11–12.XI.1998 r.
27–28.X.2000 r.
27–28.IX.2002 r.
18–19.VI.2004 r.
17–18.XI.2006 r.

(W) – Zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

**

Zjazd w Ryni (1992 r.) nie był oznaczony kolejnym numerem.
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Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Gdańsk (Sopot)
Warszawa
Warszawa
Szczecin
Warszawa
Kraków
Olsztyn
Rzeszów
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Bydgoszcz
Toruń
Poznań
Warszawa (Rynia)**
Częstochowa
Jachranka k/Warszawy
Ustronie Zawodzie
Poświętne k/Płońska
Zielona Góra
Poświętne
Warszawa

14.3. Oddziały Wojewódzkie
Tabela 3. Wykaz Oddziałów Wojewódzkich i ich obszary działania
(wg nowej struktury organizacyjnej, wprowadzonej 21.04.2001 r.)
l.p
1.

Oddział Wojewódzki

Obszar ( województwo)

Siedziba Oddziału

Dolnośląski

Dolnośląskie

Wrocław

2.

Kujawsko-Pomorski

Kujawsko-Pomorskie z wyłączeniem
powiatów wchodzących w skład
Oddziałów Regionalnych w Toruniu,
Włocławku

Bydgoszcz

3.

Lubelski

Lubelskie z wyłączeniem powiatów
wchodzących w skład Bialsko-Podlaskiego Oddziału Regionalnego

Lublin

4.

Lubuski

Lubuskie

Zielona Góra

5.

Łódzki

Łódzkie

Łódź

6.

Małopolski

Małopolskie

Kraków

7.

Mazowiecki

Mazowieckie z wyłączeniem
powiatów wchodzących w skład
Warszawa
Oddziałów Regionalnych w Radomiu,
Ciechanowie, Płocku

8.

Opolski

Opolskie

Opole

9.

Podkarpacki

Podkarpackie

Rzeszów

10.

Podlaski

Podlaskie z wyłączeniem powiatów
wchodzących w skład Oddziału
Regionalnego w Suwałkach

Białystok

11.

Pomorski

Pomorskie z wyłączeniem powiatów
wchodzących w skład Oddziału
Regionalnego w Słupsku

Gdańsk

12.

Śląski

Śląskie z wyłączeniem powiatów
wchodzących w skład Oddziałów
Regionalnych Beskidzkiego
i Częstochowskiego

Katowice

13.

Świętokrzyski

Świętokrzyskie

Kielce

14.

Warmińsko-Mazurskie z wyłączeniem
Warmińsko-Mazurski powiatów wchodzących w skład
Olsztyn
Oddziału Regionalnego w Suwałkach

15.

Wielkopolski

Wielkopolskie z wyłączeniem
powiatów wchodzących w skład
Oddziałów Regionalnych w Kaliszu
i Lesznie

16.

Zachodnio-Pomorski

Zachodnio-Pomorskie z wyłączeniem
powiatów wchodzących w skład
Oddziału Regionalnego w Koszalinie

Poznań

Szczecin
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14.4. Oddziały Regionalne
Tabela 4. Wykaz Oddziałów Regionalnych – ich nazwy i obszary działania
(wg nowej struktury organizacyjnej, wprowadzonej 27.04.2001 r.)
l.p.

Siedziba Oddziału

Nazwa Oddziału

1.

Biała Podlaska

Bialsko-Podlaski Oddział
Regionalny SITSpoż.

2.

Bielsko-Biała

Beskidzki Oddział SITSpoż.

3.

Ciechanów

Oddział Regionalny
SITSpoż. w Ciechanowie

4.

Częstochowa

Częstochowskie SITSpoż.

5.

Kalisz

SITSpoż. w Kaliszu

6.

Koszalin

Środkowopomorskie
SITSpoż.

7.

Leszno

Leszczyński Oddział
Regionalny SITSpoż.

8.

Radom

Radomski Regionalny
Oddział SITSpoż.

9.

Słupsk

SITSpoż. Oddział Terenowy
w Słupsku

10.

Suwałki

Suwalsko-Mazurski Oddział
SITSpoż.

11.

Toruń

SITSpoż. Oddział Toruński

12.

Włocławek

Kujawsko-Dobrzyński
Oddział SITSpoż
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Obszar – powiaty
(województwo)
Powiaty: Biała Podlaska,
Parczew, Łuków, Radzyń
(woj. lubelskie)
Powiaty: Bielsko-Biała,
Cieszyn, Żywiec (woj. śląskie)
Powiaty: Ciechanów, Mława,
Nowy Dwór, Płońsk, Pułtusk,
Żuromin (woj. mazowieckie)
Powiaty: Częstochowa,
Kłobuck, Lubliniec, Myszków,
Szczekociny (woj śląskie)
Powiaty: Jarocin, Kalisz,
Kępno, Krotoszyn,
Ostrzeszów, Ostrów Wlkp.
(woj. wielkopolskie)
Powiaty: Białogard, Drawsko,
Kołobrzeg, Koszalin, Świdwin,
m. Darłowo (woj. zachodniopomorskie)
Powiaty: Gostyń, Góra,
Kościan, Leszno, Wschowa
(woj. wielkopolskie)
Powiaty: Białobrzegi, Grójec,
Kozienice, Lipsk, Przysucha,
Radom, Szydłowiec, Zwoleń,
m. Radom na prawach powiatu
(woj. mazowieckie)
Powiaty: Bytów, Człuchów,
Lębork, Słupsk (woj.
pomorskie)
Powiaty: Augustów, Sejny,
Suwałki, m. Suwałki (woj.
podlaskie) i powiaty: Ełk,
Giżycko, Olecko, Gołdap, Pisz
(woj. warmińsko-mazurskie)
Powiaty: Brodnica, Chełmno,
Golub-Dobrzyń, Grudziądz,
Toruń, Wąbrzeźno,
m. Grudziądz, m. Toruń
(woj. kujawsko-pomorskie)
Powiaty: Aleksandrów Kuj.,
Lipno, Radziejów, Rypin,
Włocławek, m.Włocławek
(woj. kujawsko-pomorskie)

14.5. Członkowie indywidualni SITSpoż.
Tabela 5. Liczba członków indywidualnych SITSpoż. wg Oddziałów w latach 1996, 2000,
2004, 2005
Rok
Ogółem

1996

2000

5005

2805

w tym Oddziały
Wojewódzkie
Biała Podlaska

Rok
Ogółem

2004

2005

2322

2385

w tym Oddziały
A. Wojewódzkie
49

-

201

201

71

84

Gdańsk

52

47

Bydgoszcz

121

77

Katowice

30

42

Ciechanów

35

-

Częstochowa

65

70

Gdańsk

72

-

Białystok
Bielsko Biała

Białystok

brak danych

Bydgoszcz

brak danych

404

392

Kraków

Kielce

33

31

Lublin

30

Katowice

186

72

102

72

Kielce

157
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Olsztyn

52

62

Koszalin

140

123

Opole

25

27

Kraków

111

-

Poznań

159

150

Krosno

178

-

Rzeszów

187

158

Leszno

105

-

Szczecin

38

106

Lublin

225

210

Warszawa

167

133

Łódź

245

205

Wrocław

264

298

Olsztyn

189

-

Zielona Góra

110

115

51

-

Ostrołęka

Łódź

brak danych

B. Regionalne

Płock

105

Biała Podlaska

Poznań

671

380

Bielsko Biała

88

84

Radom

104

102

Ciechanów

43

43

Rzeszów

450

-

Częstochowa
Kalisz

Suwałki

50

-

Szczecin

149

90

Tarnów

75

-

Toruń

206

Warszawa
Włocławek

Koszalin

30

19
58
110

90

Leszno

57

55

210

Radom

107

107

281

188

Słupsk

190

-

Wrocław

375

337

Toruń

Zielona Góra

148

148

Włocławek

Suwałki

brak danych
33

31

231

235

-

-
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14.6. Członkowie zbiorowi (wspierający)
SITSpoż.
Tabela 6. Liczba członków zbiorowych (wspierających) SITSpoż. wg Oddziałów w latach
1996, 2000, 2004, 2005
Rok
Ogółem

1996

2000

108

71

w tym Oddziały
Wojewódzkie

Rok
Ogółem

2004

2005

44

36

w tym Oddziały
A. Wojewódzkie

Biała Podlaska

2

Białystok

4

Bielsko Biała

2

Białystok

brak danych

5

Bydgoszcz

brak danych

2

Gdańsk

Bydgoszcz

Katowice

1

Ciechanów

Kielce

3

Kraków

1

Lublin

1

brak danych

Łódź

4

1

Częstochowa
Gdańsk
Katowice

9
2
12

Kielce
Koszalin

10

4

3

Olsztyn

3

Opole

3

Kraków

5

Poznań

1

1

Krosno

6

Rzeszów

8

8

Leszno

1

Szczecin

1

Lublin

10

4

Warszawa

1

9

8

Wrocław

Łódź
Olsztyn

Zielona Góra

Ostrołęka

3

2

11

11

2

2

1

B. Regionalne

Płock

Biała Podlaska

Poznań

5

Radom

3

Rzeszów

14

Bielsko Biała
Ciechanów
Częstochowa

Suwałki

Kalisz

Szczecin

Koszalin

1

Leszno

1

Tarnów
Toruń

6

Warszawa

5
5

Włocławek
Wrocław
Zielona Góra
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1

Radom

brak danych

Słupsk

brak danych

Suwałki
8

8

11

13

Toruń
Włocławek

5

6

14.7. Koła SITSpoż.
Tabela 7. Liczba Kół SITSpoż. wg Oddziałów w latach 1996, 2000, 2004, 2005
Rok
Ogółem

1996

2000

232

138

w tym Oddziały
Wojewódzkie
Biała Podlaska
Białystok

Rok
Ogółem

2004

2005

102

91

w tym Oddziały
A. Wojewódzkie
2

Białystok

brak danych

12

5

Bydgoszcz

Bielsko Biała

2

2

Gdańsk

1

1

Bydgoszcz

9

5

Katowice

1

1

Ciechanów

2

14

14

Kraków

1

1

Lublin

4

brak danych

Łódź

5

3

Olsztyn

2

2

Opole

3

3

Częstochowa
Gdańsk

10

Kielce
10

2

brak danych

Katowice

10

4

Kielce

11

14

Koszalin

10

8

Kraków

6

Poznań

8

8

Krosno

6

Rzeszów

10

9

Leszno

3

Szczecin

1

2

Lublin

10

15

Warszawa

4

4

Łódź

14

13

Wrocław

5

3

13

1

Olsztyn

4

Ostrołęka

2

Płock

3

Zielona Góra
B. Regionalne
Biała Podlaska

Poznań

28

14

Radom

8

6

Rzeszów

18

Suwałki

1

Szczecin

10

Tarnów

3

Toruń

12

13

Warszawa

7

6

Włocławek

4

3

Bielsko Biała

2

2

Ciechanów

3

3

Częstochowa

4

Kalisz

4

Koszalin

6

5

Leszno

2

2

Radom

12

9

Zielona Góra

11

11

brak danych

Słupsk
Suwałki

Wrocław

1

Toruń
Włocławek

brak danych
1

1

16

17

-

-
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14.8. Władze Stowarzyszenia
Tabela 8. Władze Stowarzyszenia w kadencjach 1994–1998, 1998–2002, 2002–2006
Prezydia Zarządu Głównego SITSpoż.
kadencja
1994–1998

1998–2002

2002–2006
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imię i nazwisko

funkcja

Janusz Berdowski

prezes

Danuta Janik

wiceprezes

Kazimierz Manista

wiceprezes

Tomasz Jeż
Bronisław Wesołowski p.o.

sekretarz generalny (do 1997) następnie

Róża Lenik

członek Prezydium

Alojzy Patelski

członek Prezydium

Władysław Pisarek

członek Prezydium

Ryszard Sąsiadek

członek Prezydium

Henryk Wydmuch
Eugeniusz Murczkiewicz

członek Prezydium następnie

Stanisław Tyszkiewicz

przewodniczący

Danuta Janik

v-przewodnicząca

Kazimierz Manista

v-przewodniczący

Bronisław Wesołowski

sekretarz generalny

Stefan Kwiecień

członek Prezydium

Róża Lenik

członek Prezydium

Jerzy Hetmański

członek Prezydium

Władysław Poszepczyński
Zdzisław Jabłoński

członek Prezydium następnie

Ryszard Sąsiadek

członek Prezydium

Stanisław Tyszkiewicz

przewodniczący

Danuta Janik

v-przewodnicząca

Andrzej Borys

v-przewodniczący

Bronisław Wesołowski

sekretarz generalny

Jerzy Hetmański

członek Prezydium

Mieczysław Jankiewicz

członek Prezydium

Władysław Kopczyński

członek Prezydium

Stefan Kwiecień
Kazimierz Manista

członek Prezydium do 2004
członek Prezydium od 2004

Tabela 8. (c.d.)
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SITSpoż.
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Kazimierz Manista
Marian Kajor
Małgorzata Rawa

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SITSpoż.
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Mieczysław Soczówka
Barbara Woynarowska
Barbara Woynarowska

Przedstawiciele SITSpoż. w NOT
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Janusz Berdowski, zastępca Tomasz Jeż (do 1997)
Władysław Mazur, zastępca Edmund Kośnik
Stanisław Tyszkiewicz
Bronisław Wesołowski
Stanisław Tyszkiewicz
Bronisław Wesołowski

Przewodniczący Zarządów Oddziałów SITSpoż.1
Oddział w Białej Podlaskiej (R)
1994–1998
Edward Bajko
1998–2002
Edward Bajko
2002–2006
Edward Bajko
Oddział w Bielsku Białej (R)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Rajmund Krzyżewski
Rajmund Krzyżewski
Rajmund Krzyżewski

Oddział w Bydgoszczy (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Tadeusz Frąckowiak
Tadeusz Frąckowiak
Tadeusz Frąckowiak

Oddział w Ciechanowie (R)
1994–1998
1998–2002

Janusz Zębalski
Janusz Zębalski

Oddział w Częstochowie (R)
1994–1998
1998–2002
2002–2006
1

Henryk Wydmuch
Zenon Jeznach
Zenon Jeznach, następnie Henryk Parafiniak

(W) – Oddział Wojewódzki, (R) – Oddział Regionalny
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Tabela 8. (c.d.)
Oddział w Gdańsku (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Eugeniusz Murczkiewicz
Eugeniusz Murczkiewicz
Eugeniusz Murczkiewicz

Oddział w Kaliszu (R)
1998–2002
2002–2006

Stanisław Sołtysiak
Stanisław Sołtysiak

Oddział w Katowicach (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Eugeniusz Mazur
Eugeniusz Mazur, następnie Jerzy Hetmański
Jerzy Hetmański

Oddział w Kielcach (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Jerzy Salwowski
Jerzy Salwowski
Jerzy Salwowski

Oddział w Koszalinie (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Romuald Łabędzki
Janusz Rawski
Janusz Rawski

Oddział w Krakowie (W)
1994–1998
1998–2002
2006–2006

Ignacy Zawistowski
Ignacy Zawistowski, następnie Ewa Cieślik
Marek Sikora, od 2004 Ewa Michura

Oddział w Lesznie (R)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Andrzej Majewski
Michał Wawrocki
Michał Wawrocki

Oddział w Lublinie (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Władysław Mazur
Stanisław Skiba, następnie Jadwiga Skarżyńska
Józef Niklewicz, następnie Andrzej Kamiński

Oddział w Łodzi (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006
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Danuta Janik
Danuta Janik
Danuta Janik

Tabela 8. (c.d.)
Oddział w Olsztynie (W)
1994–1998
1998–1999
2006–2006

Jerzy Rymaszewski
Marek Cierach
Marek Cierach

Oddział w Opolu (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Jadwiga Konopnicka
Andrzej Głowacki
Andrzej Głowacki

Oddział w Poznaniu (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Józef Gładkowski
Józef Gładkowski
Józef Gładkowski

Oddział w Radomiu (R)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Cezary Zacharski
Andrzej Ziętek
Stanisław Wójcik

Oddział w Rzeszowie (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Władysław Pisarek
Władysław Pisarek
Władysław Pisarek

Oddział w Słupsku (R)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Zbigniew Adamczak
Zbigniew Adamczak
Zbigniew Adamczak

Oddział w Suwałkach (R)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Kazimierz Kłopotowski
Kazimierz Kłopotowski
Kazimierz Kłopotowski

Oddział w Szczecinie (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Antoni Warzecha
Antoni Warzecha
Antoni Warzecha

Oddział w Toruniu (R)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Edmund Kośnik
Edmund Kośnik
Edmund Kośnik
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Tabela 8. (c.d.)
Oddział w Warszawie (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Stanisław Tyszkiewicz
Stanisław Tyszkiewicz
Stanisław Tyszkiewicz

Oddział we Wrocławiu (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Gabriela Bączkowska
Gabriela Bączkowska
Gabriela Bączkowska

Oddział w Zielonej Górze (W)
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Ryszard Sąsiadek
Ryszard Sąsiadek
Ryszard Sąsiadek

Przewodniczący jednostek branżowych – Krajowych Rad
i Sekcji Branżowych
Sekcja Przemysłu Mięsnego
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Krzysztof Łękawski
Andrzej Borys
Andrzej Borys

Sekcja Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego
1994–1998
Tomasz Maklakiewicz
1998–2000
Tomasz Maklakiewicz
Sekcja Przemysłu Owocowo-Warzywnego
1994–1997

Bronisław Wesołowski

Krajowa Rada Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego
2000–2005

Mieczysław Jankiewicz

Krajowa Rada Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw
1998–1999
2002–2006

Stanisław Kwiatoń
Władysław Mazur

Krajowa Rada Winiarstwa , następnie Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa
1994–1998
1998–2002
2002–2006
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Edmund Kośnik
Edmund Kośnik
Edmund Kośnik

Tabela 8. (c.d.)
Krajowa Rada Gorzelnictwa, od 2002 r. Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw
1994–1998
1998–2002
2002–2006

Kazimierz Jarosz
Janusz Chmielewski
Andrzej Śmietanko

Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu
1994–1998
1998–2005
2005–2007

Janusz Kujawiński
Józef Kapela
Waldemar Rudnik

Krajowa Unia Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych
1994–1998
1998–2002
2002–2004

Stefan Kwiecień
Stefan Kwiecień
Stefan Kwiecień, następnie Witold Płocharski

Krajowa Rada Drożdżownictwa
1993–2005

Ryszard Błaszkow

Krajowa Rada Gospodarki Energią w Przemyśle Spożywczym, następna nazwa Krajowa
Rada Energetyczna ds. Przemysłu Spożywczego
2000–2006

Władysław Wasiluk

Krajowy Zespół ds. Piekarstwa i Cukiernictwa , następna nazwa Krajowe Forum
Piekarstwa i Cukiernictwa
2002–2002
2002–2006

Maciej Mielczarski
Maciej Mielczarski
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14.9. Czasopisma naukowo-techniczne
SITSpoż.
Tabela 9. Przewodniczący Rad Programowych1 i Redaktorzy Naczelni czasopism
naukowo--technicznych SITSpoż.
Tytuł
czasopisma

Przewodniczący Rady
Programowej

Redaktorzy Naczelni

Kolejne
nazwy
czasopisma

Przemysł
Spożywczy

A. Rutkowski
K. Jarosz
J. Berdowski
K. Manista
A. Borys

(1965–1984)
(1985–1989)
(1990–1998)
(1999–2001)
(od 2002)

J. Hattowski
A. Hanftwurcel
S. Berger
W. Zydroń
A. Horubała
K. Krajewski
B. Imbs
D. Chyłek

(1946–1965)
(1966–1972)
(1973–1977)
(1978–1987)
(1988–1989)
(1990–1994)
(1995–2002)
(od 2002)

Przemysł
Rolny
i Spożywczy
(1946–1954)
Przemysł
Spożywczy
(od 1955)

Przemysł
Fermentacyjny
i OwocowoWarzywny

B. Bachman
T. Gołębiewski
A. Horubała
R. Grzybowski

(1965–1978)
(1979–1991)
(1991–2003)
(od–2003)

K. Kasiński
Z. Ziółkowski
M. Mart
M. Przegalińska

(1957–1969)
(1969–1987)
(1987–1989)
(od 1990)

Biuletyn
Piwowarski
(1946)
Przemysł
Fermentacyjny
(1957–1964)
Przemysł
Fermentacyjny
i Rolny
(1965–1977)
Przemysł
Fermentacyjny
i Owocowo-Warzywny
(od 1978)

Gospodarka
Mięsna

Z. Żyliński
M. Kamienny
S. Koeppe
B. Jarema
S. Wasilewski
M. Janicki
R. Urban

(1949–1955)
(1955–1957)
(1957–1969)
(1969–1971)
(1971–1973)
(1973–1990)
(od 1990)

B. Bojarski
P. Szarski
J. Hattowski
K. Łękawski
M. Witek

(1949–1953) Gospodarka
(1954–1956) Mięsna
(1957–1965) (od 1949)
(1966–2003)
(od 2003)
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Przegląd
ZbożowoMłynarski

W. Klimaszewski (1972–1973) M. Nowicki
K. Nowakowski (1974–1992) L. Wernic
B. Judziński
(od 1992)
T. Jaworski
A. Hanftwurcel
A. Gładkowski
M. Mart
R. Jurga

(1947–1948)
(1948–1951)
(1952–1958)
(1959–1971)
(1971–1991)
(1991–1992)
(od 1992)

Młynarstwo
(1947–1949)
Przegląd
Zbożowo-Młynarski
(1949–1952)
Gospodarka
Zbożowa
(1952–1956)
Przegląd
Zbożowo-Młynarski
(od 1957)

Przegląd
Piekarski
i Cukierniczy

T. Jakubczyk
J. Głowacki
D. Kukier
Z. Ambroziak
H. Gąsiorowski
T. Haber

(1971–1975)
(1976–1977)
(1977–1990)
(1991–1992)
(1992–1999)
(od 2000)

W. Szmidt
A. Hanftwurcel
S. Beski
A. Gładkowski
M. Mart

(1953–1962)
(1962)
(1962–1981)
(1981–1991)
(od 1991)

Przegląd
Piekarski
i Cukierniczy
(1953–1954)
Przegląd
Piekarski
(1955–1969)
Przegląd
Piekarski
i Cukierniczy
(od 1970)

J. Kajdy
Przegląd
Gastronomiczny B. Tabernacki
R. Chęciński
F. Łoś
B. Popardowski
A. Rutkowski
D. Janik

(1960–1968)
(1969–1975)
(1976–1978)
(1979–1987)
(1988–1990)
(1991–1998)
(od 1999)

Z. Czerny
M. Sikora
A. Świętorzecka
M. Wojtulewicz
M. Burska

(1946–1957)
(1958–1975)
(1975–1990)
(1990–1994)
(od 1994)

Żywienie
Zbiorowe
(1946–1948)
Żywienie
Człowieka
(1949)
Żywienie
Zbiorowe
(1950–1955)
Przemysł
Gastronomiczny
(1956–1963)
Przegląd
Gastronomiczny
(od 1964)

B. Wesołowski

(od 2004)

Prodowolstwie
(Żywność)
(od 2004)

Prodowolstwie K. Modzelewski (od 2004)
(Żywność)
1

Rady programowe nie zawsze były powoływane w pierwszym roku istnienia danego czasopisma.
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14.10. Posiedzenia Zarządu Głównego SITSpoż.
Tabela 10. Posiedzenia Zarządu Głównego SITSpoż. 1996–2005 i ich tematyka
Data

Tematyka

15.04.1996 r.

– nadanie godności „Zasłużonego Seniora SITSpoż.”
– przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 1995 r.
– przyjęcie planu finansowego Stowarzyszenia na 1996 rok
– informacje nt. spraw związanych z 50-leciem Stowarzyszenia
– informacja o pracach Prezydium

5.11.1996 r.

– nadanie godności „Zasłużonego Seniora SITSpoż.”
– przyjęcie materiałów przygotowanych na XXXII Sprawozdawczy Zjazd
Delegatów
– przyjęcie informacji o pracach dot. Zjazdu
– informacja o przebiegu konferencji „Polska gospodarka żywnościowa ’96.
Zasoby. Technika. Ludzie”
– informacja o pracach Prezydium Zarządu Głównego

6.051997 r.

– nadanie godności „Zasłużonego Seniora SITSpoż.”
– przyjęcie programu pracy Stowarzyszenia w 1997 r.
– przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 1996 r.
– ocena Głównej Komisji Rewizyjnej działalności Stowarzyszenia w 1996 r.
– przyjęcie planu finansowego Stowarzyszenia na 1997 r.
– przyjęcie uchwał i wniosków zgłoszonych na XXXII Sprawozdawczym
Krajowym Zjeździe Delegatów SITSpoż.
– informacja o pracach Prezydium

7.01.1998 r.

– nadanie godności „Zasłużonego Seniora SITSpoż.”
– przyjęcie programu pracy Stowarzyszenia na 1998 r.
– zajęcie stanowiska Stowarzyszenia w sprawie majątku FSNT NOT
– przyjęcie wstępnych założeń XXXIII Krajowego Zjazdu Delegatów
SITSpoż.
– informacja o zmianach w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia
– informacja o pracach Prezydium Zarządu Głównego

24.04.1998 r.

– nadanie godności „Zasłużonego Seniora SITSpoż.”
– opinia Głównej Komisji Rewizyjnej o działalności merytorycznej
i finansowej Stowarzyszenia w 1997 r. oraz planowanych wpływach
i kosztach SITSpoż. w 1998 r.
– przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia
w 1997 r.
– przyjęcie planu finansowego Stowarzyszenia na 1998 rok
– wyrażenie opinii Stowarzyszenia w związku z protestem Oddziałów SNT
przeciwko działaniom Zarządu FSNT
– zgłoszenie uwag do projektu statutu FSNT
– przyjęcie składów komisji zjazdowych
– informacja o pracach Prezydium Zarządu Głównego
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7.10.1998 r.

– nadanie godności „Zasłużonego Seniora SITSpoż.”
– przyjęcie porządku obrad XXXIII Krajowego Zjazdu Delegatów SITSpoż.
– przyjęcie projektu regulaminu obrad XXXIII Krajowego Zjazdu Delegatów
– przyjęcie projektu „Programu działania Stowarzyszenia na lata 1998–2002”
– przyjęcie sprawozdania Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia
w kadencji 1994–1998
– przyjęcie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej
– przyjęcie sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego
– wstępne zatwierdzenie zmian w statucie Stowarzyszenia
– zatwierdzenie wniosków o nadanie godności „Członka Honorowego
SITSpoż.”
– przyjęcie wniosku o przyznanie nagrody im. E. Pijanowskiego
– przyjęcie propozycji składów Komisji Zjazdowych
– informacja o pracach Prezydium

29.01.1999 r.

– przyjęcie planu pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia na 1999 rok
– powołanie na kadencję 1998–2002 Zespołów i Komisji Doradczych
SITSpoż.

28.04.1999 r.

– nadanie godności „Zasłużonego Seniora SITSpoż.”
– przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia za 1998 rok
– zatwierdzenie planu finansowego Stowarzyszenia na 1999 rok
– informacja o pracach Prezydium

5.01.2000 r.

– przyjęcie sprawozdań z działalności merytorycznej Oddziałów SITSpoż. za
1999 rok
– zatwierdzenie programu pracy Stowarzyszenia na 2000 rok
– przyjęcie koncepcji terenowej struktury organizacyjnej Stowarzyszenia
– rozpatrzenie wniosku zgłoszonego przez Zarząd Oddziału SITSpoż.
w Katowicach dot. powoływania Komisji Kwalifikacyjnych przy
Oddziałach Stowarzyszenia
– podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Prezydium Zarządu
Głównego Stowarzyszenia
– informacja o pracach Prezydium

10.05.2000 r.

– nadanie godności „Zasłużonego Seniora SITSpoż.”
– przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia za 1999 rok
– zatwierdzenie planu finansowego Stowarzyszenia na 2000 rok
– przyjęcie założeń organizacyjnych XXXIV Krajowego Zjazdu Delegatów
– propozycje terytorialnej struktury organizacyjnej Stowarzyszenia

27.10.2000 r.

– zatwierdzenie wniosku o nadanie kol. Antoniemu Rutkowskiemu godności
Członka Honorowego SITSpoż.
– informacja dot. Konwentu członków honorowych SITSpoż.
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9.01.2001 r.

– przyjęcie programu pracy Stowarzyszenia na 2001 rok
– przyjęcie ustaleń dotyczących struktury terytorialnej Stowarzyszenia

27.04.2001 r.

– nadanie godności „Zasłużonego Seniora SITSpoż.”
– zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia za 2000 rok
– przyjęcie oceny działalności Stowarzyszenia w 2000 roku dokonanej przez
Główną Komisję Rewizyjną
– zatwierdzenie planu finansowego Stowarzyszenia na 2001 rok
– podjęcie uchwał w sprawie nazw, siedzib i obszaru działania terenowych
jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia
– informacja o podjętych działaniach Zespołu FSNT NOT ds. Uprawnień
Zawodowych Inżynierów

9.01.2002 r.

– zatwierdzenie programu działania Stowarzyszenia na 2002 rok
– zatwierdzenie harmonogramu prac związanych z XXXV Krajowym
Zjazdem Delegatów
– informacja o przebiegu I sesji XXIII Kongresu Techników Polskich
– przyjęcie założeń ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez
Stowarzyszenie w ramach XXIII Kongresu Techników Polskich

12.06.2002 r.

– informacja przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XXXV
Krajowego Zjazdu Delegatów SITSpoż. o przebiegu prac związanych
ze Zjazdem
– przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia za 2001 rok
– zatwierdzenie planu finansowego SITSpoż. na 2002 rok,
– przyjęcie projektu programu obrad XXXV Krajowego Zjazdu
Delegatów SITSpoż.
– przyjęcie projektu regulaminu obrad XXXV Krajowego Zjazdu
Delegatów SITSpoż.
– przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w kadencji
1998–2002
– zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie formalnego usankcjonowania
istnienia i nadania regulaminu działania Konwentu Członków
Honorowych SITSpoż. ustanowionej przez Prezydium ZG na posiedzeniu
w dniu 4.04.2002 r.
– sprawa członkostwa wspierającego jednostek branżowych

27.09.2002 r.

– zatwierdzenie wniosków o nadanie godności Członka Honorowego
SITSpoż.
– omówienie proponowanych zmian w statucie SITSpoż.
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21.11.2002 r.

– nadanie godności „Zasłużonego Seniora SITSpoż.”
– ustanowienie i powołanie zespołów odpowiedzialnych za realizację
powierzonych im zadań statutowych
– wybór członków Prezydium Zarządu Głównego
– informacja z prac Zarządu Głównego i Biura ZG SITSpoż.
– informacja o działalności Rady Gospodarki Żywnościowej
– zgłaszanie uwag do regulaminów zawartych w statucie SITSpoż.

10.01.2003 r.

– zatwierdzenie programu działania stowarzyszenia na 2003 rok
– informacja o pracach Prezydium i Biura Zarządu Głównego
SITSpoż.
– informacja o stanie przygotowań do wystawy promocyjnej „Krajowy
produkt – przyszłością Polski”

4.06.2003 r.

– przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia za 2002 rok. Ocena Głównej Komisji Rewizyjnej
SITSpoż. o działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
w 2002 roku
– zatwierdzenie planu finansowego SITSpoż. na 2003 rok
– informacja o pracach Prezydium

25.11.2003 r.

– nadanie godności „Zasłużonego Seniora SITSpoż.”
– sprawozdanie Prezydium Zarządu Głównego w sprawie zatwierdzenia
regulaminu Krajowej Unii Producentów Soków i Napojów
Bezalkoholowych
– omówienie spraw związanych z przygotowaniem organizacyjnym
Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów SITSpoż.
– omówienie wstępnych propozycji uczczenia w 2006 roku 60-lecia
działalności Stowarzyszenia
– informacje przewodniczących zespołów problemowych o działalności
tych zespołów

8.01.2004 r.

– przyjęcie programu pracy Stowarzyszenia na 2004 rok
– sprawozdania przewodniczących zespołów problemowych
– omówienie spraw związanych z organizacją Krajowego Zjazdu
Delegatów SITSpoż.
– przyjęcie stanowiska Stowarzyszenia w sprawie uchwały nr 47 Rady
Krajowej FSNT NOT

11.05.2004 r.

– przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia za 2003 rok
– przyjęcie materiałów na XXXVI Krajowy Zjazd Delegatów SITSpoż.
– program obrad Zjazdu, regulamin obrad, sprawozdania z działalności
Zarządu Głównego, Głównego Sądu Koleżeńskiego za okres
2002–2003, wnioski o nadanie godności Członka Honorowego
SITSpoż.

321

Tabela 10. (c.d.)
12.01.2005 r.

– informacja o podjętych przez Prezydium uchwałach związanych
z rejestracją Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego
– przyjęcie do wiadomości uchwały Prezydium Zarządu Głównego podjętej
w dniu 18 czerwca 2004 r. w sprawie Krajowej Unii Producentów Soków
i Napojów Bezalkoholowych,
– podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Głównego
Stowarzyszenia
– przyjęcie programu działania Stowarzyszenia na 2005 rok

22.04.2005 r.

– przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia za 2004 rok
– zatwierdzenie planu finansowego SITSpoż. na 2005 rok
– informacja o pracach biura Zarządu Głównego SITSpoż.

15.11.2005 r.

– prezentacja projektu EUROKADRY
– zatwierdzenie regulaminu Zespołu Rzeczoznawców ZG SITSpoż.
– informacja o pracach biura Zarządu Głównego
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14.11. Posiedzenia Prezydium Zarządu
Głównego SITSpoż.
Tabela 11. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SITSpoż. 1996–2005 i ich tematyka
Data

Tematyka
1996 r.

29.02.1996 r.

– przyjęcie ustaleń związanych z obchodami 50-lecia SITSpoż.: założeń
organizacyjnych Krajowego Zjazdu Delegatów – sprawozdawczego, założeń
do opracowania projektów medali i dyplomów, założeń konferencji „Polska
gospodarka żywnościowa ’96. Zasoby. Technika. Ludzie”
– powołanie Honorowego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 50-lecia
Stowarzyszenia
– informacje o aktualnym stanie prac nad historią 50-lecia SITSpoż.
– powołanie Komisji Stowarzyszenia ds. Nauki i Doskonalenia Kadr

29.03.1996 r.

– przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 1995 r.
– przyjęcie planu finansowego Stowarzyszenia na 1996 rok
– informacja nt. prac związanych z projektem medalu, dyplomu i innymi
sprawami 50-lecia SITSpoż.
– przyjęcie porządku obrad Zarządu Głównego Stowarzyszenia w dniu
15.04.1996 r.

28.06.1996 r.

– informacja o przebiegu prac związanych z 50-leciem SITSpoż. i przyjęcie
stosownych ustaleń
– uzupełnienie składu Rady Programowej „Gospodarka Mięsna”

17.09.1996 r.

– informacja nt. konferencji „Polska gospodarka żywnościowa ’96. Zasoby.
Technika. Ludzie”
– informacje o postępach organizacyjnych związanych ze Zjazdem
Sprawozdawczym SITSpoż.
– informacje nt. wydawnictwa „50 lat Stowarzyszenia”
– powiadomienie o stanie przygotowań wydawnictwa specjalnego „Przemysłu
Spożywczego”
– informacja o ilości i rodzajach wniosków na odznaczenia

29.10.1996 r.

– wstępne przyjęcie materiałów związanych ze sprawozdawczym Krajowym
Zjazdem Delegatów SITSpoż. 22–23.11.1996 r. w Jachrance
– informacje o organizacyjnych przygotowaniach do Zjazdu
– informacje o pracach Kapituły
– informacje o stanie przygotowań specjalnego numeru czasopisma
„Przemysł Spożywczy”
– przyjęcie projektu porządku obrad Zarządu Głównego w dniu 5.11.1996 r.
– informacja o konferencji zorganizowanej w dniach 17–18.10.96 r. „Polska
gospodarka żywnościowa ’96. Zasoby. Technika. Ludzie”

20.12.1996 r.

– przyjęcie uchwał i wniosków XXXII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu
Delegatów SITSpoż.
– ocena realizacji programu jubileuszu 50-lecia SITSpoż.
– przyjęcie projektu planu pracy Stowarzyszenia na 1997 rok
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1997 r.
26.02.1997 r.

– przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 1996 rok
– przyjęcie projektu planu finansowego na 1997 rok
– przyjęcie terminu zebrania Prezydium i Zarządu Głównego Stowarzyszenia

26.03.1997 r.

– przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia
za 1996 rok
– przyjęcie założeń konferencji i wystawy „Czasopisma i książka naukowa
i techniczna”
– przyjęcie porządku obrad Zarządu Głównego Stowarzyszenia

27.06.1997 r.

– informacja o wynikach obrad Krajowej Rady FSNT z dn. 24–25.06.1997
– przyjęcie ustaleń związanych z konferencją „Przemiany strukturalne
a konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego”
– powołanie Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników
– informacja o przebiegu konferencji zorganizowanej w dniu 13 czerwca b.r.
wspólnie z PTTŻ i KTiChŻ „Czasopisma i książki naukowe i techniczne
w zakresie technologii żywności”
– informacja dotycząca stawek czynszu w Warszawskim Domu Technika
oraz aktualnych ustaleń FSNT związanych z wykupem powierzchni
biurowej w Domu Technika w Warszawie

2.10.1997 r.

– informacja o stanie przygotowań do organizowanej w dniu 24 października
1997 r. konferencji „Przemiany strukturalne a konkurencyjność polskiego
przemysłu spożywczego”

3.12.1997 r.

– omówienie i przyjęcie założeń programu pracy Stowarzyszenia na 1998 rok
– informacje o posiedzeniu Rady Krajowej FSNT w dniu 4.11.97 r.
ze szczególnym uwzględnieniem uchwał Rady Krajowej FSNT nr 43, 44
i 45 z dnia 25 czerwca 1997 r.
– podjęcie decyzji dotyczącej wyboru firmy badającej bilans Stowarzyszenia
za 1997 rok

7.01.1998 r.

– spotkanie noworoczne aktywu Stowarzyszenia

27.03.1998 r.

– przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za
1997 r.
– przyjęcie planu finansowego Stowarzyszenia na 1998 rok
– ustalenie terminu i programu obrad Zarządu Głównego SITSpoż.
– wstępne przyjęcie składów komisji zjazdowych
– zajęcie stanowiska przez Prezydium Zarządu Głównego w związku z
protestem Oddziałów Wojewódzkich przeciwko działaniom Zarządu FSNT
w Warszawie
– uwagi do projektu statutu FSNT

24.04.1998 r.

– udzielenie zgody na umorzenie jednostek uczestnictwa Pionier – PFAI
– przyjęcie propozycji składu osobowego zespołu do opracowania programu
działania Stowarzyszenia na lata 1998–2002
– przyjęcie preliminarza kosztów związanych z XXXIII Krajowym Zjazdem
Delegatów SITSpoż.

1998 r.
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22.09.1998 r.

– przyjęcie projektu regulaminu obrad XXXIII Krajowego Zjazdu Delegatów
SITSpoż.
– przyjęcie projektu „Programu działania Stowarzyszenia na lata 1998–2002”
– przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w okresie 1994–1998
– informacja o organizowanym seminarium „Metody skutecznej ochrony
technicznej obiektów i procesów technologicznych przetwórstwa
spożywczego przed zagrożeniami przestępczymi i innymi”
– przyjęcie porządku obrad Zarządu Głównego Stowarzyszenia w dniu
7.10.1998 r.

14.12.1998 r.

– podział zadań miedzy członków Prezydium Zarządu Głównego
– przyjęcie planu pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia na 1999 rok
– proponowane zespoły i komisje doradcze na kadencję 1998–2002
1999 r.

4 .03.1999 r.

– przyjęcie propozycji składów Rad Programowych czasopism branżowych
– analiza wniosków szczegółowych zgłoszonych na XXXIII Krajowym
Zjeździe Delegatów SITSpoż.

7.04.1999 r.

– przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia
za 1998 rok
– przyjęcie planu finansowego Stowarzyszenia na 1999 rok
– zatwierdzenie regulaminu organizacji i działalności Komisji
Kwalifikacyjnej przy Zarządzie Głównym SITSpoż. do stwierdzania
kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

29.06.1999 r.

– informacja o działalności Komisji Kwalifikacyjnej
– informacja dotycząca Słownika Biograficznego

20.09.1999 r. – omówienie spraw bieżących Stowarzyszenia
1.12.1999 r.

– podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem
a Polskim Komitetem Normalizacyjnym
– przyjęcie programu pracy Stowarzyszenia na 2000 rok
2000 r.

24.02. 2000 r. – spotkanie Prezydium Zarządu Głównego z Zarządem Oddziału SITSpoż.
w Poznaniu
– informacja o działalności Giełdy Poznańskiej w 2000 roku i zapoznanie
się z pracą maklera giełdowego
– sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału SITSpoż. w Poznaniu
– sprawy bieżące Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału
31.03.2000 r.

– przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia
za 1999 r.
– przyjęcie planu finansowego Stowarzyszenia na 2000 rok
– przyjęcie terminu i porządku obrad Zarządu Głównego Stowarzyszenia
– podjęcie decyzji w sprawie powołania niezależnego od Oddziału
w Katowicach „Regionalnego Klubu Inżynierów i Techników Przemysłu
Spożywczego”
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10.05.2000 r.

– propozycja porządku obrad Zarządu Głównego SITSpoż.
– przyjęcie propozycji dotyczących organizacji XXXIV Krajowego Zjazdu
Delegatów

4.07.2000 r.

– omówienie ważnych spraw stowarzyszeniowych oraz podjęcie stosownych
ustaleń

19.09.2000 r.

– przyjęcie materiałów dotyczących XXXIV Sprawozdawczego Krajowego
Zjazdu Delegatów SITSpoż.

18.12.2000 r.

– spotkanie Prezydium Zarządu Głównego z redaktorami
naczelnymi czasopism branżowych w celu omówienia spraw
związanych z realizacją postanowień XXXIV Sprawozdawczego
Zjazdu Delegatów SITSpoż., zwłaszcza reorganizacji terenowej
Stowarzyszenia oraz wymiana poglądów na temat zwiększenia ilości
członków SITSpoż.
2001 r.

28.03.2001 r.

– przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia za 2000 rok
– przyjęcie planu finansowego Stowarzyszenia na 2001 rok
– przyjęcie propozycji porządku obrad Zarządu Głównego
Stowarzyszenia w dniu 27.04.2001 r.

2.10.2001 r.

– przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium w dniu 28.03.2001 r.
– informacja o branżowych spotkaniach panelowych podczas
POLAGRY-FOOD 2001
– podjęcie uchwały dotyczącej inwestycji Zarządu Głównego
Stowarzyszenia
– informacja na temat aktualnych działań FSNT NOT

14.12.2001 r.

– przyjęcie terminarza prac związanych z XXXV Krajowym Zjazdem
Delegatów SITSpoż.
– przyjęcie programu działania Stowarzyszenia na 2002 rok
– propozycja porządku obrad Zarządu Głównego w dniu 9.01.2002 r.
2002 r.

4.04.2002 r.
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– przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia za 2001 rok
– omówienie spraw związanych z XXV Krajowym Zjazdem
Delegatów SITSpoż.
– przyjęcie projektu uchwały ZG SITSpoż. w sprawie formalnego
usankcjonowania i nadania regulaminu działania Konwentu
Członków Honorowych SITSpoż.
– powołanie zespołu do opracowania projektu zmian w statucie
SITSpoż.
– informacja o organizowanej w dniu 18.04.2002 r. w Poznaniu konferencji
pt. „Przyszłość branży spożywczej w Polsce”
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21.05.2002 r.

– przyjęcie projektu programu obrad XXXV Krajowego Zjazdu
Delegatów SITSpoż.
– przyjęcie projektu regulaminu obrad XXXV KZD
– przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w kadencji
1998–2002
– ustalenie porządku obrad Zarządu Głównego SITSpoż. w dniu
12.06.2002 r.

21.11.2002 r.

– ustalenie terminu i programu następnego posiedzenia Prezydium

19.12.2002 r.

– przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na 2003 rok
– zatwierdzenie składów osobowych Rad Programowych czasopism
branżowych
– przyjęcie propozycji porządku obrad Zarządu Głównego Stowarzyszenia
w dniu 10.01.2003 r.
2003 r.

10.01.2003 r.

– zatwierdzenie składów Rad Programowych czasopism branżowych
– przygotowanie informacji dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia
w sprawie wyboru przewodniczących i członków Prezydium

20.03.2003 r.

– przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia za 2002 r.
– przyjęcie planu finansowego Stowarzyszenia na 2003 rok
– przyjęcie projektu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
za 2002 rok

4.06.2003 r.

– przyjęcie regulaminu Krajowej Unii Producentów Soków i Napojów
Bezalkoholowych

19.08.2003 r.

– przyjęcie regulaminu Krajowej Unii Producentów Soków
i Napojów Bezalkoholowych – branżowej jednostki organizacyjnej
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników
Spożywczego

25.11.2003 r.

– omówienie spraw związanych z przygotowaniem organizacyjnym
Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów SITSpoż.
– omówienie propozycji uczczenia w 2006 r. 60-lecia działalności
Stowarzyszenia
– przyjęcie wniosków wynikających z pracy powołanych przez
ZG SITSpoż. w dniu 21 listopada 2002 r. zespołów problemowych
2004 r.

8.01.2004 r.

– przyjęcie programu pracy Stowarzyszenia na 2004 rok
– omówienie spraw związanych z organizacją Zjazdu Sprawozdawczego
SITSpoż.
– przyjęcie stanowiska stowarzyszenia w sprawie uchwały nr 47 Krajowej
FSNT NOT
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23.03.2004 r.

– powołanie komisji ds. kontaktów SITSpoż. z Radą Gospodarki
Żywnościowej
– omówienie spraw dotyczących Krajowego Zjazdu Delegatów
– zatwierdzenie regulaminów działania jednostek branżowych
– przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia za 2003 rok

11.05.2004 r.

– przyjęcie materiałów na XXXVI Krajowy Zjazd Delegatów
– powołanie rosyjsko-języcznego czasopisma Zarządu Głównego
Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Spożywczego
„Prodowolstwie”

18.06.2004 r.

– przyjęcie scenariusza XXXVI Krajowego Zjazdu Delegatów
– podjęcie uchwały w sprawie Krajowej Unii Producentów Soków
i Napojów Bezalkoholowych

31.08.2004 r.

– przyjęcie do wiadomości treści uchwały XXXVI Krajowego Zjazdu
Delegatów SITSpoż.
– powołanie zespołu konsultacyjnego wydawnictwa „60 lat Stowarzyszenia”
– informacja o zamiarze powołania Krajowej Rady ds. Maszyn i Urządzeń
dla Przemysłu Spożywczego

29.11.2004 r.

– podjęcie uchwał związanych z rejestracją Stowarzyszenia jako organizacji
pożytku publicznego
– informacja pisemna kol. Stefana Kwietnia o rezygnacji z członkostwa
w Prezydium Zarządu Głównego SITSpoż.
– omówienie zmian do regulaminu Zarządu Głównego Stowarzyszenia
2005 r.

12.01.2005 r.

– informacja o podjętych przez Prezydium uchwałach związanych
z rejestracją Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego
– podjęcie uchwały o zawieszeniu działalności Krajowej Unii Producentów
Soków i Napojów Bezalkoholowych
– podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Głównego
Stowarzyszenia
– przyjęcie programu działania Stowarzyszenia na 2005 rok

22.04.2005 r.

– przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia za 2004 rok
– zatwierdzenie planu finansowego SITSpoż. na 2005 rok

28.09.2005 r.

– prezentacja projektu EUROKADRY
– przyjęcie regulaminu Krajowego Zespołu ds. Współpracy Gospodarczej
i Handlowej z Federacją Rosyjską
– przyjęcie zmian osobowych w Prezydium Krajowej Rady Przetwórstwa
Spirytusu
– przyjęcie regulaminu Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż

15.11.2005 r.

– zatwierdzenie spraw przedkładanych Zarządowi Głównemu
Stowarzyszenia w dniu 15.11.2005 r.

328

14.12. Zasłużeni Seniorzy SITSpoż.
Tabela 12. Członkowie, którym nadano Godność Zasłużonego Seniora SITSpoż.
Nazwisko i imię

Oddział

Nazwisko i imię

Oddział

1980
Compała Bronisław

Kraków

Miąc Marian

Warszawa

Gajda Ryszard

Warszawa

Mściszewski Ignacy

Katowice

Gaweł Stanisław

Rzeszów

Myśliński Alfons

Warszawa

Gąsowski Mieczysław

Lublin

Pol Ryszard

Warszawa

Głódź Mieczysław

Warszawa

Smoleński Mieczysław

Gdańsk

Gorczyński Zygmunt

Rzeszów

Sroczyński Zbigniew

Rzeszów

Jakubowicz Jan

Wrocław

Stemler Franciszek

Warszawa

Kowalski Eugeniusz

Rzeszów

Szefer Janina

Warszawa

Krąkowski Andrzej

Warszawa

Świętorzecka Anna

Warszawa

Krzyżaniak Dionizy

Warszawa

Wesołowski Edward

Warszawa

Łukowicz Jan

Katowice

Zadara Władysław

Warszawa

1982
Kołdej Stefan Marek

Wrocław

Żaba Tadeusz

Wrocław

Poniewierski Franciszek

Kraków

Żyźniewski Mieczysław

Warszawa

1983
Białkowska Irena

Wrocław

Poradowska Wanda Maria

Wrocław

Cieplak Jan

Toruń

Satora Franciszek

Radom

Czachor Aleksander

Radom

Wierzbicki Stefan

Warszawa

Krowacki Stanisław

Warszawa

Wisłowski Eugeniusz

Wrocław

Kukliński Zbigniew

Radom
1984

Górny Franciszek

Lublin

Mundkowski Wiktor

Gdańsk

Grudziński Józef

Lublin

Ordyczyński Wincenty

Lublin

Michalski Mieczysław

Lublin
1985

Klemp Edward

Gdańsk

Stafiej Stanisław

Rzeszów

Koch Henryk

Rzeszów

Ziemiński Adam

Rzeszów
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1986
Cofała Jan

Katowice

Miller Józef

Radom

Golik Tadeusz

Bielsko-Biała

Śląski Ryszard

Kielce

Hebrowska Sabina

Katowice

Wajdowicz Mieczysław

Rzeszów

Hummer Stefan

Katowice

Wódkowska Janina

Katowice

Kopciara Bolesław

Katowice

Wyszkowski Eugeniusz

Warszawa

Majętny Władysław

Bielsko-Biała
1987

Albert Tadeusz

Katowice

Palma Stanisław

Łódź

Kosowska Wanda

Bielsko-Biała

Sztwiertnia Gabriel

Bielsko-Biała

Manek Stanisław

Radom

Wachniak Jan

Szczecin

Nowicki Erwin

Szczecin

Wiśniewski Jerzy

Szczecin

1988
Babst Zbigniew

Poznań

Jaworski Roman

Rzeszów

Bachman Bolesław

Łódź

Karge Marian

Poznań

Bociański Edward

Poznań

Klocek Józef

Katowice

Borowczyk Bronisław

Poznań

Kunicka Janina

Warszawa

Buchwald Witold

Warszawa

Makowski Tadeusz

Poznań

Charzyński Józef

Poznań

Michnikowska Wanda

Poznań

Czapliński Franciszek

Poznań

Modzelewski Dominik

Gdańsk

Czech Karol

Katowice

Sas Florian

Łódź

Dajniak Jadwiga

Łódź

Smoleński Leszek

Katowice

Dyakowski Jerzy

Bydgoszcz

Sobolewski Zdzisław

Poznań

Ferchmin Witold

Poznań

Sterzyński Edward Teodor

Poznań

Gogoliński Władysław

Łódź

Sujak Stefan

Poznań

Golcz Leszek

Poznań

Szalbierz Maria

Poznań

Gołąbek Teodor

Katowice

Szloser Wiesław

Łódź

Gulczyńska Jadwiga

Poznań

Świechowski Czesław

Warszawa

Heidrych Jan

Poznań

Turek Władysław

Poznań

Hemmerling Alfons

Gdańsk

Urbański Stefan

Toruń

Holona Łucja

Katowice

Zakrzewski Edward

Łódź

Jachimowicz Jan

Poznań

Zborowski Bolesław

Poznań

Jaworska Mieczysława

Poznań
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1990
Bardyga Antoni

Bydgoszcz

Wojtyna Kazimierz

Bydgoszcz

Borski Wiktor

Bydgoszcz

Bukrant Zofia

Łodź

Mann Maria

Poznań

Butrym Barbara

Łodź

Szałwiński Feliks

Gdańsk

Dastych Kazimierz

Gdańsk

1992
Ciona Paweł

Szczecin

Kucnerowicz Witold

Szczecin

1993
Bielawski Bolesław

Warszawa

Marszalec Teresa

Szczecin

Bociański Bronisław

Szczecin

Matz Zofia

Wrocław

Bosek Stanisław

Rzeszów

Michałowicz Danuta

Łódź

Bublijewski Tadeusz

Szczecin

Młynarczyk Józef

Warszawa

Buławski Stanisław

Toruń

Moląg Bolesław

Kraków

Burasiewicz Józef

Szczecin

Newelicz Zdzisław

Krosno

Chwostyk Czesława

Wrocław

Opatrny Jan

Wrocław

Cyran Tadeusz

Szczecin

Osiński Henryk

Łódź

Czagan Eugeniusz

Wrocław

Ostrowski Stefan

Toruń

Ćwiąkała Maria

Krosno

Pilecki Stanisław

Szczecin

Doruchowski Wojciech

Poznań

Piotrkowska Danuta

Szczecin

Dziekański Antoni

Łódź

Płaska Zygmunt

Szczecin

Fiedotow Glikeria

Gdańsk

Poszepczyński Władysław

Warszawa

Filcek Franciszka

Szczecin

Raczkowska -Kopeć Danuta

Szczecin

Filcek Marian

Szczecin

Roguszczak Leonard

Szczecin

Fitcek Marian

Warszawa

Rozwadowski Leszek

Szczecin

Florek Tadeusz

Rzeszów

Rybicka Elżbieta

Szczecin

Grablis – Sakowicz Ewa

Szczecin

Rychel Stanisław

Szczecin

Grodzki Antoni

Szczecin

Sałuda Mieczysław

Szczecin

Jabłoński Bolesław

Toruń

Schmidt Marian

Szczecin

Jabłoński Zdzisław

Warszawa

Skorupski Sławomir

Szczecin

Janas Eugeniusz

Zielona Góra

Skotnicki Eugeniusz

Poznań

Jankowski Zbigniew

Łódź

Skrzypczak Bolesław

Poznań

Jarosz Kazimierz

Warszawa

Słomczykowski Jerzy

Łódź
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Kaczorowski Tadeusz

Poznań

Słowińska Gertruda

Wrocław

Kamiński Włodzimierz

Warszawa

Soczówka Mieczysław

Warszawa

Kobak Zygmunt

Wrocław

Strzelecki Zygmunt

Toruń

Kokoszka Rozalia

Wrocław

Szpunar Adam

Rzeszów

Kostro Witold

Warszawa

Tederko Czesław

Warszawa

Krasowski Witold

Szczecin

Tomaszek Stanisław

Rzeszów

Kropidłowski Leon

Gdańsk

Toporkiewicz Janina

Łódź

Krzyżanowski Jarosław

Szczecin

Wachniak Marianna

Szczecin

Kubacki Janusz

Szczecin

Wargacki Tadeusz

Szczecin

Kuźniar Stefan

Szczecin

Waszczykowski Henryk

Łódź

Lancares Maria

Warszawa

Wieczorek Henryk

Szczecin

Leśniewski Zbigniew

Szczecin

Witas Bronisław

Toruń

Lipińska Elżbieta

Toruń

Wudarski Leopold

Toruń

Lubowiecki Zbigniew

Szczecin

Zając Jan

Łódź

Ławniczak Kazimierz

Rzeszów

Zawadzki Andrzej

Gdańsk

Maro Maria

Łódź

Zieliński Kazimierz

Radom

1994
Algusiewicz Maria

Poznań

Pardała Wojciech

Katowice

Banasiak Anna

Łódź

Pilarska Krystyna

Łódź

Beyer Tadeusz

Lublin

Popik Mieczysława

Lublin

Burysz Krystyna

Leszno

Potyrała Alojzy

Kraków

Czajka Maria

Leszno

Roens Jerzy

Szczecin

Flissikowski Brunon

Gdańsk

Rogosz Jerzy

Katowice

Gąbczyński Zygmunt

Lublin

Rzemieniuk Tadeusz

Katowice

Głowicki Roman

Warszawa

Skrobot Stanisław

Katowice

Golasowski Eugeniusz

Katowice

Sobolewska Irena

Lublin

Gruchała Helena

Bydgoszcz

Soska Zdzisław

Lublin

Gryczka Zbigniew

Leszno

Strzetelski Jan

Kraków

Jankiewicz Michał

Lublin

Szczęśniak Andrzej

Szczecin

Kaczmarek Ludwika

Leszno

Szeluto Jan

Warszawa

Kaczmarek Tadeusz

Poznań

Szepietowski Witold

Lublin
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Kołecki Kazimierz

Koszalin

Szmelich Wiktor

Poznań

Lęcznar Bolesław

Przemyśl

Walkowiak Seweryn

Leszno

Michalec Kazimierz

Kraków

Woźniak Marian

Łódź

Michałowska Eugenia

Lublin

Wożniak Włodzimierz

Łódź

Mińczuk Anna

Szczecin

Wójcik Eleonora

Szczecin

Nowicki Mieczysław

Koszalin

Zieliński Andrzej

Łódź

Pajączkowski Marian

Kraków
1995

Bielecki Janusz

Częstochowa

Kierat Jadwiga

Częstochowa

Domżalski Stefan

Szczecin

Manuszewski Hilary

Szczecin

Dybowski Alojzy

Szczecin

Morkowski Tadeusz

Zielona Góra

Fedkiw Michał

Częstochowa

Olechnowicz Romuald

Zielona Góra

Gajewski Kazimierz

Częstochowa

Piątkowski Tadeusz

Zielona Góra

Gajewski Romuald

Szczecin

Tereszkiewicz Dioniza

Katowice

Henclewski Kazimierz

Zielona Góra

Twardowski Marian

Zielona Góra

Kajor Marian

Katowice

Zawistowski Stanisław

Warszawa

1996
Bachman Stefania

Łódź

Kuncerowicz Witold

Szczecin

Dałek Czesław

Toruń

Lipiński Leonard

Toruń

Jałosińska Felicja

Krosno

Pankiewicz Zygmunt

Warszawa

Jaroń Stanisław

Olsztyn

Parafiniak Henryk Stanisław Częstochowa

Knoll Antoni

Warszawa

Petrykowski Stefan

Warszawa

Koczywąs Eugeniusz

Toruń

Piotrowicz Bronisław

Olsztyn

Kolenda Wincenty

Kielce

Trusiak Leonia Wanda

Warszawa

Kolis Jan

Łódź

Warzecha Antoni

Szczecin

1997
Buczkowska Alina

Kielce

Porębski Jan

Kielce

Czapla Witek Czesława

Kielce

Sutor Bronisław

Kielce

Gajda Wanda

Kielce

Świerk Marian

Kielce

Karpiniec Mieczysław

Kielce

Witecki Ireneusz

Kielce

Kwapisz Kazimierz

Kielce
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1998
Bachowski Leon

Warszawa

Koproń Tadeusz

Lublin

Balczewski Szczepan

Koszalin

Kostrzewa Jan

Warszawa

Baran Stanisław

Rzeszów

Matysiak Zofia

Lublin

Bujak Stanisław

Lublin

Mackiewicz Witold

Gdańsk

Cuske Kazimierz

Szczecin

Molas Janina

Lublin

Ginkowska Elżbieta

Bielsko-Biała

Plackowski Paweł

Katowice

Gójdź Bronisław

Koszalin

Rakowski Alfons

Szczecin

Gratkowski Wacław

Szczecin

Solarska Halina

Warszawa

Hetmański Jerzy

Katowice

Suchowirska Teresa

Lublin

Jeż Tomasz

Warszawa

Szczepuła Wanda

Gdańsk

Kabacińska Jadwiga

Koszalin

Trzcińska Teresa

Szczecin

Kądziela Józef

Koszalin

Wydmuch Henryk

Częstochowa

Kiersnowski Jerzy

Wrocław

Żelazowska-Major Zofia

Warszawa

1999
Mierzejewski Józef

Warszawa

Sałacki Mieczysław

Szczecin

2000
Cerfass Zofia

Radom

Sączkowska Helena

Lublin

Cichoń Maria

Radom

Szabelak Eugeniusz

Radom

Jaworska Maria

Radom

Zacharski Cezary

Radom

Podsiedlak Leon

Radom
2001

Ziaja Helena

Rzeszów

Cyran Stanisława

Rzeszów

Krzyżewski Rajmund

Bielsko-Biała

2002
Kalinowski Zdzisław

Toruń

Orcholska Sylwia

Toruń

Zięba Stanisław
2003

Nowiński Aleksander
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Szczecin

Toruń

14.13. Pracownicy Biura Zarządu Głównego
SITSpoż.
Tabela 13. Pracownicy Biura Zarządu Głównego SITSpoż.
Nazwisko i imię
Bieńkowska-Obarska Barbara

Praca w latach

Liczba lat pracy

1979–1995

16

Budzyńska Barbara

1999–2004

5

Ciećwierz Maria

1973–1995

22

Ćmiel Waldemar

1990–2000

10

Dąbrowska Teresa

od 1978

28

Domańska Irena

1962–1971

9

Druździel Maria

1954–1972

18

Gadziński Michał

1991–2004

13

Getard Janina

1950–1957

7

Gmaj Justyna

od 2001

5

Górecka Elżbieta

od 1999

7

Grabska Flora

1963–1969

6

Grochulski Wojciech

1968–1974

6

Grudzińska Cecylia

od 1991

15

Gwarek Jadwiga

1957–1990

34

Haberman Zofia

1963–1976

13

Higersberger Wanda

1963–1970

7

Jankowski Antoni

1979–1999

20

Jeż Tomasz

1974–1997

23

Kalinowska Krystyna

1960–1976

16

Karwacka Jadwiga

1976–1990

14

Kowalska Barbara

1958–1987

29

Krupa Zbigniew

1977–1990

13
6

Kruszewska Maria

1971–1977

Lachowicz Lucyna

1977–1983

6

Lemieszek Danuta

1974–1995

21

Lenartowicz Stanisław

1999–2006

7

Malkiewicz Michał

1976–1984

8

Marynowicz Barbara

1984–1995

11

Matuszewska Urszula

1986–1995

9

Możdżonek Eleonora

1951–1971

20

Niechęcka Alina

1950–1989

39

Opiela Maria

1958–1963

5

Pachnowski Tadeusz

1962–1977

15
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Pawłowska Elżbieta

1995–2006

Poszepczyński Władysław

1967–1972

11
5

Przetacznik Danuta

1972–1984

12

Przygocka Jolanta

od 1987

19

Racisz Małgorzata

1973–2001

28

Rawa Grażyna

od 1986

20

Rozbicka Grażyna

od 1996

10

Rutkowska-Nieporęcka Halina

1974–1981

7

Siatkowska Janina

1972–1990

18

Siemiński Janusz

1983–1996

13

Skrzypczak Tadeusz

1971–1979

8

Szamborska Elżbieta

1974–1983

9

Szyszman Michał

1969–1976

7

Świętorzecka Anna

1950–1975

25

Telakowska Aniela

1975–1989

14

Walaszek Katarzyna

1998–2006

8

Wesołowski Bronisław

od 1997

9

Wojnarowska Małgorzata

od 1995

11

Wolska Jadwiga

1951–1977

26

Woźniak Eugenia

1979–1996

17

Wójcicka Janina

1964–1971

7

Zajdler Kazimierz

1963–1973

10

Zajfert Maria

1958–1966

8

Zernicka Marta

1957–1969

12

Zieliński Ryszard

1986–1999

13

Ziółkowska Irena

1973–1988

15
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14.14. Wystawy „Krajowy Produkt –
Przyszłością Polski”
Tabela 14. Firmy wyróżnione przez SITSpoż. podczas promocyjnych wystaw
„Krajowy Produkt – Przyszłością Polski” (1992–2005)
Nazwa firmy

siedziba

I WYSTAWA 1992 r.
POLMOS

Wrocław

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Wrocław

WARWIN

Warka

Bogdan Broda

Poznań

Agrohansa Śląsk

Kraśnik

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Stargard Szczeciński

Zakłady Piwowarskie BROK

Koszalin

ELBREWERY

Elbląg

Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy w Myszkowie,
Wytwórnia Napojów Gazowanych w Postępie

Postęp

BARITPOL

Nowy Sącz

SERWAR

Warszawa

ARONIA

Łęczyca

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „BAŁTYK” S.A.

Gdańsk

DANUTA Sp. z o.o.

Malbork

Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych WINIARY

Kalisz

SERTOP

Tychy

Zbigniew Kośla

Ostrowiec
Świętokrzyski

Zakłady Piwowarskie w Żywcu

Żywiec

Spółdzielnia Mleczarska

Ostrów Mazowiecka

Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Łowiczu

Łowicz

Okocimskie Zakłady Piwowarskie w Okocimiu

Brzesko

Browar w Sierpcu

Sierpc

Warszawskie Piwnice Win

Warszawa

Browary Wielkopolskie LECH

Poznań

Spółdzielnia Mleczarska

Nowy Tomyśl

337

Tabela 14. (c.d.)
Spółdzielnia Mleczarska „Lacpol”

Toruń

Spółdzielnia Mleczarska

Nowe Skalmierzyce

TORWIN

Toruń

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Complex”

Ozorków

Dębickie Zakłady Przetwórstwa Spożywczego „Igloopol”

Dębica

POLMOS

Toruń

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Sejny

Białostockie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego

Białystok

Spółdzielnia Mleczarska SPOMLEK

Radzyń Podlaski

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska MAĆKOWY

Gdańsk

Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Opolu

Opole

Poznańskie Palarnie Kawy

Poznań

Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu

Gostyń

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska

Poznań

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarniczego

Bydgoszcz

LEGPOL w Brzesku

Brzesko

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy

Czempiń

Zakłady Piwowarskie w Leżajsku

Leżajsk

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Turku

Turek

II WYSTAWA 1993 r.
Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie„INDYKPOL”

Olsztyn

Ostrowskie Zakłady Drobiarskie

Ostrów Wielkopolski

Zakłady Drobiarskie

Sławno

Zakłady Mięsne

Ostróda Morliny

Zakłady Przemysłu Mięsnego S.A.

Sokołów Podlaski

Zakłady Mięsne „AGRYF”

Szczecin

Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „ŻERAŃ”

Warszawa

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Gostyń

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Końskie

Odrzańska Spółdzielnia Mleczarska

Kościan

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Limanowa

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Mrągowo
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Piątnica

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „ROTR”

Rypin

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Stargard Szczeciński

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Turek

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Wadowice

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „PRAGA”

Warszawa

DANONE POLOGNE

Warszawa

Browary Bydgoskie Spółka z o.o.

Bydgoszcz

ELBREWERY Company Ltd.

Elbląg

Koszalińskie Zakłady Piwowarskie „BROK”

Koszalin

Zakłady Piwowarskie S.A.

Leżajsk

Browary Wielkopolski S.A.

Poznań

Zakłady Piwowarskie

Sierpc

Zakłady Piwowarskie Spółka z o.o.

Warka

Browary Tyskie „GÓRNY ŚLĄSK”

Tychy

Uzdrowisko „CIECHOCINEK”

Ciechocinek

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy

Czempiń

Przedsiębiorstwo Przemysłu Owocowo-Warzywnego „AGROS”

Pińczów

Podhalańskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego

Tymbark

Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „HORTEX”

Płońsk

Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „HORTEX”

Przysucha

Przedsiębiorstwo Produkcyjne „HELLENA”

Kalisz

Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego AGROS
HOLDING S.A.

Łowicz

Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „RALCO”

Grodzisk Wielkopolski

Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „HORTEX”

Góra Kalwaria

Starogardzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „POLMOS”

Stargard Gdański

Szczecińska Wytwórnia Wódek „POLMOS”

Szczecin

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „COMPLEX”

Ozorków

Okręgowa Spółdzielnia Pszczelarska „APIS”

Lublin

„TORRICIOLA” Spółka z o.o.

Piaseczno

Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego

Milejów
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Ostrowskie Zakłady Przemysłu Spożywczego „OSTROWIN”

Ostrów Wielkopolski

Okręgowa Spółdzielnia Pszczelarska

Poznań

Warwin S.A.

Warka

„CANELLI”

Hedwiżyn

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego S.A.

Brzeg

Fabryka Cukiernicza S.A. „KOPERNIK”

Toruń

Zakład Produkcji Spożywczej „KAMIS”

Warszawa

Lubelskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” Spółka z o.o.

Lublin

Piekarnia Mechaniczna „CYGAN”

Łódź

Poznańska Palarnia Kawy POSTI

Poznań

Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych „WINIARY”

Kalisz

III WYSTAWA 1995 r.
Kutnowskie Zakłady Drobiarskie

Kutno

Opolskie Zakłady Drobiarskie

Opole

Iławskie Zakłady Drobiarskie

Iława

Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie

Ciechanów

Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie „INDYKPOL” S.A.

Olsztyn

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Białymstoku

Białystok

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego

Czerniewice

Zakłady Mięsne w Jarosławiu

Jarosław

Zakłady Mięsne „AGRYF”

Szczecin

„CONSTAR” S.A.

Starachowice

Zakłady Mięsne „POZMEAT”

Poznań

Wytwórnia Wędlin i Konserw „IGLOOMEAT” Spółka z o.o.

Dębica

„FARM – FOOD” Oddział w Czyżewie

Czyżew

Zakłady Mięsne „MORLINY” w Ostródzie

Ostróda

Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A.

Sokołów

„SERWAR”

Warszawa

„BAKOMA”

Elżbietów

Spółdzielnia Mleczarska „ROTR”

Rypin

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”

Wysokie Mazowieckie

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Góra
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „PRAGA”

Warszawa

Spółdzielnia Mleczarska „SPOMLEK”

Radzyń Podlaski

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Gdańsk „MAĆKOWY”

Gdańsk

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Mrągowo

Spółdzielnia Mleczarska

Gostyń

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Turek

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich
„LACPOL” sp. z o.o.

Toruń

Zakłady Piwowarskie w Sierpcu

Sierpc

Browary Warszawskie S.A.

Warszawa

„LECH” Browary Wielkopolskie S.A.

Poznań

Browary Tyskie Górny Śląsk

Tychy

„HORTEX” Spółka z o.o.

Warszawa

Royal Texas Co. s.c.

Michałowice

Przedsiębiorstwo Przemysłu Owocowo-Warzywnego „AGROSPINCZÓW”

Pinczów

Robinson Spółka z o.o.

Niepołomice

Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Produkcji Zdrojowej
„UZDROWISKO-CIECHOCINEK”

Ciechocinek

Podhalańskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego
„TYMBARK”

Tymbark

Białostockie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego

Białystok

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Przetwórnia Owoców i Warzyw

Jarogniewice

Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „POLMOS”

Łódź

P.P. Warszawska Wytwórnia Wódek „KONESER”

Warszawa

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego

Brzeg

Bielskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego „BIELMAR”

Bielsko-Biała

Okręgowa Spółdzielnia Pszczelarska

Poznań

„CIN AND CIN HOLDING” S.A.

Chociszew

Zakłady Przemysłu Spożywczego „OSTROWIN”

Ostrów Wielkopolski

Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „MILEJÓW”

Milejów

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „WAWEL” S.A.

Kraków

„RUSAŁKA” Łódzka Spółdzielnia Cukiernicza

Łódź
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„ZELMER”

Rzeszów

KAMIS – PRZYPRAWY Sp. z o.o.

Warszawa

ALIMA-GERBER S.A.

Rzeszów

Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego

Mława

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Augustów

Zakłady Produkcji Mrożonek i Usług Chłodniczych
„IGLOOFRUIT” sp. z o.o.

Dębica

IV WYSTAWA 1996 r.
Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie „CEDROB”

Ciechanów

Zakłady Mięsne „OSTRÓDA MORLINY” S.A.

Ostróda

Zakłady Mięsne Przedsiębiorstwo Państwowe „AGRYF”

Szczecin

Zakłady Mięsne w Łukowie

Łuków

Zakłady Mięsne „MAZURY”

Ełk

Zakłady Mięsne „POZMEAT”

Poznań

Zakłady Mięsne „OSTROŁĘKA” S.A.

Ostrołęka

Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A.

Sokołów Podlaski

PEKPOL S.A.

Warszawa

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „LACPOL” Sp. z o.o.

Toruń

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Góra

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Turek

Spółdzielnia Mleczarska „MAĆKOWY”

Gdańsk

Spółdzielcza Mleczarnia „SPOMLEK”

Radzyń Podlaski

SERTOP Sp. z o.o.

Tychy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Łowicz

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Mrągowo

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Sokółka

Browary Tyskie GÓRNY ŚLĄSK S.A.

Tychy

Zakłady Piwowarskie

Sierpc

Białostockie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „AGROS”
Białystok
Sp. z o.o.
„HORTEX” Sp. z o.o.

Warszawa

Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „MILEJÓW”

Milejów
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Mazowieckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego
„TARCZYN” Sp. z o.o.

Tarczyn

Starogardzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „POLMOS”

Starogard Gdański

Krakowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego
i Drożdżowego „POLMOS”

Kraków

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego
„POLMOS”

Wrocław

Zakłady Przemysłu Spożywczego „OSTROWIN” Sp. z o.o.

Ostrów Wielkopolski

Toruńskie Piwnice Win „VINPOL”

Toruń

Okręgowa Spółdzielnia Pszczelarska

Poznań

WARWIN S.A.

Warka

Fabryka Cukiernicza „KOPERNIK” S.A.

Toruń

Łódzka Spółdzielnia Cukiernicza „RUSAŁKA”

Łódź

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „WAWEL” S.A.

Kraków

Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „GRYF”

Szczecin

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego
„FRIGOOPOL” S.A.

Opole

Poznańska Palarnia Kawy „ASTRA”

Poznań

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego
„TYMBARK” S.A.

Tymbark

Polskie Zakłady Zbożowe „LUBLIN” S.A.

Lublin

RALCO

Grodzisk Wielkopolski

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego

Bydgoszcz

V WYSTAWA 1997 r.
Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A.

Sokołów Podlaski

Zakłady Mięsne „OSTRÓDA MORLINY” S.A.

Ostróda

„AGRYF” Zakłady Mięsne

Szczecin

Zakłady Mięsne w Kole

Koło

FARMFOOD S.A. Oddział w Czyżewie

Czyżew

CONSTAR

Starachowice

PEKPOL S.A.

Warszawa

Zakłady Przemysłu Cukierniczego AGROS-OPTIMA S.A.

Łódź

Spółdzielcza Wytwórnia Pieczywa Cukierniczego KASZTELANKA Biecz
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Przedsiębiorstwo Cukiernicze JUTRZENKA S.A.

Bydgoszcz

Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych ODRA Sp. z o.o.

Brzeg

TYMBARK S.A. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu
Spożywczego

Tymbark

Mazowieckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego
AGROS-TARCZYN Sp. z o.o.

Tarczyn

HORTEX Sp. z o.o.

Warszawa

Białostockie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „AGROS”
Białystok
Sp. z o.o.
AGROS-MILEJÓW Sp. z o.o.

Milejów

Płockie Zakłady Drobiarskie SADROB S.A.

Płock

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego-Destylatornia
„POLMOS”

Kraków

Browary Tyskie GÓRNY ŚLĄSK S.A.

Tychy

Zakłady Piwowarskie w Sierpcu S.A.

Sierpc

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Skierniewice

SERTOP Sp. z o.o.

Tychy

Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK

Radzyń Podlaski

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

Wysokie Mazowieckie

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Turek

Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska

Warszawa

PRORYB Przetwórstwo Ryb

Rumia

Pszczelarski Zakład Handlowy WZP

Zielona Góra

Śląska Fabryka Drożdży sp. z o.o.

Wołczyn

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy SPOŁEM

Kielce

Zakłady Przetwórstwa Cykorii S.A.

Wierzchosławice

DELECTA S.A.

Włocławek

Podlaska Wytwórnia Wódek „POLMOS”

Siedlce

Zakłady Przetwórstwa Zbożowego SZYMANÓW Sp. z o.o.

Teresin

VI WYSTAWA 1998 r.
AGRYF Sp. z o.o. Zakłady Mięsne

Szczecin

Zakłady Mięsne OSTRÓDA MORLINY S.A.

Ostróda

Zakłady Mięsne MYSŁOWICE Sp. z o.o.

Mysłowice
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CONSTAR S.A.

Starachowice

FARM FOOD S.A.

Czyżew

Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK

Radzyń Podlaski

Spółdzielnia Mleczarska MAĆKOWY

Gdańsk

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Nowy Tomyśl

Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL S.A.

Kraków

Zakłady Przemysłu Cukierniczego GROS-OPTIMA S.A.

Łódź

Cukiernia SANTOS Marek Bargieł

Krosno

Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska

Warszawa

Centrum Obsługi Piekarstwa AKO S.A.

Bydgoszcz

FANEX-ŻERAŃ Sp. z o.o.

Warszawa

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy SPOŁEM

Kielce

PRORYB Przetwórstwo Ryb

Rumia

Przedsiębiorstwo UNIPACO Sp. z o.o.

Poznań

SADROB

Płock

SERTOP Sp. z o.o.

Tychy
VII WYSTAWA 1999 r.

Przetwórstwo Ryb „PRORYB”

Rumia

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Końskie

SERTOP Sp. z o.o.

Tychy

Centrum Obsługi Piekarnictwa „AKO” S.A.

Bydgoszcz

Piekarnia „KRYS-AND” A.K. SZAMAŃSCY S.C.

Bydgoszcz

FOGIEL & FOGIEL PIEKARNIA

Radom

CONSTAR S.A.

Starachowice

Zakłady Mięsne MYSŁOWICE Sp. z o.o.

Mysłowice

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janeta

Lubomia

Zakład Wędliniarski Andrzej Stania

Świerklany

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JANO”

Zabrze

„TCHIBO” Sp. z o.o.

Warszawa

„MASPEX” Sp. z o.o.

Wadowice

Firma BOGDAN BRODA-LODY

Poznań

Wytwórnia Lodów „ITALIANA” S.C.

Katowice
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Wytwórnia Ciast i Lodów SANTOS

Krosno

Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A.

Płock

DROBIMEX-HEINTZ Sp. z o.o.

Szczecin

Fabryka Wódek „POLMOS ŁAŃCUT”

Łańcut

Toruńskie Piwnice Win „VINPOL” Sp. z o.o.

Toruń

Piwnice Win Importowanych „TORWIN” Sp. z o.o.

Toruń

Śląska Fabryka Drożdży Sp. z o.o.

Wołczyn

„NIELEDEW” Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Sp. z o.o.

Nieledew

GOPLANA S.A.

Poznań

Zakłady Przetwórstwa Zbożowego Sp. z o.o.

Teresin

Zakład Produkcji Mrożonek i Usług Chłodniczych
„IGLOOFRUIT”

Dębica

POLGRUNT Sp.z o.o.

Kluki

Spółdzielnia Mleczarska „LAZUR“

Nowe Skalmierzyce

VIII WYSTAWA 2000 r.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku

Sanok

Toruńskie Piwnice Win „VINPOL” Sp. z o.o.

Toruń

Zakłady Przetwórstwa Zbożowego „SZYMANÓW” Sp. z o.o.

Teresin

Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „AGROS-ŁOWICZ”
Sp. z o.o.

Łowicz

Spółdzielnia Mleczarska „SPOMLEK”

Radzyń Podlaski

SERTOP Sp. z o.o.

Tychy

Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska ROLMLECZ

Radom

Spółdzielnia Mleczarska „MICHOWIANKA”

Michów

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Końskie

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie

Opatów

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Kosów Lacki

„URBANEK” FIRMA BRACIA URBANEK s.c.

Łowicz

PRZETWÓRSTWO RYB „PRORYB” Bożena i Zygmunt
Dyzmańscy

Rumia

KAMIS-PRZYPRAWY S.A.

Warszawa

DANUTA S.A.

Malbork

POL CAKE sp. z o.o.

Warszawa
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CUKIERNIA ANTOLAK

Warszawa

Zakład Piekarsko-Ciastkarski Czesław Dojutrek

Grójec

SUMAREX Sp. z o.o. PIEKARNIA „AGATA”

Jastrzębie Zdrój

PIEKARNIA ŚMIETANA

Jastrzębie Zdrój

ZAKŁADY MIĘSNE „MAZURY” S.A.

Ełk

AGRO-HANDEL Sp. z o.o.

Lubiń

ZAKŁADY MIĘSNE „VIOLA” VIOLETTA, MARIAN MEYER

Lniano

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” DOBROSŁAWA Zakład
Mięsny w Sławie

Sława

ZAKŁAD WĘDLINIARSKI ANDRZEJ STANIA

Świerklany

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski ERNESTYN JANETA

Lubomia

ZAKŁAD PRODUKCYJNY „VICTUS” s.c. Przetwórnia
Owoców i Warzyw

Działoszyn

Zakłady Produkcyjno-Handlowe „JANTOŃ”

Dobroń

AGROVIN ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ Sp. z o.o.

Szczytno

Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS
Poznań S.A.

Poznań

PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE „AGIPOL”
Sp. z o.o.

Dobczyce k. Krakowa

„DROSED” SIEDLECKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE S.A.

Siedlce

DROBIMEX-HEINTZ Sp. z o.o.

Szczecin

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „SPOŁEM”

Białystok

IX WYSTAWA 2001 r.
PRZETWÓRSTWO RYB „PRORYB” Bożena i Zygmunt
Dyzmańscy

Rumia

Toruńskie Piwnice Win „VINPOL” Sp. z o.o.

Toruń

AGROS-FORTUNA Spółka z o.o.

Tarczyn

CUKIERNIA ANTOLAK

Warszawa

CUKIERNIA EDWARD GRUSZECKI

Poznań

CD Spółka Akcyjna

Warszawa

ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO „SZYMANÓW”
sp. z o.o.

Teresin

Śląska Fabryka Drożdży Spółka z o.o.

Wołczyn

Piekarnia Osiedlowa POŁUDNIE

Włocławek
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ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI CZESŁAW
DOJUTREK

Grójec

GAYA-HENSANA Sp. z o.o.

Poznań

Przetwórnia Warzyw, Owoców i Grzybów Miron Jaźwiński

Ukta

„URBANEK” FIRMA BRACIA URBANEK s.c.

Łowicz

DROBIMEX-HEINTZ Spółka z o.o.

Szczecin

ZAKŁAD WĘDLINIARSKI ANDRZEJ STANIA

Świerklany

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski ERNESTYN JANETA

Lubomia

ZAKŁADY MIĘSNE „VIOLA”

Lniano

ZAKŁADY MIĘSNE „MAZURY” S.A.

Ełk

Częstochowska Spółdzielnia Mleczarska „MLECZ-GAL”

Częstochowa

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „ROLMLECZ”

Radom

SERTOP Sp. z o.o.

Tychy
X WYSTAWA 2002 r.

Zakład Mięsny DOBROWOLSCY Spółka z o.o.

Wadowice Górne

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski ERNESTYN JANETA

Lubomia

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KARSCY Spółka Jawna

Dąbrówno

ZAKŁAD WĘDLINIARSKI ANDRZEJ STANIA

Świerklany

Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska ROLMLECZ

Radom

Częstochowska Spółdzielnia Mleczarska „MLECZGAL”

Częstochowa

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska TOP-TOMYŚL

Nowy Tomyśl

SERTOP Spółka z o.o.

Tychy

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie S.A.

Warszawa

Zakład Piekarsko-Ciastkarski CZESŁAW DOJUTREK

Grójec

BIONAT Spółka z o.o.

Kraków

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „DEMBIŃSKI i S-ka”
spółka jawna

Lubniewice

PIEKARSTWO Maciej Musiorski

Częstochowa

CUKIERNIA ANTOLAK

Warszawa

Cukiernia ELSNER Anna Elsner

Warszawa

Zakład Cukierniczy U LECHA Leszek Truskolawski

Łapy

DELECTA S.A.

Włocławek
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AGROS-FORTUNA Spółka z o.o.

Tarczyn

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

Łomża

Przedsiębiorstwo Produkcyjne HELLENA S.A.

Kalisz

Zakład Produkcyjno-Handlowy JANTOŃ

Dobroń

POLAN Polsko-Francuska Spółka z o.o. Joint Venture

Żabno

Zakład Produkcyjny VICTUS spółka jawna

Działoszyn

FRUCTOS-KIJANKA Klimczok i Kijanka spółka jawna

Dzialoszyn

Firma Bracia Urbanek Jacek Urbanek, Andrzej Urbanek, Wojciech
Urbanek

Łowicz

Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB S.A.

Iława

Zakłady Przetwórstwa Zbożowego SZYMANÓW Spółka z o.o.

Teresin

Śląska Fabryka Drożdży Spółka z o.o.

Wołczyn

Firma ROKER Czesław Kierat

Zabrze
XI WYSTAWA 2003 r.

DROBIMEX–HEINTZ Spółka z o.o.

Szczecin

Zakład Wędliniarski ANDRZEJ STANIA

Świerklany

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski ERNESTYN JANETA

Lubomia

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KARSCY spółka jawna

Dąbrówno

CONSTAR S.A.

Starachowice

Zakład Mięsny DOBROWOLSCY spółka z o.o.

Wadowice Górne

Częstochowska Spółdzielnia Mleczarska MLECZGAL

Częstochowa

SERTOP Spółka z o.o.

Tychy

Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska ROLMLECZ

Radom

BAKOMA S.A.

Warszawa

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

Wysokie Mazowieckie

Piekarnia JĘDRYKA

Częstochowa

Zakład Piekarsko-Ciastkarski CZESŁAW DOJUTREK

Grójec

Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego PEKTOWIN
Spółka z o.o.

Jasło

Firma BRACIA URBANEK J.A.W. Urbanek Spółka Jawna

Łowicz

Zakład Cukierniczy WOJCIECH KANDULSKI

Poznań

GRADOS Spółka z o.o.

Aleksandrów Kujawski
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Cukiernia ANTOLAK

Warszawa

Zakłady Produkcyjno-Handlowe JANTOŃ

Dobroń

HELLENA S.A.

Kalisz

Stowarzyszenie Małych i Średnich Browarów Polskich Browary
Regionalne

Olsztyn

CZANIECKIE MAKARONY Spółka z o.o.

Czaniec

Zakłady Przetwórstwa Zbożowego SZYMANÓW Spółka z o.o.

Teresin

XII WYSTAWA 2004 r.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Sokołów Podlaski

CONSTAR S.A.

Starachowice

Zakład Przetwórstwa Mięsnego SIWEK

Rychwałd

Zakład Wędliniarski ANDRZEJ STANIA

Świerklany

Zakład Przetwórstwa Mięsnego JANO

Zabrze

Przedsiębiorstwo Drobiarskie DROBEX Sp. z o.o.

Solec Kujawski

Zakłady Produkcyjno-Handlowe JANTOŃ

Dobroń

Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych ODRA S.A.

Brzeg

Cukiernia ANTOLAK

Warszawa

CELIKO S.A.

Poznań

GRADOS Spółka z o.o.

Aleksandrów Kujawski

ICE-MASTRY Spółka jawna

Czaniec

Przetwórnia Owoców, Warzyw i Grzybów LASOVIA

Ukta

Zakład Produkcji Spożywczej Sp. J. JAMAR SZCZEPANIAK

Lipie

FRUCTOS-KIJANKA Klimczak i Kijanka Spółka jawna

Działoszyn

Piekarnia K. i A. Cichowscy, E. Federowicz Spółka jawna

Warszawa

Piekarnia SZWEDKA

Warszawa

P.P.U.H. PATRYCJA & PAWEŁ Rydzyk Zofia

Kwaśniów Górny

Piekarnia ROGALIK Wiesława i Janusz Dudek

Trzcinka

Piekarnia-Cukiernia BRZĘCZEK Spółka jawna

Pszczyna

Piekarnia POLPAIN-PUTKA Spółka z o.o.

Warszawa

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.

Bydgoszcz
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XIII WYSTAWA 2005 r.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Sokołów Podlaski

Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska „RESMLECZ”
w Trzebownisku

Trzebownisko

Średzka Spółdzielnia Mleczarska „JANA”

Środa Wielkopolska

POLPAIN-PUTKA Sp. z o.o.

Warszawa-Wesoła

P.P.U.H. Patrycja & Paweł Rydzyk Zofia

Kwaśniów Górny

DAN-CAKE Polonia Sp. z o.o.

Chrzanów

„SUPERDROB” S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne

Karczew

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Janina Bronowska sp.j.

Czernichów

Zakłady Mięsne „MARKO-WALICHNOWY” Sp. z o.o.

Prusak

„CONSTAR” S.A.

Starachowice

Zakłady Mięsne „JANDAR” Sp. z o.o.

Wożniki

Cerealia Unibake Sp. z o.o.

Stanisławów

Piekarnia „Rogalik” Wiesława i Janusz Dudek

Trzcianka

„DROBIMEX” Spółka z o.o.

Szczecin

Zakład Wędliniarski Andrzej Stania

Świerklany

JAN-DAR Spółka z o.o.

Bydgoszcz

Piekarnia „7” s.c. Wiesława Siódmiak, Roma Siódmiak,
Wiktoria Siódmiak

Bydgoszcz
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Indeks nazwisk (życiorysów) zasłużonych działaczy SITSpoż.
zamieszczonych w Rozdziale 13.2 i 13.31
Auerman Lew (H) 223
Bachman Bolesław (H) 221
Balczewski Szczepan (H) 257
Banecki Henryk 288
Berdowski Janusz (HP) 240
Berger Stanisław (H) 229
Białkowska Irena (H) 242
Buchwald Witold (H) 269
Budniok Jerzy (H) 271
Bujak Stanisław (H) 242
Compała Bronisław (H) 215
Dąbrowska Teresa (H) 271
Dyakowski Jerzy (H) 215
Ferchmin Witold (H) 218
Fitcek Marian 288
Flissikowski Brunon (H) 224
Frączek Tadeusz 289
Furgo Kazimierz (H) 225
Gajda Ryszard (H) 221
Gąbczyński Zygmunt (H) 244
Gładkowski Józef (H) 272
Głowacki Andrzej (H) 258
Głódź Mieczysław (H) 222
Golik Tadeusz (H) 273
Grodzki Antoni (H) 273
Gulczyńska Jadwiga (H) 259
Hattowski Jan (H) 213
Hetmański Jerzy (H) 274
Horubała Adolf (H) 244
Jabłoński Zdzisław (H) 230
Janas Eugeniusz (H) 259
Janicki Józef 290
Janik Danuta (H) 274
Jankiewicz Michał (H) 245
Jankiewicz Mieczysław (H) 260
Jarosz Kazimierz (H, HP) 226
Jeż Tomasz 291
Kaczmarek Tadeusz (H) 226
Kajor Marian (H) 246
Kamiński Włodzimierz (H) 247
Kania Ryszard (H) 275
1

Kokoszka Rozalia (H) 248
Konopnicka Jadwiga (H) 261
Konowałow Anatol (H) 231
Kostro Witold (H) 235
Kostrzewa Jan (H) 267
Kośnik Edmund (H) 277
Kozłowska Lubomira (H) 278
Kryszyńska Maria (H) 262
Krzysik Kazimiera (H) 236
Kuik Ireneusz (H) 262
Kuleszyński Włodzimierz 291
Kunicka Janina (H) 249
Ławniczak Kazimierz (H) 249
Łukaszewicz Mieczysław 292
Machaj Eugeniusz (H) 236
Machowczyk Halina (H) 263
Malinowski Marian 293
Mandes Zbigniew 293
Marczukajtis Jadwiga 294
Mierzejewski Józef (H) 278
Mundkowski Wiktor (H) 237
Murczkiewicz Eugeniusz (H) 264
Myśliński Alfons (H) 213
Napierała Władysław (H) 232
Niewiadomski Henryk (H) 216
Nowicki Edwin (H) 227
Nowicki Mieczysław (H) 264
Nowiński Edmund (H) 265
Olędzki Bogdan (H) 217
Olszewski Adam (H) 238
Orzałkiewicz Stanisław (H) 279
Palma Stanisław (H) 239
Pezacki Wincenty (H) 219
Pijanowski Eugeniusz (H) 212
Pisarek Władysław (H) 250
Poszepczyński Władysław (H) 251
Raczko Waldemar (H) 279
Rawa Małgorzata (H) 280
Rawski Janusz (H) 265
Rumiński Bolesław 295
Rutkowski Antoni (H) 256

Symbol (H) – Honorowy Członek SITSpoż., symbol (HP) – Honorowy Przewodniczący SITSpoż.
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Rybicka Elżbieta (H) 281
Rzędowski Wiesław 295
Salwowski Jerzy (H) 281
Skarżyńska Jadwiga (H) 266
Skotnicki Eugeniusz (H) 239
Słomczykowski Jerzy (H) 267
Słowińska Gertruda (H) 282
Soska Zdzisław (H) 251
Sroczyński Zbigniew (H) 220
Stemler Franciszek 296
Stępiński Mieczysław 297
Sujak Stefan (H) 232
Suryn Władysław (H) 214
Szarejko Roman 298
Szefer Janina (H) 253
Szeluto Jan (H) 283
Szepietowski Witold (H) 254
Szloser Wiesław (H) 268
Śliwińska Agnieszka (H) 283

Świechowski Czesław (H) 284
Świętorzecka Anna (H) 217
Terlecki Arkadiusz 298
Toth-Zsiga István (H) 223
Tyszkiewicz Stanisław (H) 285
Urbański Stefan 299
Wachniak Jan (H) 240
Warzecha Antoni (H) 286
Wąsak Henryk (H) 233
Wesołowski Bronisław (H) 287
Wesołowski Edward (H) 228
Wojcieszak Paweł 300
Wordliczek Wiktor 300
Wójcik Stanisław (H) 234
Wyszkowski Eugeniusz (H) 255
Zając Zdzisław (H) 268
Zdzieszyńska Barbara (H) 234
Ziółkowski Zbigniew (H) 229
Żaba Tadeusz (H) 255
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