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POCZĄTKI RUCHU
STOWARZYSZENIOWEGO
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego powstało
w 1946 r. Specjaliści branży spożywczej uczestniczyli
i działali aktywnie wcześniej w różnych regionalnych
i krajowych organizacjach technicznych.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Przemysłu
Spożywczego powstało w 1946 r.

POCZĄTKI RUCHU
STOWARZYSZENIOWEGO
W PRZEMYŚLE
SPOŻYWCZYM

Już w 1894 r. na III Zjeździe Techników Polskich we Lwowie
inż. T. Teodorowicz wygłosił referat pt. „O postępach
w gorzelnictwie”. Na VII Nadzwyczajnym Zjeździe Techników
Polskich, który odbył się w 1917 r. w Warszawie, na ogólną liczbę
61 wystąpień sześć referatów dotyczyło przetwórstwa rolnospożywczego. W sekcji mechaniczno-przemysłowej Zjazdu
wygłoszono dwa referaty: „Chłodnictwo i jego rola w przyszłej
gospodarce Państwa Polskiego” – autor inż. L. Szejnman oraz
„Rozwój mielarstwa zbóż i młynarstwa” – autor inż. J. Chrzanowski.

Dom Technika w Warszawie,
przy ulicy Czackiego 3/5.
Siedziba SITSpoż.
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W sekcji chemicznej wygłoszono cztery referaty
z dziedziny piwowarskiej:
n „Kursy Piwowarstwa Zgromadzenia Piwowarów
w Warszawie” – autor J. Rzędkowski;
n „Sprawa Stacji Doświadczalnej Zgromadzenia
Piwowarów Warszawskich” – autor J. Reych;
n „Nowoczesne prądy w piwowarstwie” –
autor T. Lempa;
n „Zużytkowanie produktów ubocznych w przemyśle
piwowarskim” – autor Cz. Boczkowski.

W sekcji chemicznej
wygłoszono cztery referaty
z dziedziny piwowarskiej

POCZĄTKI RUCHU
STOWARZYSZENIOWEGO
W PRZEMYŚLE
SPOŻYWCZYM

Pierwszym wyodrębnionym w ruchu stowarzyszeniowym
ogniwem branży rolno-spożywczej była „Sekcja Technologii
Surowców Roślinnych” powołana w 1930 r. w ramach
Związku Inżynierów Chemików RP. W 1939 r. Sekcja liczyła
ok. 100 członków na ogólną liczbę 954 członków Związku.
W pracach Sekcji brali udział m.in. późniejsi aktywni
działacze Stowarzyszenia: Henryk Niewiadomski, Dionizy
Krzyżaniak, Paweł Wojcieszak.

O wzrastającym znaczeniu przetwórstwa rolno-spożywczego
naszego kraju świadczy udział przedstawicieli tej branży
w zorganizowanym przez Naczelną Organizację Inżynierów
w dniach 12–14 września 1937 r. we Lwowie Kongresie pod
hasłem „Mobilizacja energii twórczej dla gospodarczego
uniezależnienia Polski”. Sprawy przemysłu spożywczego na tym
Kongresie były przedmiotem obrad V Sekcji Przemysłów
Konsumpcyjnych i Rolnictwa. W wygłoszonych 13 referatach
przedstawiono aktualne problemy związane z rozwojem wielu
branż przemysłu spożywczego.
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Ośrodek Dydaktyczno-Badawczy
Politechniki Lwowskiej
Zakład Technologii Fermentacji
i Produktów Spożywczych
Politechniki Warszawskiej
 ydział Rolniczy Uniwersytetu
W
Poznańskiego
Wyższa Szkoła Przemysłowa
w Krakowie
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.

POCZĄTKI RUCHU
STOWARZYSZENIOWEGO
W PRZEMYŚLE
SPOŻYWCZYM

Druga wojna światowa poczyniła ogromne
zniszczenia i dewastacje. Straty dotknęły 64%
zakładów branży rolno-spożywczej. Pozostałe zakłady,
poza nielicznymi wyjątkami, były małe i przestarzałe.
Wyniszczająca polityka okupanta dotknęła także
niezbyt liczne kadry inżynierów i techników.

Gmach Politechniki
Lwowskiej

Przed wojną znaczne zasługi
w kształceniu kadr dla
przemysłu spożywczego miały:
Ośrodek DydaktycznoBadawczy Politechniki
Lwowskiej, Zakład Technologii
Fermentacji i Produktów
Spożywczych Politechniki
Warszawskiej, Wydział Rolniczy
Uniwersytetu Poznańskiego,
Wyższa Szkoła Przemysłowa w Krakowie oraz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Ponadto pewne grupy
technologów branży spożywczej specjalizowały
się na Wydziałach Chemicznych kilku wyższych
uczelni. Jednak zaplecze kadrowe przemysłu
spożywczego było szczupłe, a doświadczenie
z działalności przedwojennych stowarzyszeń
niewielkie. Dopiero powstawały struktury
branżowe administracji centralnej. Nie było
jeszcze branżowego ministerstwa przemysłu
spożywczego.
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Był natomiast ogromny zapał i patriotyzm oraz
przekonanie o potrzebie jak najszybszej odbudowy
zniszczonych zakładów oraz budowy nowoczesnego
przemysłu spożywczego, zdolnego zaspokoić
potrzeby rynku wewnętrznego i eksportu.

Czynnikiem sprzyjającym
powołaniu Stowarzyszenia była,
działająca od 12 grudnia 1945 r.
Naczelna Organizacja Techniczna

Czynnikiem sprzyjającym powołaniu
Stowarzyszenia była, działająca od 12 grudnia 1945 r.
Naczelna Organizacja Techniczna, otwarta dla
wszystkich organizacji technicznych, mająca
opracowany ramowy statut dla stowarzyszeń
i związków zrzeszających się w NOT.

Przy braku środków materialnych i zaplecza technicznego
tylko zapał i praca społeczna nielicznych inżynierów mogły
urzeczywistnić ideę powołania organizacji inżynierskiej branży
spożywczej.

POCZĄTKI RUCHU
STOWARZYSZENIOWEGO
W PRZEMYŚLE
SPOŻYWCZYM

Uczestnicy plenarnego zebrania Zarządu Głównego (12. 02. 1964)
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NAZWA STOWARZYSZENIA
I JEJ ZMIANY
W pierwszych początkowych latach istnienia Stowarzyszenia,
kilkakrotnie następowały zmiany jego nazwy:
– na I Zjeździe (listopad 1946 r.) przyjęto w Statucie
nazwę „Stowarzyszenie Techników Przemysłu
Spożywczego”,
– IV Zjazd (kwiecień 1950 r.) zmienił nazwę
na „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Rolnego i Spożywczego”,
– zaś VI Zjazd (maj 1953 r.) przyjął nazwę
„Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego” zwane dalej
w skrócie „SITSpoż.” i ta nazwa obowiązuje
bez zmian do chwili obecnej.

NAZWA STOWARZYSZENIA
I JEJ ZMIANY

Statut Stowarzyszenia
z 1958, 1965, 1971,
1988 i 2017 roku
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WŁADZE STOWARZYSZENIA
NA PRZESTRZENI LAT
PREZESI /PPRZEWODNICZĄCY ZG SITSPOŻ.

Włodzimierz Kuleszyński
(1946–1948)

Włodzimierz Kuleszyński
(1946–1948)

Eugeniusz Pijanowski
(1948–1950)
Eugeniusz Pijanowski
(1948–1950)

Roman Szarejko
(1950–1953)

WŁADZE STOWARZYSZENIA
NA PRZESTRZENI LAT

Roman Szarejko
(1950–1953)
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Zbigniew Ziółkowski
(1953–1955,
1963–1969)

Zbigniew Ziółkowski
(1953–1955, 1963–1969)
Alfons Myśliński (1955–1957,
1959–1963, 1972–1975)

Alfons Myśliński (1955–1957
1959–1963, 1972–1975)
Paweł Wojcieszak
(1957–1959)
Marian Malinowski
(1969–1972)

WŁADZE STOWARZYSZENIA
NA PRZESTRZENI LAT

Paweł Wojcieszak
(1957–1959)

Marian Malinowski
(1969–1972)
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Kazimierz Jarosz
(1975–1990)

Kazimierz Jarosz
(1975–1990)
Janusz Berdowski
(1990–1998)

Janusz Berdowski
(1990–1998)

Andrzej Borys
(2006–2013)
Stanisław Tyszkiewicz
(1998–2006), (2013– )

WŁADZE STOWARZYSZENIA
NA PRZESTRZENI LAT

Andrzej Borys
(2006–2013)

Stanisław Tyszkiewicz
(1998–2006), (2013– )
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SEKRETARZE GENERALNI /
PREZESI ZG SITSPOŻ.

Anna Świętorzecka
(1950–1975)

Stefan Trojanowski
(1946–1950)

Tomasz Jeż
(1975–1997)

Anna Świętorzecka
(1950–1975)
Tomasz Jeż
(1975–1997)

Bronisław Wesołowski
(1997–)

WŁADZE STOWARZYSZENIA
NA PRZESTRZENI LAT

Bronisław Wesołowski
(1997–)
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Spotkanie z zasłużonymi pracownikami
i działaczami SITSpoż. Przewodniczący
inż. Józef Gładkowski wita przybyłych
(13. 04. 1970)

Posiedzenie Zarządu Głównego SITSpoż. (Augustów, 4. 06.1987)

WŁADZE
STOWARZYSZENIA
NA PRZESTRZENI LAT

Tradycyjne koleżeńskie spotkanie ścisłego kierownictwa SITSpoż.
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Teresa Dąbrowska wręcza wyróżnienie
Lubomirze Kozłowskiej

Spotkanie przedstawicieli branży drożdżowniczej

WŁADZE
STOWARZYSZENIA
NA PRZESTRZENI LAT

Podpisanie porozumienia z prezesem Urzędu Regulacji
Energetyki Leszkiem Juchniewiczem. Dzieki tej inicjatywie
SITSpoż. wszystkie Stowarzyszenia mogły od tej chwili
powoływać swoje Komisje Kwalifikacyjne.
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Pomorski

Mazurski

Zachodnio-Pomorski
Mazowiecki

Wielkopolski

Łódzki
Dolnośląski

WYKAZ ODDZIAŁÓW
WOJEWÓDZKICH SITSPOŻ.:

1. Dolnośląski Oddział Wojewódzki
z s. we Wrocławiu
2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki
z s. w Bydgoszczy
3. Lubelski Oddział Wojewódzki z s. Lublinie
4. Lubuski Oddział Wojewódzki z s. w Zielonej
Górze
5. Łódzki Oddział Wojewódzki z s. w Łodzi
6. Małopolski Oddział Wojewódzki z s. w Krakowie

Śląski

7. Mazowiecki Oddział Wojewódzki z s. w Warszawie

Podkarpacki

8. Opolski Oddział Wojewódzki z s. w Opolu
9. Podkarpacki Oddział Wojewódzki
z s. w Rzeszowie
10. Podlaski Oddział Wojewódzki z s. w Białymstoku

ORGANIZACJE
STOWARZYSZENIA
NA PRZESTRZENI LAT
ODDZIAŁY
WOJEWÓDZKIE

11. Pomorski Oddział Wojewódzki z s. w Gdańsku
12. Śląski Oddział Wojewódzki z s. w Katowicach
13. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki z s. w Kielcach
14. Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki
z s. w Olsztynie
15. Wielkopolski Oddział Wojewódzki z s. w Poznaniu
16. Zachodnio-Pomorski Oddział Wojewódzki
z s. w Szczecinie
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Słupsk

Suwałki

WYKAZ ODDZIAŁÓW
REGIONALNYCH:

1. Biała Podlaska – Bialsko-Podlaski Oddział SITSpoż.
2. Bielsko-Biała – Beskidzki Oddział SITSpoż.
3. Ciechanów – Oddział Regionalny SITSpoż.
w Ciechanowie

Płock

Konin

4. Częstochowa - Częstochowski Oddział SITSpoż.
5. Elbląg – Oddział Regionalny SITSpoż. w Elblągu
6. Kalisz – Oddział Regionalny SITSpoż. w Kaliszu

Częstochowa

7. Koszalin – Środkowopomorski Oddział SITSpoż.
8. Krosno – Oddział Regionalny SITSpoż. w Krośnie
9. Konin – Koniński Oddział SITSpoż.

Leszno

10. L eszno – Leszczyński Oddział Regionalny SITSpoż.
11. Ostrołęka – Ostrołęcki Oddział SITSpoż.

Biała Podlaska

12. Piła – Oddział Regionalny SITSpoż. w Pile
13. Płock – Płocki Oddział SITspoż.
14. Przemyśl – Przemyski Oddział SITSpoż.

ORGANIZACJE
STOWARZYSZENIA
NA PRZESTRZENI LAT
ODDZIAŁY
REGIONALNE

15. Radom – Radomski Regionalny Oddział SITSpoż.
16. Siedlce – Siedlecki Oddział SITSpoż.
17. Słupsk – Oddział Terenowy SITSpoż. w Słupsku
18. Suwałki – Suwalsko-Mazurski Oddział SITSpoż.
19. Tarnów – Tarnowski Oddział SITSpoż.
20. Toruń – Toruński Oddział SITSpoż.
21. Wałbrzych – Wałbrzyski Oddział SITSpoż.
22. Włocławek – Kujawsko-Dobrzyński Oddział SITSpoż.
23. Zamość – Oddział SITSpoż. w Zamościu
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SEKCJE BRANŻOWE

Krajowa Rada Mleczarstwa
Krajowa Rada Drobiarstwa
Krajowa Rada Winiarstwa
Krajowa Rada Drożdżownictwa

ORGANIZACJE
STOWARZYSZENIA
NA PRZESTRZENI LAT
ORGANIZACJE
BRANŻOWE

Sekcje Branżowe miały znaczący udział w integracji
kadry technicznej poszczególnych przemysłów. Łącznie
z władzami Zarządu Głównego oraz Oddziałami
organizowały konferencje naukowo-techniczne, narady
i sympozja. Współdziałały z zapleczem naukowobadawczym uczelni i instytutów oraz centralnych
laboratoriów przemysłu spożywczego. Były one
kluczowym nośnikiem postępu całej gospodarki
żywnościowej.

n Sekcja Biotechnologii,
n Sekcja Chłodnicza,
n Sekcja Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego,
n Sekcja Przemysłu Cukierniczego,
n Sekcja Przemysłu Jajcarsko-Drobiarskiego,
n Sekcja Przemysłu Koncentratow Spożywczych,
n Sekcja Przemysłu Mięsnego,
n Sekcja Przemysłu Mleczarskiego,
n Sekcja Przemysłu Owocowo-Warzywnego,
n Sekcja Przemysłu Piekarsko-Cukierniczego,
n Sekcja Przemysłu Piwowarskiego,
n Sekcja Przemysłu Rybnego,
n Sekcja Przemysłu Tłuszczowego,
n Sekcja Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego,
n Sekcja Przemysłu Ziemniaczanego,
n Sekcja Przemysłu Zielarskiego,
n Sekcja Wojskowa,
n Sekcja Żywienia Człowieka.

31

RADY BRANŻOWE
Po reformie gospodarczej kraju na początku lat 90-tych
Sekcje Branżowe zaczęły się przekształcać w Krajowe Rady tj;

Część Rad przekształciło się
w niezależne od Stowarzyszenia
podmioty prawne

ORGANIZACJE
STOWARZYSZENIA
NA PRZESTRZENI LAT
KRAJOWE RADY

n Europejskie Centrum Badań i Certyfikacji,
n Krajowe Forum Piekarzy i Cukierników,
n Krajowa Rada Drobiarstwa,
n Krajowa Rada Drożdżownictwa,
n Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu.
n Krajowa Rada Energetyki Przemysłu Spożywczego,
n Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw,
n Krajowa Rada Mleczarstwa,
n Krajowa Rada Piekarzy i Cukierników
n Krajowa Unia Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych,
n Krajowa Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej,
n Krajowa Rada Producentów Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu
Spożywczego i Gastronomii,
n Krajowa Rada Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw,
n Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu,
n Krajowa Rada Winiarstwa,
n Rada Gospodarki Żywnościowej.

Działalność Krajowych Rad pozwoliła
na harmonijne przystosowanie naszego Kraju
do akcesji i wejścia do Unii Europejskiej,
przykładem może być Rada Gospodarki
Żywnościowej, do której przynależność zgłosiło
ponad 70 ogólnopolskich organizacji związanych
z przetwórstwem, obrotem i promocją żywności.
Część Rad z czasem przekształciła się
w niezależne od Stowarzyszenia podmioty
prawne, ograniczyła lub zawiesiła swoją
działalność.
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DOTYCHCZASOWE
DZIAŁANIA
KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE
Do ważniejszych elementów wkładu
Stowarzyszenia w postęp techniczny polskiego
przemysłu spożywczego należą konferencje,
zjazdy naukowo-techniczne oraz sympozja.

Konferencje
Naukowo-Techniczne

1959
1960
„Postępy w dziedzinie
chłodnictwa żywności”

1959
Konferencja naukowo-techniczna na temat „Metody utrwalania
żywności”, Warszawa 1959

DOTYCHCZASOWE
DZIAŁANIA

1960
Konferencja naukowo-techniczna na temat „Postępy w dziedzinie
chłodnictwa żywności”, Warszawa 1960
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Konferencje
Naukowo-Techniczne

1967

1967
Konferencja aktywu wynalazczego w Bydgoszczy (11–12. 10. 1967)

1978
Konferencja aktywu
wynalazczego

Konferencje organizowane były głównie przez Zarząd
Główny, Oddziały, Sekcje Branżowe oraz Krajowe Rady.
Miały różnorodny charakter i formę organizacyjną. Były
imprezami samoistnymi, bądź też stanowiły element
innych przedsięwzięć np. organizowanych przez Wyższe
Uczelnie lub administrację terenową.

1978

DOTYCHCZASOWE
DZIAŁANIA

Konferencja naukowotechniczna w Zakładach
Przemysłu OwocowoWarzywnego w Rzeszowie –
wręczenie pucharu (1978)
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Konferencje
Naukowo-Techniczne

Konferencja zorganizowana przez
SITSpoż. oraz Zarząd Rzemiosła
Polskiego. Stowarzyszenie było
pierwszą organizacją w ramach
FSNT-NOT otwartą na współpracę
z prywatnym kapitałem

Stowarzysznie jako pierwsze w ramach FSNT-NOT nawiązało
współpracę z Kancelarią Prezydenta RP. Pod patronatem i przy
udziale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra
Kwaśniewskiego zorganizowanych zostało z partnerami Unii
Europejskiej 8 ważnych tematycznie konferencji przed przyjęciem
naszego kraju do Unii Europejskiej. Te działania kontynuował
Prezydent Lech Kaczyński z udziałem Stowarzyszenia oraz kolejnych
ministrów rolnictwa i rozwoju wsi.

8 ważnych tematycznie
konferencji przed
przyjęciem naszego kraju
do Unii Europejskiej

DOTYCHCZASOWE
DZIAŁANIA

Konferencja naukowo-techniczna w Pałacu Prezydenckim
pod przewodnictwem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego
w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej
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Konferencje
Naukowo-Techniczne

Konferencja naukowa z udziałem Prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego

2004

DOTYCHCZASOWE
DZIAŁANIA

POLAGRA 2004, Poznań
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WYSTAWY
Na przestrzeni wielu lat swojego istnienia
Stowarzyszenie zawsze dbało o współpracę
z zakładami przetwórstwa spożywczego. Celem
takiego współdziałania była między innymi promocja
produktów spożywczych podczas wystaw
organizowanych przez Stowarzyszenie. Przez wiele lat
organizowano wystawy „Krajowy Produkt Przyszłością
Polski”. Eksponowane były wówczas najlepsze,
nagradzane produkty krajowych firm spożywczych.
Firmy prezentujące swoje wyroby otrzymywały
statuetkę pod nazwą „Róg Obfitości” oraz
okolicznościowe dyplomy.

Wystawy

DOTYCHCZASOWE
DZIAŁANIA

Wręczenie statuetki
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Wystawy

DOTYCHCZASOWE
DZIAŁANIA

Oddziały terenowe także włączały się ze swoimi
lokalnymi wystawami. Tradycyjnie z okazji
„Dni Przemysłu Spożywczego” oddziały SITSpoż.
organizowały konferencje połączone z prezentacją
oraz degustacją produktów spożywczych.
Te z najdłuższą tradycją to organizowane w Toruniu
coroczne konkursy i wystawy: „O Złotą Wstęgę
Wisły”, gdzie eksponuje się najlepsze produkty
spożywcze z woj. kujawsko-pomorskiego oraz
w Częstochowie „Dni Przemysłu Spożywczego”
czy w Katowicach „Śląski Znak Jakości”.
Po akcesji Polski do UE Stowarzyszenie korzystało
z nowych możliwości jakie dawały Fundusze Promocji
i inne środki pozyskane od organów państwowych
w celu promowania polskich producentów żywności.

Tort okolicznościowy wykonany przez laureata wystawy Cukiernię
Zofii Antolak
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TRANSFER WIEDZY

Wydawnictwa
branżowe

DOTYCHCZASOWE
DZIAŁANIA

Działający przy Stowarzyszeniu Ośrodek
Doskonalenia Kadr dbał zawsze o kontakt z kadrą
przedsiębiorstw spożywczych, wspierając ofertą
szkoleniową skrojoną na jej potrzeby. Obok kursów,
seminariów czy konferencji naukowo-technicznych
Stowarzyszenie wydało wiele książek oraz poradników
dla poszczególnych branż, poczynając od tych
z zakresu BHP a kończąc na poradnikach
do wdrażania systemu HACCP czy ISO. Ważnymi
pozycjami było wydanie unikatowego albumu
„Malarska opowieść o polskim chlebie” oraz filmu
o historii dożynek pt.: „Ikonografia zboża i chleba
w polskiej tradycji dożynkowej”. W opracowaniu
takich publikacji wspierali Stowarzyszenie pracownicy
naukowi uczelni rolniczych i instytutów naukowo-badawczych oraz działacze Stowarzyszenia.

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

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego
nadany Stowarzyszeniu
przez Związek Rzemiosła Polskiego
(2002 r.)
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KONKURSY DLA SZKÓŁ

Konkursy
dla szkół

DOTYCHCZASOWE
DZIAŁANIA

Działacze Stowarzyszenia od zawsze dbali o kontakt
z uczniami i studentami szkół spożywczych, rolniczych
czy wyższych uczelni rolniczych. Przez wiele lat
organizowane były konkursy skierowane do tej grupy.
Najdłużej odbywającym się tradycyjnie co roku był
„Konkurs wiedzy o przetwórstwie mięsa”, który
odbywał się w warunkach prawdziwych zakładów
mięsnych i łączył sprawdzenie teorii z praktyką. Przez
wiele lat w/w konkurs był sponsorowany przez firmy
PEKPOL, ANIMEX i SOKOŁÓW. Ważnymi
nagrodami obok rzeczowych była możliwość przyjęcia
na studia wyższe bez egzaminów wstępnych.
Wielu laureatów Konkursu jest obecnie prezesami
dużych zakładów mięsnych.
Najlepsza szkoła oraz sponsorzy otrzymywali
od Stowarzyszenia odlew figury żubra z brązu.
Do dnia dzisiejszego Oddział w Krakowie nagradza
najlepsze prace magisterskie obronione na wydziale
technologii żywności.

Tradycyjny Żubr wręczany przez sponsora szkole
za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie
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Chór
„ECHO”

Pierwszy koncert zespołu chóru „ECHO” odbył się w 1921 r.
w Auli Uniwersytetu Poznańskiego. W 1926 r. chór zajął pierwsze
miejsce w konkursie w Gdańsku spośród 68 zespołów z całej Polski.
W 1927 r. rozpoczął Mazurkiem Dąbrowskiego działalność
rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu. W 1929 r. „ECHO”
promowało kraj podczas Powszechnej Wystawy Krajowej. Chór
nagrał szereg polskich i europejskich pieśni. Występował w kraju
i poza jego granicami m.in. w Niemczech, Holandii, Austrii,
Czechach, Francji i Anglii. Uroczysty Koncert Okolicznościowy
z okazji 95-lecia jego powstania odbył się w Poznaniu
5 grudnia 2015 r. Od zakończenia wojny, „ECHO” działa
nieprzerwanie przy Stowarzyszeniu, dzięki zaangażowaniu
kolejnych dyrygentów i chórzystów oraz Wielkopolskiego
Oddziału SITSpoż. w Poznaniu.

Medal za zasługi dla Stowarzyszenia

Chór SITSpoż. „Echo”
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CZASOPISMA BRANŻOWE

Obecnie w ramach SITSpoż.
działa 7 branżowych czasopism

Od swojego powstania SITSpoż. zawsze
przywiązywało ogromną wagę do metodycznego
i systematycznego podwyższania kwalifikacji
inżynierów i techników oraz bieżącego przekazywania
im najważniejszych informacji i danych technicznych
oraz technologicznych.
W tym zakresie głowną rolę pełniły branżowe
czasopisma naukowo-techniczne. Także dziś trudno
przecenić ich znaczenie.

Obecnie w ramach SITSpoż. działa 7 branżowych
czasopism, z których 6 funkcjonuje nieprzerwanie
od 60–70 lat.
W tym okresie ukazało się ponad 3000
pojedynczych numerów w łącznym nakładzie
liczonym w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy.

CZASOPISMA
BRANŻOWE
53

Czasopisma branżowe

„PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY”
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Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1947 r.
Twórcą i wieloletnim redaktorem naczelnym pisma
był Jan Hattowski. Początkowo pismo techniczne
zawierało artykuły oryginalne, działy: referatowy,
sprawozdawczy i bibliograficzny oraz kronikę
SITSpoż. W późniejszych latach rozszerzono
tematykę o informacje gospodarcze, publikacje
o tematyce technologicznej, z dziedziny inżynierii,
chemii i analizy oraz mikrobiologii żywności. Obecnie
pismo ma ugruntowaną pozycję w gronie czasopism
naukowo-technicznych, jest cenione za dbałość
o treści merytoryczne oraz ich aktualność i uznawane
przez branżę za najbardziej opiniotwórcze pismo
fachowe.

WYDAWNICTWO
SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

 najbardziej opiniotwórcze czasopismo w środowisku
związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym
i rynkiem żywności,
 fachowy miesięcznik przeznaczony dla menadżerów
i technologów branży spożywczej,
 artykuły wysokiej klasy ekspertów specjalizujących
się w zagadnieniach gospodarczych i rynku
żywnościowego, techniki i technologii, bezpieczeństwa
i oceny jakości żywności, prawodawstwa, badań
konsumenckich i wielu innych,
 75 lat działalności wydawniczej,
 5 pkt. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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1-4.indd111
Okladka
1-4.indd

Czasopismo Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego
od roku 1946.
Ważny głos opiniotwórczy
dla całej branży przemysłu
spożywczego.
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Z aprasza my do wspólpracy
Redakcja „Przegląd Spożywczy”
ul. Rakowiecka 36 p. 225, 02-532 Warszawa
tel.: 22 849 53 33
e-mail: przemspozywczy@sigma-not.pl
www.przemyslspozywczy.eu

Czasopisma branżowe
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„PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY
I OWOCOWO-WARZYWNY”
Pismo początkowo wydawane pod tytułem
„Przemysł Fermentacyjny”, skupione na branżach
piwowarskiej, drożdżowniczej, spirytusowej
i winiarskiej, powstało w 1956 r. Po fuzji
z periodykiem „Przemysł Rolny” w 1965 r.
rozszerzono tematykę o gorzelnictwo rolnicze
i problematykę przemysłu owocowo-warzywnego
i kwasów spożywczych. W latach 70-ych, wraz
ze zwiększonym popytem na informację naukową,
techniczną i technologiczną związanym
z dynamicznym rozwojem przemysłu przetwórczego,
znacznie poszerzono tę tematykę. Redakcja
miesięcznika wydaje także liczne dodatki
do czasopisma, organizuje konferencje i zjazdy
popularyzujące działałnośc stowarzyszeń branżowych.

Z ródlo aktualnej wiedzy
adresowane do branz:
 piwowarskiej, słodowniczej i chmielarskiej
 gorzelnictwa i przetwórstwa spirytusu
 winiarstwa
 soków i napojów bezalkoholowych
 rozlewniczej wód mineralnych i źródlanych
 przetwórstwa owoców i warzyw
 dodatków funkcjonalnych

Na rynku 65 lat.
Czasopismo Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego
od roku 1957.
Ważny głos opiniotwórczy
dla całej branży
przemysłu fermentacyjnego
i owocowo-warzywnego.

Z aprasza my do wspólpracy

Redakcja „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
tel.: 602 391 794, 604 785 150
e-mail: pfiow@sigma-not.pl
www.pfiow.pl

Czasopisma branżowe

„GOSPODARKA MIĘSNA”
Czasopismo branży mięsnej wydawane
od 1949 roku. Analizuje problemy techniczne,
technologiczne i ekonomiczne przemysłu mięsnego.
Przekazuje nowoczesne rozwiązania z dziedziny
techniki i technologii produkcji, nauki o mięsie
i jego roli w racjonalnym żywieniu. Redakcja była
współorganizatorem dorocznego konkursu dla szkół
średnich zawodowych o specjalności technologia
mięsa, organizuje i prowadzi liczne sympozja
i konferencje prasowe.

Profesjonalne czasopismo branży mięsnej z ponad
siedemdziesięcioletnią tradycją, poruszające tematykę
interesującą właścicieli i pracowników zakładów
mięsnych oraz instytucji współpracujących na rynku
mięsnym.
Piszemy w nim na temat:
 plonów rozwojowych branży mięsnej w Polsce,
 nowości krajowych i zagranicznych
z zakresu technologii, techniki i ekonomii,
 możliwości zakupu maszyn, urządzeń i przypraw,
 wydarzeń związanych z życiem branży
/targi, wystawy, sympozja, konkursy/,
 działalności stowarzyszeń i związków branżowych.
Czasopismo Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego
od roku 1949.
Ważny głos opiniotwórczy
dla całej branży przemysłu
mięsnego.

Z aprasza my do wspólpracy
Redakcja „Gospodarka Mięsna”
ul. Rakowiecka 36 p. 14, 02-532 Warszawa
tel.: 22 646 68 41
e-mail: gospodarkamiesna@sigma-not.pl
www.gospodarkamiesna.pl
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PRZEGL ĄD

„PRZEGLĄD ZBOŻOWO-MŁYNARSKI”

ZBOZOWO
MŁYNARSKI

Pismo jest kontynuatorem ponad 130-letniej
tradycji piśmiennictwa młynarskiego, pierwszego
branżowego czasopisma technicznego „Gazeta
Młynarska” powstałego 10 maja 1886 r. w Krakowie.
Cenione przez Czytelników jako doskonałe źródło
wiedzy dla kadry zatrudnionej w firmach
zbożowo-młynarskich, paszowych i makaronowych
oraz uczniów, studentów i wykładowców szkół
i uczelni.

Jedyne na rynku czasopismo
dla przemysłu zbożowo-młynarskiego.

Twój partner
EET
w drodze SdoWsukcesu

Z aprasza my do wspólpracy
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Redakcja „Przegląd Zbożowo-Młynarski”
ul. Rakowiecka 36 p. 251, 02-532 Warszawa
tel.: 22 849 92 51
e-mail: redakcja@pzmlyn.pl
www.pzmlyn.pl
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Czasopismo Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego
od roku 1967.
Ważny głos opiniotwórczy
dla całej branży przemysłu
zbożowo-młynarskiego.

Czasopisma branżowe
SWEET
„PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY”
Pierwszy numer (wówczas) „Przeglądu
Piekarniczego” ukazał się w 1953 r. Początkowo
dominowała dość wąska tematyka branżowa, obecnie
to bogato ilustrowany, różnorodny tematycznie
magazyn integrujący środowisko piekarzy
i cukierników. Ceniony za wysoką jakość artykułów
poświęconych technologii, surowcom, maszynom
oraz praktyczne porady dotyczące techniki,
technologii, prawa i podatków oraz marketingu.
Czasopismo opiniotwórcze, rzetelne źródło wiedzy
o tym , co dzieje się w piekarstwie i cukiernictwie
w Polsce i na świecie.

Wiodące czasopismo branży piekarskiej,
cukierniczej i lodziarskiej.

Twój partner
SWEE
wT drodze do sukcesu

Czasopismo Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego
od roku 1953.
Ważny głos opiniotwórczy
dla całej branży przemysłu
piekarskiego i cukierniczego.

Z aprasza my do wspólpracy
Redakcja „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”
ul. Rakowiecka 36 p. 251, 02-532 Warszawa
tel.: 22 849 16 49
e-mail: ppic@ppic.pl
www.ppic.pl

Cena 11,50 zł (w tym 0% VAT)
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Czasopisma branżowe

„PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY”
Kontynuator wydawanego od października 1945 r.
„Żywienia Zbiorowego”. W latach 70-ych na łamach
„Przeglądu” piórami autorytetów w dziedzinie
żywienia został stworzony nowatorski program
odnowy i rozwoju polskiej gastronomii. Tematyka
czasopisma koncentruje się wokół realiów wolnego
rynku, w których funkcjonuje dzisiejsza gastronomia.
Sporo miejsca zajmują także sprawy hotelarzy.
Na łamach pisma obok artykułów z zakresu żywienia,
techniki i technologii gastronomicznych, prawa,
ekonomii, zarządzania hotelami i restauracjami
prezentowane są nietuzinkowe lokale, relacje
z imprez i targów branżowych.

„Przegląd Gastronomiczny” to specjalistyczny
miesięcznik adresowany do przedstawicieli branży
gastronomicznej: właścicieli restauracji, hoteli,
bistro, stołówek, barów i różnego typu punktów
gastronomicznych, a także do szefów kuchni,
barmanów, baristów i kelnerów.
Czasopismo dostarcza informacji na temat:
 krajowych i zagranicznych nowości technologicznych
i produktowych
 wydarzeń związanych z życiem branży
(targi, konferencje, konkursy)
 działalności stowarzyszeń branżowych
 zasad prowadzenia biznesu gastronomicznego
 przepisów prawnych i podatkowych
 propozycji szefów kuchni.
Czasopismo Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego
od roku 1946.
Ważny głos opiniotwórczy
dla całej branży przemysłu
gastronomicznego.

Z aprasza my do wspólpracy
Redakcja „Przegląd Gastronomiczny”
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa p. 717
tel.: 22 849 09 78
e-mail: pg@przeglad-gastronomiczny.pl
www.przeglad-gastronomiczny.pl

Czasopisma branżowe

„ПРОДОВОЛЬСТВИЕ” („ŻYWNOŚĆ”)
Rosyjskojęzyczne czasopismo promocyjnoreklamowo-informacyjne wydawane od maja 2004 r.
Pismo adresowane do przedsiębiorców, firm,
instytucji i organizacji w Rosji, na Ukrainie, Białorusi,
w państwach nadbałtyckich i w innych krajach
Wspólnoty Niepodległych Państw. Ukazuje stan
i możliwości polskiej gospodarki spożywczej, służy jej
prezentacji i poszerzaniu obecności za naszą
wschodnią granicą, bierze udział w promocji eksportu
przedsiębiorstw spożywczych. Pismo zamieszczało
oferty i propozycje biznesowe ukazujące bogaty
dorobek i doświadczenia polskich przedsiębiorców
z branży spożywczej.

1/3/2005
ISSN 1732-6303

Czasopismo Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego
od roku 2004.
Ważny głos opiniotwórczy
dla całej branży przemysłu
spożywczego.

ВАРШАВСКИЙ ДОМ ТЕХНИКА, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ГОЛОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (NOT) – ФЕДЕРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОЛЬШИ. ГОЛОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ДЕЛОВОГО СОВЕТА ПОЛЬША-РОССИЯ.

Ofiarność
i bezinteresowna
praca
Integracja
poszczególnych
branż

PODSUMOWANIE

Nasze Stowarzyszenie zostało powołane do życia
12 listopada 1946 roku.
Ofiarność i bezinteresowna praca kilku pokoleń
jego członków były fundamentem rozwoju polskiego
przemysłu spożywczego. Stowarzyszenie odgrywało
kluczową rolę w integracji pracowników tego sektora
gospodarki.
Znaczącą rolę i pozycję naszego przemysłu
w Unii Europejskiej zawdzięczamy między innymi
umiejętnościom, wiedzy i inwencji skupionych wokół
Stowarzyszenia wybitnych fachowców działających
na rzecz postępu.

12 listopada 1946

Te sukcesy nie byłyby możliwe bez codziennego
zaangażowania członków Oddziałów i Kół
Zakładowych SITSpoż. oraz organizacyjnego,
prawnego i finansowego wsparcia m.in. Klubów
Techniki i Racjonalizacji czy Zespołów
Rzeczoznawców.
Integracja poszczególnych branż była motorem
ich szybkiego rozwoju. Oddziały i Koła Zakładowe
SITSpoż. są nadal platformą koleżeńskich spotkań,
miejscem wymiany doświadczeń, dzielenia się
najnowszą wiedzą i technologiami.

PODSUMOWANIE

Sekcje Branżowe działające przy Zarządzie Głównym
oraz Oddziałach obejmowały tematycznie całe obszary
dotyczące poszczególnych branż i były nośnikami
kierowanych do nich nowoczesnych rozwiązań
naukowo-technicznych. Integracja wszystkich
struktur Stowarzyszenia opierała się zawsze
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Społeczna praca
członków Stowarzyszenia

współpraca, wymiana wiedzy,
zawodowych doświadczeń
oraz pomoc koleżeńska

na współpracy, wymianie wiedzy, zawodowych
doświadczeń oraz pomocy koleżeńskiej.
Na początku lat 90-tych, po reformie ustrojowej,
władze Rzeczypospolitej Polskiej nie wykazywały
dużego zainteresowania krajową myślą
naukowo-techniczną.
Rozpoczął się wówczas proces przekształcania
Sekcji Branżowych w Krajowe Rady, które stopniowo
usamodzielniały się poza strukturami Stowarzyszenia.
Ich działalność zdominowały rozwiązania
korporacyjne.
Ważną rolę w działaniach naszego Stowarzyszenia
odgrywały i odgrywają naukowo-techniczne
czasopisma branżowe. Nieprzerwanie przez dekady
są dla branży źródłem wiedzy zarówno o historii
jak i najnowszych światowych rozwiązaniach.
Ich dorobek jest jedną z dźwigni sukcesu gospodarki
żywnościowej naszego kraju.
Społeczna praca członków Stowarzyszenia na trwałe
wpisała się w dynamiczny rozwój nowoczesnego
przetwórstwa spożywczego.

jedna z dźwigni
sukcesu gospodarki
żywnościowej

75-lecie to bardzo ważny jubileusz, sumujący
zaangażowanie i społeczną działalność kilku pokoleń
członków Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.
Każdy działacz może być dumny z faktu
przynależności do organizacji o tak bogatym dorobku.
Prezes Zarządu Głównego

Bronisław Wesołowski

PODSUMOWANIE
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Tradycyjne cykliczne spotkanie noworoczne działaczy SITSpoż.
w Episkopacie Polski z udziałem Prymasa Józefa Glempa
i duszpasterza przemysłu spożywczego Tadeusza Pikusa

Tradycyjne cykliczne spotkanie świąteczno-noworoczne zorganizowane
przez ZG SITSpoż. dla działaczy przemysłu spożywczego

