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Wstęp 

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, 

Szanowni Sympatycy, 

czas biegnie bardzo szybko i choć „każdy dzień jest kawałkiem historii, 

której nikt nie jest w stanie opowiedzieć do końca” (José Saramago), Polskie 

Towarzystwo Technologów Żywności obchodzi w tym roku srebrną rocznicę 

swego powstania. Można zadać sobie pytanie, czy jest to dużo, czy mało? 

Śmiało można powiedzieć, że odpowiada to średniej wieku studentów, którzy 

mając tyle lat, najczęściej opuszczają mury uczelni z dyplomem w ręku. Pełni 

wiedzy i nadziei, z wielkimi marzeniami, które chcą ziścić, idą w świat i 

rozpoczynają nowe życie.  

W ubiegłym roku Polska obchodziła 25-lecie odrodzenia demokracji  

i 10. rocznicę wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmieniło się 

wszystko, a przede wszystkim nasze otoczenie. Zmiany postępują dalej  

i stajemy się coraz bardziej świadomi tego, że bardzo dużo zależy od nas 

samych, od naszego zaangażowania w pracę i działalność dla innych, 

naszego bliższego i dalszego środowiska. 

Prof. dr dr h.c. Antoni Rutkowski, jeden z głównych inicjatorów 

założenia Towarzystwa i jego pierwszy Prezes, przy podsumowaniu 15 lat 

naszej działalności pisząc o ważnych zadaniach, jakie stoją przed nami, 

stwierdził, że istotnym jest: „aby członkowie Towarzystwa rozumieli i 

pamiętali, że aktywna w nim działalność jest to praca dla samego siebie i 

najbliższego środowiska”. Sądzę, że słowa te zrozumiało i pamięta wiele 

Koleżanek i Kolegów, bo Towarzystwo żyje i tętni życiem. Zawdzięcza to 

swym członkom i sympatykom, którzy działając głównie na uczelniach, ale 

nie tylko, będąc wspierani przez sponsorów i dotacjami z różnych źródeł 

czynią, że ostatnie 10 lat wniosło wiele w nasze życie. Szczegóły zawarte są 

w opracowaniach Zarządu Głównego, poszczególnych Oddziałów i Sekcji. 

Został powołany nowy Oddział Podkarpacki. Wdrażamy nowe formy 

spotkań, obok tradycyjnych wykorzystujemy połączenia internetowe. 

Klasyczne spotkania są jednak również organizowane. Przebudowujemy 

stronę internetową. Zachowując „profil technologiczny” Towarzystwa 

staramy się zwracać uwagę na nowe trendy w badaniach, nowe technologie 

dla przemysłu oraz na oczekiwania konsumentów, które mają sprawić, że 
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żywność będzie lepsza, powstaną nowe bardziej funkcjonalne i wygodne 

produkty, dające nadzieje na dłuższe życie w pełnym zdrowiu.  

Rola Towarzystwa w działalności środowiska akademickiego jest nie do 

przecenienia. Szczególną pozycję uzyskało czasopismo ŻYWNOŚĆ. Nauka. 

Technologia. Jakość. Nasze działania staramy się wplatać w działania 

podejmowane przez inne organizacje mające podobne cele i zamierzenia do 

naszych. Szczególnie mocno zacieśnia się współpraca z Komitetem Nauk  

o Żywności Polskiej Akademii Nauk. Staramy się być bliżej przemysłu  

i stowarzyszeń działających na rzecz zdrowego odżywiania, produkcji 

bioaktywnej żywności. Pracy jest dużo. Stąd też dzieląc nasz czas między 

pracę zawodową, społeczną i pamiętając o naszych najbliższych, którzy 

czekają na nas w domu, staramy się włączać do pracy osoby spoza 

Towarzystwa, a także, co najważniejsze, czerpać z doświadczeń i czasu 

naszych Seniorów. Patrzą Oni na współczesną rzeczywistość bardzo realnie i 

swymi radami oraz pracą udzielają nam bezcennego wsparcia. Wypada mi w 

imieniu całego Towarzystwa złożyć im serdeczne podziękowania za ten trud. 

Postaramy się pamiętać o tym podczas uroczystości jubileuszowych 

odbywających się podczas XLII Sesji Naukowej KNoŻ PAN, która odbędzie 

się w Lublinie.  

PTTŻ jako organizacja pożytku publicznego, ale będąc zakorzeniona 

w sferze naukowej, stanowi potencjalnie bardzo dobrą platformę do 

podejmowania różnorodnych działań. Pozwala jej członkom lepiej działać w 

sferze dydaktycznej, popularyzatorskiej i upowszechniania osiągnięć 

naukowych. Zakres tych działań wynika z naszej aktywności i postrzegania 

nas przez innych, którzy potrzebują takiego wsparcia. Staramy się im pomóc 

wyznając zasadę, że razem możemy się uzupełniać i dokonać więcej. Czyni 

to nas  

w pełni Towarzystwem pożytku publicznego, a więc takim, jak to definiują 

naszą działalność przepisy prawne i urzędnicy, którzy coraz mocniej obligują 

nas do wypełniania różnych formularzy i sprawozdań stanowiących w wielu 

przypadkach nie lada wyzwanie.  

PTTŻ działając głównie w środowisku naukowym pokazuje często, że 

sprawy niemożliwe stają się możliwymi. Wymaga to jednak bardzo dużego 

zaangażowania, otwarcia, woli tworzenia czegoś nowego, przydatnego nie 

tylko dla siebie, ale i dla innych, służenia nauce i ludziom, jest wyrazem 

empatii jej członków i środowiska, w którym działa z pomocą innych. Nasze 
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działania, niekiedy drobne, przyczyniają się do powstawania rzeczy wielkich. 

Są wyrazem tego, że nam „nie jest wszystko jedno”.  

Srebrna rocznica powstania Towarzystwa to okazja do podziękowania za 

prace na rzecz Towarzystwa wszystkim jego członkom, sponsorom i 

sympatykom. Dziękuję Państwu za wszystko, co zostało zrobione. Życie 

pokazuje, że taka działalność jest potrzebna. Postarajmy się więc 

kontynuować ją jak najlepiej, tak abyśmy byli obecni w nauce skoro jesteśmy 

towarzystwem naukowym i blisko ludzi, którzy tej wiedzy potrzebują i chcą 

ją od nas, jako ekspertów otrzymywać. Ważne jest też, abyśmy byli 

wiarygodni, a w konsekwencji także godni zaufania.  

 

Edward Pospiech 
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1. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – geneza  

i pierwsze lata działalności 

 

W 2015 r. mija 25 lat działalności Polskiego Towarzystwa Technologów 

Żywności. Jest to w rzeczy samej okres, w którym Towarzystwo powstało  

i rozwinęło owocnie swoją działalność dając ze swojej strony istotny wkład 

w rozwój naszej dziedziny nauki. 

Zacznijmy jednak od genezy powstania Towarzystwa. 

 Towarzystwa naukowe w zakresie szeroko pojętych nauk 

przyrodniczych zaczęły powstawać w XIX w., a krystalizowały charakter 

swojej działalności w wieku XX. W dziedzinach, które współcześnie mają 

istotne znaczenie dla rozwoju nauk o żywności (surowce) były to organizacje 

rolnicze mające charakter paranaukowy. Należy tu wymienić między innymi 

utworzone w Krakowie w 1845 r. Towarzystwo Rolnicze oraz w 1877 r. 

Polskie Towarzystwo Techniczne, a we Lwowie Polskie Towarzystwo 

Politechniczne. Towarzystwa te obok reprezentacji interesów zawodowych 

prowadziły, również szeroką działalność w zakresie upowszechniania 

wiedzy. Natomiast funkcję ogólnopolskiej organizacji naukowej spełniała 

Polska Akademia Umiejętności (Kraków 1871), a w pewnym stopniu 

również Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1800). W tym okresie 

przynależność do towarzystwa naukowego miała charakter elitarny, często 

pozamerytoryczny, stanowiąc w pewnym stopniu wyraz nobilitacji, 

szczególnie dla przedstawicieli stanu średniego. 

 Okres międzywojenny (1918-1939) to okres budowy struktur polskiej 

nauki wokół Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lwowskiej, 

Uniwersytetów w Poznaniu, Warszawie i Wilnie oraz Politechniki i SGGW 

w Warszawie. W tym okresie towarzystwa naukowe na całym świecie, 

a również i w Polsce, straciły swą elitarność, a nabrały charakter organizacji 

zawodowej grupującej ludzi zainteresowanych postępem w określonych 

dziedzinach nauki. Dało to asumpt do tworzenia specjalistycznych 

towarzystw naukowych, jak np. Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów 

(1927). W tym też okresie uwaga nielicznych polskich naukowców 

interesujących się żywnością była skierowana głównie na problemy 

zawiązane blisko z  przemysłem rolnym (np. gorzelnictwo, mleczarstwo, 

cukrownictwo itp.).  
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 W okresie po II wojnie światowej na całym świecie, w tym również  

i w Polsce, następowało gwałtowne zastępowanie żywności 

przygotowywanej w gospodarstwie domowym, półproduktami i produktami 

żywnościowymi wytwarzanymi w dużych zakładach rzemieślniczych 

i przemysłowych. Ten kierunek rozwoju wymagał od producentów żywności 

zatrudnienia odpowiedniej kadry z wyższym wykształceniem, a od 

pracowników naukowych prowadzenia badań związanych z produkcją 

żywności bezpiecznej i o wysokiej jakości. 

 Tak oto w latach 1945-1990 następuje dynamiczne kształtowanie  

i rozwój podstaw wielu branż przemysłu żywnościowego (spożywczego). 

W konsekwencji tego kształtują się nowe dziedziny nauki i badań w szkołach 

wyższych, a przemysł powołuje instytuty i jednostki  badawcze dla niemal 

wszystkich branż przemysłu żywnościowego. 

 W 1957 r. prof. Eugeniusz Pijanowski we współpracy z przemysłem 

spożywczym, tworzy w Polskiej Akademii Nauk Komitet Technologii 

i Chemii Żywności, w którego skład weszło ówcześnie 12 członków. W tym 

też okresie notuje się bardzo aktywny udział wielu profesorów i docentów 

w działalności organizacji i upowszechniania wiedzy przez utworzone 

w 1946 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. 

 Te przemiany znalazły wyraz nie tylko w rozwoju krajowej kadry 

naukowej, ale i dały podstawy rozwoju kontaktów międzynarodowych. 

Dobitnym  wyrazem tych przemian był II Międzynarodowy Kongres Nauki 

i Technologii Żywności w Warszawie (22-27.08.1966 r.), który zgromadził 

ponad 1200 uczestników z całego świata i ugruntował przekonanie, że 

badania w zakresie technologii i nauki o żywności stanowią odrębną i ważną 

dziedzinę nauk stosowanych. 

 Zasadnicze zmiany społeczno-polityczne jakie nastąpiły w Polsce 

w latach 1985-95 znalazły też swoje odbicie w społecznym ruchu 

naukowym. Instytucje naukowe, a w tym również towarzystwa naukowe, 

przestały być tzw. "nadbudową" i korzystać z uprzywilejowanej pozycji. 

Nastąpiło:  

 wyraźne ograniczenie środków finansowych PAN przeznaczonych na 

działalność komitetów naukowych oraz na dofinansowywanie 

konferencji krajowych i międzynarodowych, 

 zmniejszenie się liczby członków SITSpoż. i ograniczenie 

dofinansowania jego działalności przez państwo i przemysł. 
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Równocześnie wzrosła gwałtownie liczba samodzielnych pracowników 

nauki w zakresie nauki o żywności, którą szacowano na ok. 250 osób. 

Spowodowało to naturalną potrzebę, aby powołać towarzystwo naukowe 

jako reprezentanta tej dziedziny nauki. Inicjatorami założenia towarzystwa 

byli profesorowie: Janusz Budny, Stanisław Bujak, Zbigniew Duda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tadeusz Gołębiewski, Tadeusz Haber, Adolf Horubała, Mirosława Klepacka, 

Edward Kołakowski, Henryk Niewiadomski, Mieczysław Pałasiński, Antoni 

Rutkowski, Zdzisław Edmund Sikorski, Gustaw Sobkowicz, Adam 

Sroczyński, Stanisław Tyszkiewicz i dr T. Wawrzyniak. Powołali oni komitet 

założycielski Towarzystwa.  

 W realizacji tej inicjatywy na przełomie lat 1989/90 grupa pracowników 

naukowych środowiska warszawskiego podjęła pracę nad powołaniem 

towarzystwa naukowego technologów żywności. Na podstawie 

przygotowanego statutu, Sąd Wojewódzki w Warszawie dnia 17.08.1990 r. 

zarejestrował powstanie Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 

z kolei 4.09.1990 r. Sekretarz Naukowy PAN w oparciu o stanowisko 

Prezydium Rady Towarzystw Naukowych wyraził zgodę na afiliowanie 

PTTŻ przy Wydziale Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. Sąd Wojewódzki 

w Warszawie 22.10.1990 r. zatwierdził pierwszy ukonstytuowany Zarząd 

Towarzystwa (w organizacji)  

w składzie: prezes prof. dr A. Rutkowski (Warszawa), wiceprezesi: prof. dr 

hab. Stanisław Tyszkiewicz (Warszawa), prof. dr hab. Jadwiga Wilska-

Jeszka (Łódź), sekretarz: doc. dr hab. Stanisław Gwiazda (Warszawa), z-ca 

mgr Katarzyna Ratusz (Warszawa), skarbnik: prof. dr hab. 

Mirosława Klepacka (Warszawa), z-ca skarbnika dr Barbara Kłossowska 

(Warszawa), członkowie: prof. dr hab. Janusz Budny (Olsztyn), prof. dr hab. 

Bronisław Drozdowski (Gdańsk), prof. dr hab. Edward Kołakowski 

(Szczecin), prof. dr hab. Adam Niewiarowicz (Poznań), prof. dr hab. 

Mieczysław Pałasiński (Kraków), prof. dr hab.  Teresa Skrabka-Błotnicka 

(Wrocław), prof. dr hab. Helena Zaorska (Łódź). 

 Na pierwszym zebraniu Zarządu między innymi postanowiono, że: 

 Oddziały Towarzystwa  będą w swym działaniu samodzielne, a ich 

zakres terytorialnie będzie określony podziałem administracyjnym kraju, 

 składki członków w 75% będą w dyspozycji członków oddziału, 

a w 25% będą przekazane na rzecz Zarządu Głównego. Określono, że 

wysokość składek będzie wynosiła 1% najniższego uposażenia 

miesięcznego.  
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 W dniu 7.11.1990 r. ZG zatwierdził powstanie pierwszych Oddziałów – 

Warszawskiego i Wrocławskiego. Na dzień 15.12.1990 r. akces członkowski 

zgłosiły 203 osoby, w tym z ośrodka łódzkiego 51, warszawskiego 50, 

wrocławskiego 39, olsztyńskiego 38 i krakowskiego 15. Pod koniec tego 

roku rozpoczęła się tez działalność naukowa Towarzystwa, która wyraziła się 

zorganizowaniem:  

 9.11.1990 r. w Warszawie –  Seminarium nt.: "Wpływ urynkowienia 

gospodarki żywnościowej na spożycie żywności i jego konsekwencje  

w stanie odżywienia". Organizator – prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna,  

 3-7.12.1990 r. w Jadwisinie – Szkoła Metodyczna nt.: "Postęp w analizie 

żywności". Organizator – prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz. 

 W grudniu 1990 r. ukazał się pierwszy numer powielanego kwartalnika 

informacyjnego  PTTŻ Technolog Żywności, którego redaktorem był doc. dr 

hab. Stanisław Gwiazda.  

 Rok 1991 był rokiem ostatecznego konstytuowania struktur 

organizacyjnych. Powstały dalsze Oddziały: Gdański, Olsztyński, Małopolski 

i Wielkopolski, liczba członków wzrosła do 369, zaś Walne Zebranie 

Delegatów, które zebrało się w dniu 18.09.1991 r. wybrało Zarząd Główny 

w składzie: prezes prof. dr Antoni Rutkowski, wiceprezesi: prof. dr hab. 

Zdzisław E. Sikorski, prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz, sekretarz: prof. dr 

hab. Nina Baryłko-Pikielna, z-ca sekretarza prof. dr hab. Janusz Budny. 

skarbnik: dr Barbara Kłossowska, z-ca skarbnika: dr Michał Olkiewicz, 

członkowie  

– profesorowie: Bronisław Drozdowski, Mirosław Fik, Anna Międzobrodzka, 

Teresa Skrabka-Błotnicka,  Jadwiga Wilska-Jeszka oraz dr Jan Pikul i dr 

Tadeusz Sikora. 

 Taki był początek Towarzystwa Technologów Żywności, które 

w kolejnych latach, wniosło istotny wkład do polskiej nauki o żywności. 

Najważniejszymi osiągnięciami  tego okresu były: 

1. Integracja w jednej organizacji pracowników naukowych nowej 

w rzeczy samej dyscypliny naukowej. 

2. Rozwinięcie działalności wydawniczej, której początkiem było 

uruchomieniem wydawania przez prof. dr hab. Tadeusza Sikorę 

czasopisma naukowego ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, które 

stało się jedynym ogólnopolskim periodykiem naukowym w tej 

dziedzinie, wypełniając lukę jaka powstawała po stopniowej likwidacji 
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czasopism, głównie uczelnianych, często o ograniczonym zasięgu i 

niejednolitym poziomie. 

 
Pierwsza strona nr 1. Technologa Żywności 
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3. Wydanie przez O. Wielkopolski serii 21 książeczek problemowych oraz 

organizowanie konferencji problemowych na Międzynarodowych 

Targach "POLAGRA" i „POLEKO” w Poznaniu. 

4. Organizacja od 1992 r. wspólnie z Komitetem Nauk o Żywności 

corocznych sesji naukowych obejmujących przegląd działań badawczych 

wszystkich ośrodków naukowych z tej dziedziny w Polsce. 

5. Wprowadzenie Towarzystwa do rodziny naukowych organizacji 

międzynarodowych, czego wyrazem była jego afiliacja w 1996 r. przy 

Institute of Food Technologists oraz uzyskanie funduszy stypendialnych 

dla uczestnictwa młodych pracowników nauki w Światowych 

Kongresach IUFoST w: Budapeszcie 1995 r. (Renata Januszewska – AR 

Kraków), Sydney 1999 r. (Joanna Kawa-Rygielska – AR Wrocław), 

Seulu 2001 r. (Elżbieta Kopeć – SGGW), Chicago 2003 r. (Aneta 

Jarosławska – AR Wrocław). 

6. Powstanie  9 oddziałów regionalnych w  pierwszych 5 latach działania 

Towarzystwa. 

 

 Prezentując te przykłady aktywności Towarzystwa jestem świadom,  

że wszystkie te działania i metody pracy były doskonalone i miały nie tylko 

osiągnięcia, ale też i niedoskonałości, które w kolejnych latach były w miarę 

możliwości korygowane. Przed polską nauką o żywności również i dziś stoją 

nowe ważkie zadania zarówno organizacyjne, jak i badawcze. Zadania te nie 

mogą stać "obok" Towarzystwa, a wręcz przeciwnie, winny być treścią jego 

działania w latach najbliższych. Trzeba jednak, aby członkowie Towarzystwa 

rozumieli i pamiętali, że aktywna w nim działalność jest to praca nie tylko 

społeczna, ale również dla samego siebie i najbliższego środowiska.  

 

Antoni Rutkowski 
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2. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Pierwsze 10 

lat aktywnej działalności (1990-2000) 

 

W 2000 r. minęło dziesięć lat od powołania Polskiego Towarzystwa 

Technologów Żywności (PTTŻ) – społeczno-naukowej organizacji 

działającej w dziedzinie nauki o żywności i jej technologii. Zebranie 

komitetu założycielskiego odbyło się 23 czerwca 1990 r.; wkrótce po tym 

Towarzystwo zostało zarejestrowane i afiliowane przy Wydziale Nauk 

Rolniczych i Leśnych Polskiej Akademii Nauk. 

Towarzystwo zostało powołane w celu inicjowania i rozwijania 

społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej 

w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, ze szczególnym 

uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz 

problemów inżynieryjnych i ekonomicznych związanych z przetwarzaniem 

i przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów żywnościowych,  

a także upowszechniania osiągnięć naukowych i wymiany doświadczeń, 

z uwzględnianiem potrzeb i pożytku dla gospodarki narodowej. 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 

1) organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i szkół 

naukowych, 

2) organizowanie odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania 

nauki, 

3) organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez 

powołane do tego komisje, zespoły i grupy robocze, 

4) inicjowanie badań w zakresie uwarunkowań biologicznych, 

technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności, 

5) organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami 

i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, 

6) prowadzenie działalności wydawniczej, 

7) opracowywanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie 

objętym działalnością Towarzystwa, 

8) współdziałanie w ujednolicaniu metod analitycznych i norm oraz 

nazewnictwa w zakresie nauki i technologii żywności. 

Już w pierwszym roku istnienia PTTŻ wykazało aktywną działalność. 

Zorganizowano seminarium naukowe „Wpływ urynkowienia gospodarki 

żywnościowej na spożycie żywności i jego konsekwencje w stanie 
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odżywienia” oraz warsztaty metodyczne „Postęp w analizie żywności”, 

z których materiały zostały wydane pod redakcją prof. St. Tyszkiewicza. 

W grudniu 1990 r. wydano pierwszy numer informatora PTTŻ pt.: Technolog 

Żywności, który ukazywał się cztery razy w roku przez następnych kilka lat. 

W 1991 r. zakończono formowanie struktury Towarzystwa. PTTŻ miało 

wówczas 7 Oddziałów regionalnych i 369 członków. Rosła aktywność 

naukowa: zorganizowano 5 sympozjów i seminariów, w tym jedno 

międzynarodowe (z zakresu analizy sensorycznej żywności). Oddział 

Wielkopolski rozpoczął wydawanie serii publikacji popularno-naukowych 

o żywności, w której do 1997 r.  ukazało się 17 tomików. 

Ważnym wydarzeniem następnego roku było afiliowanie PTTŻ przy 

amerykańskim Instytucie Technologów Żywności (Institute of Food 

Technologists). Status towarzystwa naukowego afiliowanego przy IFT 

umożliwia korzystanie z jego pomocy. Towarzystwo może zapraszać 

wybitnych amerykańskich naukowców do wygłaszania referatów na 

imprezach organizowanych przez PTTŻ, koszty ich podróży do Polski 

pokrywa strona amerykańska. Towarzystwo już trzykrotnie skorzystało z tej 

możliwości. 

W następnych latach działalność naukowa Towarzystwa systematycznie 

rozwijała się. W każdym roku organizowano kilka krajowych konferencji 

naukowych oraz 1-2 konferencje lub sympozja międzynarodowe. Wymienić 

tu należy systematycznie organizowane przez Oddział Wielkopolski PTTŻ 

seminaria naukowe w czasie corocznych targów POLAGRA w Poznaniu, 

cykl konferencji „Żywność XXI wieku” organizowanych w Krakowie przez 

O. Małopolski oraz wiele innych. Towarzystwo jest także 

współorganizatorem Sesji Naukowych Komitetu Technologii i Chemii 

Żywności PAN – największej corocznej konferencji naukowej środowiska 

technologów żywności, odbywającej się od ponad 30 lat w różnych 

ośrodkach naukowych. W 2000 r. kolejna XXXI Sesja Naukowa KTiChŻ 

PAN oraz PTTŻ odbyła się w Poznaniu. 

W dniu 10.05.2000 r. PTTŻ oraz Towarzystwo Niemieckich 

Technologów Żywności (GDL) ustaliły zasady współpracy,  której celem jest 

wzajemna wymiana naukowo-techniczna we wszystkich dziedzinach 

technologii oraz inżynierii żywności i pośrednictwo w fachowych kontaktach 

między polskimi i niemieckimi osobami i instytucjami, które działają w 

nauce i dla nauki o żywności, jak również w przemyśle i dla przemysłu 

spożywczego. 



18 

 

Z innych dziedzin działalności Towarzystwa należy wymienić 

opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu i perspektyw polskiego prawa 

żywnościowego (1991-1993). Pracami z tego zakresu, w tym 

przygotowaniem i przeprowadzeniem 3 konferencji tematycznych 

dotyczących tego problemu kierował prof. St. Tyszkiewicz. Drugim ważnym 

opracowaniem była analiza stanu zaplecza naukowego technologii żywności, 

przygotowana z inicjatywy prof. Antoniego Rutkowskiego i pod Jego 

kierownictwem. Została ona przedyskutowana i podsumowana na konferencji 

na początku 1999 r. w Miedzeszynie k/Warszawy. 

Oddzielnym obszarem aktywności PTTŻ jest praca w sekcjach 

problemowych: technologii mięsa, chemii i technologii tłuszczów, chemii 

i technologii węglowodanów, analizy i oceny żywności, ekonomiki oraz 

sekcji młodych pracowników nauki. Sekcje są afiliowane przy Oddziałach 

Towarzystwa lub przy Zarządzie Głównym PTTŻ. Szczególnie cieszy 

wzrastająca aktywność Sekcji Młodych Pracowników Naukowych, która  w 

2000 r. zorganizowała już piąte spotkanie i drugą doroczną Sesję Naukową 

w Ryni.  

Wobec trudnej sytuacji, jaka zapanowała od końca lat 80. XX w.,  

w dziedzinie periodyków  naukowych, która wyraziła się między innymi 

kolejną likwidacją naukowych czasopism uczelnianych, jako nie 

reprezentujących całości polskiej nauki w omawianej dziedzinie i mających 

ograniczony zasięg, PTTŻ postanowiło od 1997 r. wydawać polskojęzyczny 

kwartalnik naukowy ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, umożliwiający  

publikacje prac ze wszystkich ośrodków naukowych z tej dziedziny w kraju. 

Redakcję nowego czasopisma afiliowano przy O. Małopolskim 

Towarzystwa. Równocześnie podjęto promocję i pomoc w rozprowadzaniu 

wśród członków PTTŻ polskiego naukowego organu anglojęzycznego Polish 

Journal of Food  and Nutrition Sciences, wydawanego przez Instytut 

Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, którego zadaniem 

jest propagowanie dorobku nauki polskiej za granicą. 

Wraz z coraz aktywniejszą działalnością, PTTŻ rozwijało się ilościowo  

i organizacyjnie. W 2000 r. Towarzystwo liczyło dziewięć aktywnie 

działających Oddziałów: Gdański, Lubelski, Łódzki, Małopolski, Olsztyński, 

Szczeciński, Warszawski, Wielkopolski i Wrocławski. Obok członków 

zwykłych, Towarzystwo miało ponad 20 członków wspierających, były to 

firmy, przedsiębiorstwa i inne organizacje,  wśród nich firmy i korporacje 

przemysłu spożywczego zarówno krajowe, jak i międzynarodowe działające 
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w Polsce. Ich pomoc materialna jest bardzo ważna i została ściśle 

ukierunkowana. Zgodnie z uchwałą podjętą przez  przedstawicieli członków 

wspierających, kwoty uzyskane z ich składek mogą być przeznaczone tylko 

na dwa cele: wspieranie wydawnictw Towarzystwa oraz dofinansowanie 

konferencji i warsztatów naukowych młodej kadry w ramach działalności 

Sekcji Młodych Pracowników Naukowych. 

Towarzystwo traktuje członkostwo firm jako członków wspierających 

nie tylko w aspekcie pomocy finansowej, ale znacznie szerzej – jako łącznik 

polskiego zaplecza naukowego z zakresu szeroko rozumianej nauki 

o żywności z działającym i rozwijającym się w Polsce nowoczesnym 

przemysłem żywnościowym. 

Działalność PTTŻ wspomagał także Komitet Badań Naukowych 

(obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),  sponsorując 

częściowo większość imprez naukowych, inicjowanych przez Zarząd 

Główny, Sekcje i Oddziały. Wiele konferencji organizowanych jest wspólnie 

z innymi podmiotami: Oddziałami SITSpoż., uczelniami lub innymi 

organizacjami, np. Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych. 

Komitet Badań Naukowych wspierał również działalność wydawniczą 

PTTŻ wspomagając finansowo  wydawanie kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. 

Technologia. Jakość. 

Oceniając dziesięć lat działalności PTTŻ można stwierdzić, że 

Towarzystwo w ciągu pierwszej dekady swego istnienia działało aktywnie  

i zrobiło niemało. W przyszłości powinniśmy kontynuować prace 

w dotychczasowych obszarach aktywności,  ściślej i bardziej wielostronnie 

współpracować z przemysłem, przy szerszym udziale i większej inicjatywie 

ze strony młodszych kolegów-członków PTTŻ. Przyszłość Towarzystwa 

zależy bowiem przede wszystkim od nich. 

 

Nina Baryłko-Pikielna 
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3. Struktura Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Warszawski 

(od 1990 r.) 

 

1. Technologii Mięsa 

(od 1991 r.) 

 

2. Wrocławski 

(od 1990 r.) 

 

2. Biotechnologii 

(od 1991 r. do 1996r.) 

 

3. Łódzki 

(od 1991 r.) 

 

3. Ekonomiczna 

(od 1994 r.) 

 

4. Małopolski 

(od 1991 r.) 

 

4. Analizy i Oceny Żywności 

(od 1995 r. do 2013 r.) 

 

5. Wielkopolski 

(od 1991 r.) 

 

5. Młodej Kadry Naukowej 

(od 1995 r.) 

 

6. Gdański 

(od 1991 r.) 
6. Chemii i Technologii Tłuszczów 

(od 1997 r.) 

 

7. Szczeciński 

(od 1991 r.) 
7. Technologii Węglowodanów 

(od 1999 r.) 

 

8. Lubelski 

(od 1992 r.) 
8. Technologii Owoców i Warzyw 

(od 2008 r.) 

 

9. Olsztyński 

(od 1994 r.) 

 

  

10. Podkarpacki 

(od 2013 r.) 

 

  

11. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ 

(od 1999 r.) 

  

Zarząd Główny 

Oddziały Towarzystwa Sekcje Towarzystwa 

       

Agnieszka Kita 
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4. Struktura Zarządu Głównego PTTŻ 

                               

 

  
Agnieszka Kita 
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5. Prezesi PTTŻ 

5.1. Prof. dr dr h.c. mult. Antoni Rutkowski (1990-1997) 

        

  Prof. dr Antoni Rutkowski urodził się 13.11.1920 r. 

w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej o bogatych 

tradycjach narodowych. Jak wszyscy z  Jego 

pokolenia został wychowany w patriotycznej 

atmosferze odbudowującego się po I wojnie 

światowej kraju. W okresie gimnazjalnym działał 

aktywnie w harcerstwie. We wrześniu 1939 r. p-

harcmistrz A. Rutkowski w bitwie nad Bzurą 

zakończył swój krótki udział w kampanii 

wrześniowej.  Po wyjściu z niewoli, uciekł do 

Krakowa i podjął naukę w Wyższej Szkole Rolniczej w Czernichowie. Po jej 

ukończeniu rozpoczął pracę jako instruktor Krakowskiej Izby Rolniczej w 

Nowym Sączu. Po zakończeniu wojny wrócił do Poznania i rozpoczął studia 

na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego. 

W 1946 r. został asystentem w Katedrze Technologii Rolnej 

Uniwersytetu Poznańskiego kierowanej przez prof. J. Janickiego. Studia 

ukończył w 1948 r. na Wydziale Rolnym tej uczelni, przedstawiając prace 

dyplomową z zakresu garbarstwa. W 1951 r. obronił na tej uczelni pracę 

doktorską z zakresu oksydacji tłuszczów i uzyskał stopień  adiunkta.  W tym 

okresie angażował się również w prace społeczne pełniąc na uczelni funkcje 

prezesa studenckiego Koła Naukowego Rolników oraz uczelnianej sekcji 

Związku Nauczycielstwa Polskiego, zaś poza uczelnią pełnił też funkcje 

przewodniczącego Wielkopolskiego Oddziału NOT  oraz wiceprezesa SIT 
Przemysłu Rolno-Spożywczego. 

W 1954 r. przeniósł się z rodziną do Warszawy, gdzie docentowi  

A. Rutkowskiemu powierzono organizację i kierownictwo Instytutu 

Przemysłu Tłuszczowego. Po jego  reorganizacji w 1960 r. przeszedł do 

Instytutu Chemii Ogólnej (obecnie Przemysłowej) na stanowisko z-cy 

dyrektora działu chemii gospodarczej. Równocześnie (lata 1960-1969) 

Profesor podjął pracę w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, gdzie 

zorganizował i kierował Katedrą Technologii i Przechowalnictwa Żywności. 

W 1970 r. przeszedł na stanowisko z-cy dyrektora Instytutu Żywności i 
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Żywienia w Warszawie,  

a w 1973 r. prof. A. Rutkowski powrócił do szkolnictwa wyższego na 

stanowisko kierownika Katedry Technologii Mięsa i Tłuszczów SGGW w 

Warszawie, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w 1990 r. 

Pierwsze prace badawcze prof. Rutkowskiego (lata pięćdziesiąte) 

dotyczyły technologii otrzymywania tłuszczów, a szczególnie ich funkcji 

w kształtowaniu trwałości produktów żywnościowych. Kolejny szeroki cykl 

badawczy (lata sześćdziesiąte), to prace nad technologią oraz 

wykorzystaniem do celów jadalnych ówcześnie wysokoerukowego oleju 

rzepakowego, oraz detoksyfikacji (glikozydy) śruty rzepakowej do celów 

paszowych. Prace te doprowadziły do ustalenia składu triacylogliceroli i 

alkoholi triterpenowych oraz opracowania technologii podniesienia jakości 

oleju jadalnego,  

a dzięki poznaniu właściwości glikozydów opracowania technologii jego 

uzdatniania do celów paszowych. W badaniach nad składnikami oleju 

rzepakowego współpracował z badaczami krajowymi oraz Uniwersytetu 

Saskatoon (Kanada), co miało też wpływ na uzyskanie przez hodowców 

rzepaku o obniżonej zawartości kwasu erukowego i glikozydów.  

Kolejnym cyklem badawczym prof. Rutkowskiego (lata siedemdziesiąte) 

było ustalenie punktu izoelektrycznego białka roślin strączkowych oraz 

opracowanie na tej postawie technologii jego izolatów. Dotyczyły one 

głównie białka rzepaku, a następnie soi. Badania te nagrodzono trzykrotnie 

dyplomem uznania (Certificate of Appreciation) Ministerstwa Rolnictwa 

USA za prace nad: siemieniem lnianym (1965), substancjami goitrogennymi 

śruty rzepakowej (1970) oraz otrzymywaniem izolatów białka sojowego 

(1979). Te ostatnie zostały wykorzystane w przemyśle amerykańskim. 

W uznaniu tej działalności International Society of Fat Research nadało prof. 

A. Rutkowskiemu tytuł Pionier & Leader in Fat Research (1999).   

Ostatni kierunek badań prowadzonych przez prof. A. Rutkowskiego od 

lat dziewięćdziesiątych to prace nad właściwościami technologicznymi, 

stosowaniem oraz legislacją substancji dodatkowych w produktach 

żywnościowych.  

W całym tym okresie prof. A. Rutkowski wykazał się znaczącą 

działalnością w zakresie organizacji i kierowania powierzonych mu placówek 

naukowych oraz kształcenia kadr, niezbędnych dla powstającej nowej 

dyscypliny naukowej. Sprzyjała temu jego bliska współpraca z tworzonymi 

ówcześnie przemysłami spożywczym i chemii gospodarczej.  Działalność 
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prowadzono w warunkach trudnej ówcześnie współpracy z zagranicą, 

wykorzystując ją nie tylko w prowadzonych  pracach badawczych, ale i do 

kształcenia młodej kadr następców. Pod jego kierownictwem jako 

nauczyciela  akademickiego wykonano 28 prac doktorskich,  z tych 

wychowanków 15 uzyskało tytuł profesora, a 5 docenta lub dr 

habilitowanego. Efektem działalności  publikacyjnej prof. A. Rutkowskiego 

jest  autorstwo lub współautorstwo 15 książek i skryptów, 15 rozdziałów w 

wydawnictwach zwartych, 220 prac (w tym 105 zagranicznych), oraz 320 

artykułów (w tym 55 zagranicznych). Jest współautorem 9 patentów (w tym 

2 zagranicznych).   

Przejście na emeryturę w 1990 r. nie zmniejszyło aktywności zawodowej 

Profesora. Był on inicjatorem powołania Polskiego Towarzystwa 

Technologów Żywności (w 1990 r.) i jego prezesem przez 3 kadencje, 

współdziałał w tworzeniu Polskiej Izby Dodatków do Żywności oraz Polskiej 

Federacji Producentów Żywności, był inicjatorem i współorganizatorem 

szeregu konferencji krajowych i międzynarodowych, jak np. zorganizowane 

przez PTTŻ: „Food Law & Quality Improvement in Central and Eastern 

European Countries”, Warszawa 25-29.05.1994 r.  

Prof. Antoni Rutkowski cieszy się wysokim autorytetem i uznaniem  

w środowisku nauk o żywności. Od wielu lat aktywnie uczestniczy 

w ważniejszych konferencjach i kongresach naukowych z tej dziedziny 

w kraju i za granicą, co wyraziło się powierzeniem mu z wyboru wielu 

ważnych funkcji, jak: 

 sekretarza oraz z-cy sekretarza (3 kadencje) Wydziału Nauk Rolniczych 

i Leśnych PAN, 

 wieloletniego przewodniczącego Komitetu Technologii i Chemii 

Żywności (obecnie Komitet Nauk o Żywności) PAN (obecnie honorowy 

przewodniczący), 

 przewodniczącego Rady Naukowej przy Ministrze Przemysłu 

Spożywczego i Skupu, 

 członka zarządu oraz wiceprezydenta International Union of Food 

Science and Technology, 

 przedstawiciela krajowego w International Union Pure and Applied 

Chemistry  oraz w Komisjach  Chemii Gospodarczej oraz Przemysłu  

Spożywczego RWPG, 

 członka zespołów redakcyjnych: Polish Journal of Food and Nutrition 

Sciences, Acta Alimentaria Hungarica, International Food Ingredients, 
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Przemysł Spożywczy, przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma 

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość.  

W uznaniu dorobku naukowego prof.  Rutkowski uzyskał tytuły 

naukowe prof. nadzwyczajnego (1961) i zwyczajnego (1969), zaś Polska 

Akademia Nauk wybrała go członkiem korespondentem (1971), a następnie 

rzeczywistym (1983). Został też wybrany członkiem Rosyjskiej Akademii 

Nauk Rolniczych (1985) oraz członkiem współzałożycielem International 

Academy of Food Science and Technology (1998, USA/Kanada), zaś 

Akademie Rolnicze w Poznaniu (1984) i Olsztynie (1986) oraz Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego (1991) nadały mu tytuły Doktora Honoris 

Causa.  

Ocena działalności prof. A. Rutkowskiego znalazła również swój wyraz 

w nadaniu mu odznaczeń państwowych: Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą 

Polonia Restituta, tytułu Zasłużonego Nauczyciela PRL, oraz naukowych: 

Medalu Kopernika oraz Oczapowskiego PAN,  Medalu Erwina Baura 

Akademii Nauk Rolniczych NRD i Złotego Medalu Akademii Rolniczej 

Czechosłowackiej Akademii Nauk.  

       Profesorowi  Rutkowskiemu nadano tytuł  członka Honorowego i Złotą 

Odznakę PTTŻ,  jest również członkiem honorowym Węgierskiego 

Towarzystwa Technologów Przemysłu Spożywczego, Polskiej Federacji 

Producentów Żywności oraz Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków  

i Chemii Gospodarczej. 
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5.2. Prof. dr dr h.c. Nina Baryłko-Pikielna (1998-2000) 

 
Prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna urodziła się 

w Warszawie 2.01.1930 r. w Warszawie. Powojenne 

losy sprawiły, że znalazła się w Gdańsku, gdzie 

w 1949 r. ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła 

studia na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej, 

które ukończyła w roku 1955. Już w czasie studiów 

pracowała na Politechnice w Katedrze Technologii 

Produktów Zwierzęcych kierowanej przez prof. 

Damazego Jerzego Tilgnera. Za Jego namową i pod 

Jego kierunkiem swoje zainteresowania skupiła na 

problematyce jakości żywności i metod jej badania, ze szczególnym 

uwzględnieniem analizy sensorycznej. Tej problematyce pozostała wierna 

przez długi, bo blisko pięćdziesięcioletni okres swojej pracy zawodowej 

i naukowej, uzyskując kolejne stopnie i tytuły naukowe. Stopień doktora 

uzyskała na swym macierzystym Wydziale w 1962 r. za pracę pt.: „Wartość 

informacyjna testów sprawdzających wrażliwość sensoryczną”, której 

promotorem był prof. D. J. Tilgner. 

W 1959 r. przeniosła się do Warszawy i  podjęła pracę w Instytucie 

Przemysłu Mięsnego, organizując tam Pracownię Analizy Sensorycznej, 

którą następnie przez szereg lat kierowała. Prowadziła w niej, wraz 

z zespołem, badania m.in. nad zależnością pomiędzy jednostkowymi cechami 

jakości sensorycznej i sensoryczną oceną ogólną produktów, opracowując 

koncepcję matematycznego wyznaczania współczynników ważkości tych 

cech w kształtowaniu jakości ogólnej. 

W latach 1967-68 odbyła roczny staż naukowy w USA na Wydziale 

Technologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis. Pracowała tam 

w zespole kierowanym przez prof. Rose Marie Pangborn – światowy 

autorytet w dziedzinie badań sensorycznych, nad wpływem palenia tytoniu 

na wrażliwość sensoryczną ludzi oraz przydatność nowych metod 

psychometrycznych w analizie sensorycznej żywności. Miała także okazję 

zapoznania się z dorobkiem naukowym w tej dziedzinie innych 

renomowanych ośrodków naukowych w USA i w Kanadzie. 

W latach 1971-89 prof. N. Baryłko-Pikielna pracowała w Instytucie 

Żywności i Żywienia kierując zakładem Technologii Żywności. W tym 

okresie problematyka badawcza jaką się zajmowała, obejmowała prace nad 
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zależnością sensorycznych i instrumentalnych wskaźników jakości oraz 

wpływem procesów technologicznych (głównie mrożenia) na jakość 

sensoryczną i cechy funkcjonalne żywności. Innym nurtem Jej badań w tym 

okresie było określenie wpływu niektórych schorzeń (nadciśnienia, 

niewydolności nerek) na zmiany wrażliwości smakowej, prowadzone we 

współpracy z Instytutem Kardiologii w Aninie i Akademią Medyczną 

w Warszawie, a także sensoryczne aspekty ograniczenia spożycia soli 

z żywnością. Znaczną część  

wcześniejszych wyników własnych badań eksperymentalnych prof. N. 

Baryłko-Pikielna wykorzystała w monograficznym opracowaniu 

książkowym pt.: „Zarys analizy sensorycznej żywności” (WNT, 1975). Było 

ono podstawą uzyskania przez nią stopnia doktora habilitowanego na 

Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie w 1976 r. Tytuł 

profesora uzyskała  

w 1987 r.  

Prof. N. Baryłko-Pikielna była promotorem siedmiu prac doktorskich 

pracowników kierowanego przez nią Zakładu oraz kilkunastu prac 

magisterskich studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka 

i Konsumpcji. 

W 1990 r. Zakład kierowany przez prof. N. Baryłko-Pikielną został 

przeniesiony organizacyjnie do Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN 

w Olsztynie (obecnie Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN), 

jako placówka terenowa Centrum. Pani Profesor kierowała Zakładem aż do 

przejścia na emeryturę w 2001 r., kontynuując i rozszerzając profil 

dotychczas prowadzonych badań.  

Przez cały okres swojej naukowej pracy prof. Baryłko-Pikielna 

utrzymywała ścisły kontakt i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami 

naukowymi w zakresie badań sensorycznych (Uniwersytetem Kalifornijskim  

w Davis w USA,  Instytutem Technologii Żywności S.J.K. w Göteborgu 

w Szwecji, Centrum Badawczym Nestle w Vevey w Szwajcarii, Instytutem 

Żywienia w Poczdamie – Rehbrücke w Niemczech oraz w Helsinkach 

w Finlandii) podejmując (i inicjując) wspólne prace i badania 

międzylaboratoryjne, publikowane następnie wspólnie w międzynarodowych 

czasopismach naukowych. Wyrazem uznania dla wyników współpracy było 

uzyskanie przez Nią w 1990 r. zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa 

Uniwersytetu w Helsinkach na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. 

Opublikowany dorobek prof. N. Baryłko-Pikielnej to ponad 150 prac, 

jakie ukazały się w periodykach naukowych krajowych i zagranicznych. 
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Zwartość tematyczna tych prac – prawie wszystkie dotyczą jakości żywności  

i sensorycznych metod jej oceny – oraz  ich oryginalność sprawiły, że jest 

Ona znanym i niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie nie tylko 

w Polsce, ale i poza jej granicami. 

Obok pracy zawodowej prof. N. Baryłko-Pikielna wykazywała duży 

wkład w działalność  społeczno-naukową. Od 1974 r. nieprzerwanie 

uczestniczyła w pracach Komitetu Chemii i Technologii Żywności PAN 

(obecnie Komitet Nauk o Żywności PAN), pracowała także jako redaktor 

działowy czasopism naukowych (Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego, 

Żywienie Człowieka, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, oraz 

naukowo-technicznych (Przemysł Spożywczy). Jest członkiem Rady 

Naukowej czaso- 

pisma ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 

Od chwili założenia Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 

aktywnie wspiera jego działalność poprzez inicjowanie i organizowanie 

szeregu seminariów i konferencji naukowych (krajowych 

i międzynarodowych) oraz udział w ich realizacji. 

Prof. Nina Baryłko-Pikielna jest Członkiem Honorowym PTTŻ i jest 

odznaczona Złotą Odznaką Towarzystwa. 
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4.3. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora (2001-2006) 

Tadeusz Sikora urodził się 21.01.1950 r. w Dobrzycy (obecnie woj. 

zachodniopomorskie). Jest absolwentem kierunku Towaroznawstwo Wyższej 

Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Studia ukończył w 1974 r. obroną pracy 

magisterskiej pt.: „Zmiany jakościowe w sokach warzywnych 

w opakowaniach szklanych w okresie ich przechowywania” wykonanej pod 

kierunkiem doc. Leonarda Litewki. W dniu 1.10.1975 r. podjął pracę w 

Instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie 

Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) 

przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej i naukowej – od 

asystenta stażysty do profesora zwyczajnego.  W 1976 r. odbył miesięczny 

staż naukowy w Instytucie Podstaw Chemii i Technologii Żywności AR w 

Krakowie pod kierunkiem prof. Mieczysława Pałasińskiego. W 1977 r. odbył  

3-miesięczną praktykę zawodową w Wuppertalu (RFN) w ramach programu 

AIESEC. W 1978 r. odbył semestralny staż naukowy w Zakładzie 

Technologii Mięsa i Tłuszczów kierowanym przez prof. Antoniego 

Rutkowskiego,  

na Wydziale Technologii Żywności SGGW. Ten staż  skierował 

zainteresowania naukowe na problematykę jakości mięsa, która była 

następnie przedmiotem badań  T. Sikory przez wiele kolejnych lat.  Na 

początku lat osiemdziesiątych XX w. zwrócił się o opiekę naukową do prof. 

Stanisława Tyszkiewicza i pod Jego kierunkiem przygotował rozprawę 

doktorską nt.: „Czynniki określające jakość mięsa jagnięcego na przykładzie 

mieszańców owcy pogórza”, którą obronił w 1984 r.  przed Radą Naukową 

Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie uzyskując 

stopień doktora nauk towaroznawczych.  
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Dalsze badania, prowadzone pod kierunkiem naukowym prof. St. 

Tyszkiewicza, skoncentrowane były na wpływie czynników środowiskowych 

na jakość mięsa i ich wynikiem była rozprawa habilitacyjna nt.: „Jakość i 

stopień chemicznego skażenia mięsa i organów wewnętrznych testowych 

zwierząt rzeźnych z krakowskiej strefy ekologicznie zagrożonej”. 

Kolokwium habilitacyjne miało miejsce na Wydziale Rolniczym 

z Oddziałem Technologii Żywności  Akademii Rolniczej w Krakowie 

w 1994 r.  i  dr Tadeusz Sikora otrzymał stopień naukowy doktora 

habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. 

W 1995 r. objął kierownictwo Samodzielnego Zakładu Towaroznawstwa 

Ogólnego i Zarządzania Jakością  w Instytucie Towaroznawstwa Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie jest to  Katedra Zarządzania Jakością na 

Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Był 

też kierownikiem Studium Podyplomowego „Systemowe Zarządzania 

Jakością” działającego przy Katedrze (2002-2011). Z inicjatywy i pod Jego 

kierunkiem rozpoczęła się realizacja konferencji organizowanych przez 

Katedrę z cyklu „Jakość w gospodarce rynkowej” – dotychczas odbyło się 

osiem konferencji krajowych i jedna międzynarodowa. 

W okresie od października 1995 r. do końca grudnia 1996 r. pracował 

w Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie na 

stanowisku docenta. Z kolei w okresie od grudnia 1999 r. do września 2003 r. 

pracował w Centralnym Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie 

na stanowisku sekretarza naukowego i pełnił funkcję przewodniczącego 

Rady Naukowej tej jednostki. 

W 2000 r. Tadeusz Sikora otrzymał tytuł naukowy profesora nauk 

rolniczych, a od października 2004  r. pracuje na etacie profesora 

zwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

W ostatnich latach zainteresowania naukowe prof. Tadeusza Sikory 

koncentrują się głównie wokół problematyki zarządzania jakością i 

bezpieczeństwem w sektorze żywnościowym. Z tego zakresu prowadził lub 

prowadzi wykłady na studiach podyplomowych na kilku uczelniach (m.in. 

UJ, SGGW, UP we Wrocławiu i Lublinie, UE i UR w Krakowie). 

Konsultował zagadnienia związane z zarządzaniem jakością i zapewnieniem 

bezpieczeństwa żywności oraz wdrażania systemów zarządzania w wielu 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.  
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Brał udział w pracach zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego 

Programu Foresight 2020. 

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora jest autorem, współautorem lub redaktorem 

kilku książek, jest autorem lub współautorem około 150 artykułów 

naukowych i około 250 artykułów popularno-naukowych. Jest promotorem 

16 zakończonych przewodów doktorskich. 

 Od 1999 r. jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności PAN (wcześniej 

Komitet Chemii i Technologii Żywności PAN), w latach 2003-2009 był 

członkiem Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, w której reprezentował PTTŻ. Od marca 2008 r. jest v-

prezesem Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000. Jest v-prezesem zarządu 

Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB (od 2010 r.)  

i przewodniczącym Komitetu Chroniącego Bezstronność TÜV Rheinland 

Polska (od 2008 r.). Jest członkiem Rady Naukowej Polskiej Federacji 

Producentów Żywności (od 2013 r.). 

W zakresie działalności wydawniczej prof. Tadeusz Sikora był: 

redaktorem działu w miesięczniku Przemysł Spożywczy (1990-1996); 

członkiem Rady Programowej Przemysłu Spożywczego (1999-2003); 

członkiem Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego Biuletynu CLPT 

(2001-2003); stałym współpracownikiem miesięcznika Handel (1998-2003). 

Był członkiem Rady Programowej Roczników IPMiT (2002-2010); Polish 

Journal of Food and Nutrition Sciences (2006-2010). Jest członkiem Rady 

Naukowej  miesięcznika Bezpieczeństwo i Higiena Żywności (od 2008 r.) 

oraz współpracownikiem kwartalnika Zarządzanie Jakością (od 2007 r.). Jest 

członkiem Redakcji Argumenta Oeconomica Cracoviensia  (od 2008 r.) i 

członkiem Rady Programowej Zeszytów Naukowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie (od 2008 r.). 

Od początku powstania Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 

był aktywnym jego członkiem, tak w Oddziale Małopolskim, jak również na 

forum Zarządu Głównego. Był współinicjatorem cyklu konferencji „Żywność 

XXI wieku” organizowanych przez O. Małopolski, a także pomysłodawcą 

założenia kwartalnika  ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość, który obecnie jako 

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, jest organem naukowym PTTŻ,  

a prof. T. Sikora jest od początku redaktorem naczelnym (od 1994 r.). Jest 

prezesem Oddziału Wydawnictwa Naukowego PTTŻ (od 1998 r.). 



32 

 

Prof. Tadeusz Sikora był przez dwie kadencje prezesem O. 

Małopolskiego (1994-2000), wiceprezesem Zarządu Głównego (1998-2000) 

i prezesem Towarzystwa w latach 2001-2006. 

Prof. Tadeusz Sikora jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1999), 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000) i Krzyżem Kawalerskim OOP 

(2012). Jest wyróżniony: medalem 70-lecia Instytutu Towaroznawstwa 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1994); medalem 75-lecia Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie (2001); medalem 80-lecia Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie (2005); medalem „Zasłużony dla Wydziału Nauk 

o Żywności” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2007); medalem 

Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola 

Kaczkowskiego (2009); medalem Wydziału Nauk o Żywności SGGW w 

Warszawie (2011); medalem  im. Profesora Franciszka Nowotnego 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2014). Jest laureatem Małopolskiej 

Nagrody Jakości (2008) i laureatem Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości 

im. Prof. Edwarda Kindlarskiego, w kategorii nauka (2010). 

W 2006 r. Walne Zebranie Delegatów PTTŻ nadało prof. Tadeuszowi 

Sikorze godność Członka Honorowego Towarzystwa, a w 2010 r. został 

odznaczony Złotą Odznakę PTTŻ. 
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4.4. Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska (2007-2012) 

Danuta Kołożyn-Krajewska urodziła się 10 września 

1954 r. w Warszawie. Jest absolwentką XXXIII 

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  

w Warszawie. Studia odbyła na  Wydziale 

Technologii Żywności SGGW w Warszawie. Pracę 

magisterską nt. „Zmiany zawartości związków 

nukleotydowych w mięsie wołowym solonym 

bezpośrednio po uboju i poddanym obróbce 

termicznej” wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. 

Andrzeja Pisuli. Bezpośrednio po ukończeniu 

studiów pracowała na stanowisku technologa w restauracji Hortex 

Bazyliszek, a następnie odbyła studia doktoranckie na Wydziale Technologii 

Żywności SGGW. Pracę doktorską pt. „Badania nad oddziaływaniem 

czynników peklujących na wybrane cechy farszów, uzyskiwanych w procesie 

mechanicznego odmięśniania kości”, obroniła w 1983 r. na Wydziale 

Technologii Żywności SGGW. Promotorem pracy był doc. dr Stanisław 

Wasilewski, a recenzentami prof. dr dr h.c. mult. Antoni Rutkowski i prof. dr 

hab. Irena Tyszkiewicz. 

W 1979 r. odbyła 6 tygodniowy staż zawodowy w Zakładach Mięsnych 

OK-LIHA w Helsinkach. W roku 1987 i 1988 przebywała po 1 miesiącu, na 

zaproszenie prof. Eero Puolanne, na stażach naukowych na Uniwersytecie 

w Helsinkach (Instytut Technologii Mięsa), a w 1989 r. odbyła 

trzymiesięczny staż naukowy finansowany przez Fińskie Ministerstwo 

Rolnictwa. W czasie pobytu na Uniwersytecie w Helsinkach w roku 1987 

brała udział w pracach komitetu organizacyjnego i w sekretariacie 

Międzynarodowego Kongresu Nauki o Mięsie i Technologii Mięsa 

(International Congress of Meat Science and Technology). 

Pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego rozpoczęła w 1982 r. 

na stanowisku asystenta, początkowo w Zakładzie Technologii Mięsa  

i Tłuszczów (Katedra Produktów Białkowych i Tłuszczowych Wydziału 

Technologii Żywności), a od sierpnia 1983 r. w Instytucie Żywienia 

Człowieka (Wydział Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa 

Domowego, obecnie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji). W 

latach 1984-2000 pracowała na stanowisku adiunkta, początkowo w 

Instytucie Żywienia Człowieka, a po reorganizacji w Katedrze Techniki i 

Technologii Gastronomicznej, do roku 1996 w Zakładzie Techniki w 
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Żywieniu, natomiast od 1.6.1996 r. w Zakładzie Technologii 

Gastronomicznej.  

W początkowym okresie pracy po doktoracie jej zainteresowania 

naukowe dotyczyły  opracowania technologii produkcji tłuszczów stołowych, 

których faza tłuszczowa składała się w ok. 80% z tłuszczu mlecznego, 

a w ok. 20% z tłuszczu roślinnego. Technologia wytwarzania tłuszczu 

OLMA została opatentowana. Dalsze badania dotyczyły nowatorskiego 

podejścia do mikrobiologii żywności, tzn. próby opracowania 

mikrobiologicznych modeli prognostycznych, co było podstawą rozprawy 

habilitacyjnej pt. „Studium zapewnienia jakości żywności w aspekcie 

bezpieczeństwa zdrowotnego na przykładzie wybranych produktów 

mięsnych”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie 

technologii żywności i żywienia człowieka, nadany uchwałą Rady Wydziału 

Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego SGGW uzyskała w 

1998 r.   

W 2001 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

SGGW w Zakładzie Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, 

którego była kierownikiem do 2010 r., tj. do momentu reorganizacji Katedry.  

W 2004 r. uzyskała tytuł profesora nauk rolniczych, a w 2011 r. została 

mianowana na stanowisko profesora zwyczajnego. Obecnie pełni funkcję 

kierownika Zakładu Higieny i Zarządzania Jakością Żywności na Wydziale 

Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW i pełnomocnika dziekana 

ds. współpracy z gospodarką. Jest kierownikiem studiów podyplomowych na 

SGGW „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności”  

i wykładowcą na licznych studiach podyplomowych na uczelniach w Polsce. 

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki dotyczącej 

jakości zdrowotnej żywności, przede wszystkim aspektów 

mikrobiologicznych, mikrobiologii prognostycznej, żywności probiotycznej, 

higieny produkcji żywności, racjonalnego wykorzystania żywności oraz 

systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przetwórstwie 

żywności. Opublikowała, jako autorka lub współautorka, ponad 500 prac 

naukowych, popularno-naukowych, podręczników akademickich (Higiena 

produkcji żywności), podręczników dla uczniów szkół średnich 

(Towaroznawstwo i Towaroznawstwo żywności) i książek (np. Zarządzanie 

bezpieczeństwem żywności). Była  

partnerem w projektach Leonardo da Vinci, Concerted Action, Flair Flow 

Europe, projektach PHARE oraz recenzentem oceniającym projekty w 6 i 7 
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PR, NCBiR i NCN. Jest także wykładowcą, konsultantem i auditorem 

systemów GHP/GMP i HACCP w zakładach żywnościowych.  

Prof. Danuta Kołożyn-Krajewska od wielu lat jest  członkiem Komitetu 

Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk. Przez dwie kadencje była 

wiceprzewodniczącą narodowego komitetu IUFoST. Jest 

wiceprzewodniczącą Rady ds. Racjonalnego Wykorzystywania Żywności 

przy Federacji Polskich Banków Żywności, członkiem Rady Programowej 

prozdrowotnej koalicji „Świadomy wybór – Perspektywa 2020”. 

Od momentu powstania Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 

była jego aktywnym członkiem. Początkowo pełniła funkcje w Oddziale 

Warszawskim, była  członkiem Komisji Rewizyjnej, a następnie przez dwie 

kadencje prezesem Oddziału. Równolegle pełniła funkcje w Zarządzie 

Głównym, początkowo jako zastępca skarbnika, następnie sekretarz i prezes 

Towarzystwa przez dwie kadencje (2006-2012). Obecnie pełni funkcję 

wiceprezesa.  

W latach 2001-2003 pełniła funkcję Lidera Sieci Krajowej w projekcie 

FLAIR FLOW EUROPE IV (5. Program Ramowy UE), w którym PTTŻ był 

partnerem. Od 2014 r. kieruje projektem „Model ograniczania strat i 

marnowania żywności z korzyścią dla społeczeństwa” (akronim MOST), 

realizowanym przez konsorcjum kierowane przez Polskie Towarzystwo 

Technologów Żywności.  
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5.5. Prof. dr hab. Edward Pospiech  (2013-2015) 

 

Urodził się 25.07.1949 r. w Kaliszu. Jest 

pracownikiem Instytutu Technologii Mięsa 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia 

wyższe w zakresie technologii żywności i żywienia 

(specjalizacja technologia mięsa) ukończył na 

Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1973 r. W 1980 r. 

otrzymał stopień doktora nauk technicznych, a w 1990 

r.  doktora habilitowanego nauk rolniczych. Tytuł 

profesora nauk rolniczych został mu przyznany w 

2001 r., a stanowisko profesora zwyczajnego uzyskał w 2006 r.  

Jest kierownikiem Zakładu Surowców Zwierzęcych Instytutu 

Technologii Mięsa od 1994 r. Sprawował funkcję zastępcy dyrektora 

Instytutu Technologii Mięsa (2000-2009), a od 2009 r. zajmuje stanowisko 

dyrektora. Dwukrotnie był prodziekanem Wydziału Technologii Żywności, 

najpierw – ds. nauki i współpracy z zagranicą (1990-1993), a następnie ds. 

nauki (1993-1996). W latach 1996-1999 był, a od 2012 r. jest członkiem 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest członkiem Komitetu 

Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk (od 2007 r.). Pełnił funkcję 

prezesa i wiceprezesa Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa 

Technologów Żywności (odpowiednio w latach: 1997-2000 i 2000-2002), 

przewodniczącego Sekcji Technologii Mięsa Polskiego Towarzystwa 

Technologów Żywności (2003-2012), a obecnie –  prezesa Polskiego 

Towarzystwa Technologów Żywności (kadencja 2013-2015). Jest ponadto 

członkiem American Meat Science Association (od 1983 r.). W latach 1997-

2015 pracował w Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w 

Warszawie, który od kilku lat jest włączony w strukturę Instytutu 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego. 

Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Mięsnego i 

Tłuszczowego w Warszawie (1999-2002)  

i członkiem Rady Klasyfikacyjnej Zwierząt Rzeźnych działającej przy tym 

Instytucie (1997-2000). Działa w Societas Humboldtiana Polonorum, tj. 

stowarzyszeniu stypendystów fundacji Alexandra von Humboldta (od 1989 

r.). Był przewodniczącym, sekretarzem lub członkiem komitetów naukowych  

i organizacyjnych szeregu konferencji o charakterze krajowym (1983, 1995-  

2000, 2009, 2010, 2011, 2014) i międzynarodowym (1994, 1996, 1997, 2001, 
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2003, 2005, 2008, 2010, 2013), w tym między innymi przewodniczącym 

komitetu naukowego 47. Międzynarodowego Kongresu Nauki i Technologii 

Mięsa (ICoMST), który odbył się w Krakowie w 2001 r.  

Odbył 3 staże krajowe, krótkoterminowe (Instytut Fizjologii i Żywienia 

Zwierząt PAN w Bydgoszczy – 1974 r., Państwowy Zakład Higieny  

w Warszawie – 1975 r., Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych 

Akademii Rolniczej we Wrocławiu – 1976 r.) oraz szereg zagranicznych, 

zarówno krótko- jak i długoterminowych (rok lub dłużej). Do tych pierwszych 

należały staże w:  Norwegian Food Research Institute, Ås, Norwegia –  w 1983 

i 1985 r. (stypendium w ramach wymiany kulturalnej między Polską a 

Królestwem Norwegii oraz udział w norweskim projekcie badawczym), 

Scottish Agricultural College, Auchincruive, Wielka Brytania – 1992 r. 

(stypendium w ramach programu TEMPUS), Universität Hohenheim oraz 

Fachhochschule Lippe, RFN (stypendium DAAD) – 1992 r., Pasteur Institute 

Paris, Francja – 1996 r. (stypendium w ramach programu TEMPUS), Meat 

Science and Muscle Biology Laboratory, University of  Wisconsin-Madison, 

USA (indywidualne zaproszenie z Uniwersytetu Wisconsin w Madison – 2000 

r.). Długoterminowe staże odbył w Bundesanstalt für Fleischforschung, 

Kulmbach, RFN (stypendium fundacji A. von Humboldta – 1984/85) oraz w 

Meat Science and Muscle Biology Laboratory, University of  Wisconsin - 

Madison, USA (1994/95). Odbył szereg wizyt z wykładami, m.in. na 

Pamukkale University, Faculty of Engineering Department of Food 

Engineering w Denizli (2011 r.), Lithuanian University of Health Sciences, 

Department of Animal Husbandry, Laboratory of Meat Characteristics and 

Quality Assessment w Kownie (w 2012 r. w ramach programu Erasmus) i w 

Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel w Kulmbach w 

Niemczech w latach 2006 i 2015. Był lub jest członkiem komitetów 

redakcyjnych lub tzw. komitetów doradczych kilku czasopism (Tehnologia 

Mesa/Serbia – od 1999 r., Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i 

Tłuszczowego – w latach 2000-2010, Polish Journal of Food and Nutrition 

Sciences (od 2011 r.) oraz Academic Food Journal GIDA/Turcja (od 2011 r.).  

 Prowadzi wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Wykładał jak i prowadził 

seminaria i ćwiczenia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Siedlcach (1997-

2003)  

oraz w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (2011-2013). 

Wypromował 121 magistrów. Uczestniczył w realizacji programu 
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dydaktycznego TEMPUS S_JEP 09917-1995 „Methods of Measurement and 

Quality Control in Biotechnology”, moduł „Techniki rozdziału” (1995-1998) 

oraz programu SOCRATES–ERASMUS (2001-2003). Rokrocznie prowadzi 

lub brał udział w wykładach dla praktyki podczas konferencji 

organizowanych dla zakładów, w czasie spotkań branżowych oraz 

międzynarodowych targów „POLAGRA”. 

Główne jego kierunki badawcze to: kształtowanie właściwości 

funkcjonalnych (wodochłonności) i sensorycznych mięsa (w tym szczególnie 

jego kruchości) w aspekcie zmian białek; wady mięsa, ich rozpoznawanie, 

metody przeciwdziałania ich występowaniu i przetwarzanie mięsa z wadami; 

identyfikacja gatunkowa mięsa i ocena autentyczności żywności. Najnowsze 

badania dotyczą szybkich metod wychładzania mięsa bezpośrednio po uboju. 

 Jest autorem lub współautorem 442 publikacji w tym: 24 monografii, 

najczęściej w postaci rozdziałów w podręcznikach lub książkach, 

oryginalnych prac naukowych (163), przeglądowych (43) (w obu tych 

grupach 26 prac z tzw. Impact Factor) i artykułów popularno-naukowych 

(15). Jest współautorem 2 patentów zagranicznych i 2 zgłoszeń patentowych, 

szeregu raportów i ekspertyz (34) oraz komunikatów naukowych (159). Był 

kierownikiem 7 projektów badawczych i głównym wykonawcą w 5 

finansowanych z funduszy Komitetu Badań Naukowych,  Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Brał udział w 6 pracach umownych krajowych i 7 projektach finansowanych 

z zagranicy, w tym 3 z USA i 4 z Unii Europejskiej (w tym 1 

współfinansowany przez UE w ramach programu Innowacyjna Gospodarka).   

Jest promotorem 8 zakończonych prac doktorskich. Był recenzentem 17 

prac doktorskich, 20 recenzji dorobku przy ubieganiu się o stopień doktora 

habilitowanego, 2 recenzji dorobku w postępowaniu o stanowisko profesora 

nadzwyczajnego i 6 recenzji dorobku przy ubieganiu się o tytuł profesora. 

Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną oraz społeczną (m.in. 

członek rad osiedli miasta Poznania w latach 1988-1993) otrzymał Złoty 

Krzyż Zasługi (1996 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006 r.), 

Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia za 

osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (1982 r.), nagrodę na 42. 

Międzynarodowym Kongresie Nauki i Technologii Mięsa w Lillehammer w 

Norwegii (1996 r.), wyróżnienia na konferencjach międzynarodowych (2006, 

2009), wyróżnienie zespołowe na XXVIII Sesji Naukowej KTiChŻ PAN 

(1997 r.), nagrodę „Rolnicza książka roku 2006” za książkę Hodowla bydła 
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(współautor jednego z rozdziałów) oraz liczne nagrody JM Rektora AR/UP w 

Poznaniu. 

 Współpracuje w wieloma naukowymi ośrodkami krajowymi  

i zagranicznymi, a także organizacjami zajmującymi się problematyką mięsa 

i promocją zdrowego odżywiania uwzględniającego mięso, jako ważny 

składnik naszej diety.  
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6.  Działalność Zarządu Głównego  

6.1. Lata 1990-2006 

W dniu 4.09.1990 r. ukonstytuował się Zarząd Główny PTTŻ 

w następującym składzie: prezes – prof. dr Antoni Rutkowski, wiceprezesi: 

prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz i prof. dr hab. Jadwiga Wilska-Jeszka, 

sekretarz: doc. dr hab. Stanisław Gwiazda, z-ca sekretarza mgr Katarzyna 

Ratusz, skarbnik: prof. dr hab. Mirosława Klepacka, z-ca skarbnika: dr 

Barbara Kłossowska; członkowie: prof. dr hab. Bohdan Achrem-

Achremowicz, prof. dr hab. Janusz Budny, prof. dr hab. Bronisław 

Drozdowski, prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Adam 

Niewiarowicz, prof. dr hab. Mieczysław Pałasiński, prof. dr hab. Teresa 

Skrabka-Błotnicka, prof. dr hab. Helena Zaorska. 

W dniu 18 września 1991 r. w Olsztynie odbyło się I Walne Zebranie 

Delegatów PTTŻ, w którym wzięło udział 25 delegatów (100%). W 

sprawozdaniu z działalności Zarządu Głównego I kadencji (9.04.1990-

17.09.1991 r.) czytamy: „Przemiany polityczne i gospodarcze kraju z natury 

rzeczy oddziałują na stan i organizację nauki polskiej. Stworzyło to również 

w naszej dyscyplinie nauki potrzebę większego zaangażowania się w 

społeczną działalność naukową. Widząc tę potrzebę grupa pracowników 

nauki na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 1990 r. postanowiła powołać Polskie 

Towarzystwo Technologów Żywności zakładając, że jego celem będzie 

rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej, 

popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, ze 

szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych 

i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych związanych 

z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów 

żywnościowych, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana 

doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej”. 

Inicjatorzy założenia Towarzystwa, profesorowie: J. Budny, St. Bujak, 

Z. Duda, T. Gołębiewski, T. Haber, A. Horubała, M. Klepacka, 

E. Kołakowski, H. Niewiadomski, M. Pałasiński, A. Rutkowski, Z. Sikorski, 

G. Sobkowicz, A. Sroczyński, St. Tyszkiewicz, doc. I. Tyszkiewicz i dr 

T. Wawrzyniak powołali Komitet Założycielski w osobach profesorów: 

T. Gołębiewskiego, T. Habera, A. Horubały, A. Rutkowskiego, 
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St. Tyszkiewicza, który opracował statut Towarzystwa. W oparciu o statut 
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Dokument dotyczący rejestracji Towarzystwa 
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Towarzystwo zostało zarejestrowane w dniu 17.08.1990 r. przez Sąd 

Wojewódzki w Warszawie. 

Te działania zakończyły okres tworzenia Towarzystwa. 

W sprawozdaniu podano stan liczbowy członków Towarzystwa, który 

przedstawiał się następująco:  razem 369 członków; w Oddziałach: Gdański – 

50, Łódzki – 54, Małopolski – 42,  Olsztyński – 43, Warszawski – 55, 

Wielkopolski – 67, Wrocławski – 58. 

Przedstawiono zasady współpracy z innymi organizacjami, a mianowicie 

z: KTiChŻ PAN, PTNŻ i SITSpoż. 

W okresie sprawozdawczym dynamicznie rozpoczęła się rozwijać 

działalność Towarzystwa w zakresie organizowania sesji, konferencji, 

odczytów  naukowych, a także rozpoczęła się działalność wydawnicza 

Towarzystwa. 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, saldo na dzień 30.06.1991 r. 

wynosiło 34 049 030 zł. 

Na I Walnym Zebraniu Delegatów wybrano władze Towarzystwa, które 

ukonstytuowały się 14.10.1991 r. na posiedzeniu Zarządu Głównego  

w Warszawie. Na tym posiedzeniu przedyskutowano program działalności 

Towarzystwa w kadencji 1991-1994. Wybrano następujący skład Prezydium 

ZG: prezes prof. Antoni Rutkowski, wiceprezesi:  prof. Z. E. Sikorski i prof. 

St. Tyszkiewicz, sekretarz: prof. N. Baryłko-Pikielna, zastępca sekretarza: 

prof. J. Budny. Mając na uwadze konieczność skoncentrowania funkcji 

skarbnika w Warszawie, z ZG ustąpili: dr B. Król (Łódź) i doc. dr hab. 

J. Warchalewski (Poznań), którym ZG postanowił nadać status stale 

zapraszanych. Zgodnie z par. 20, pkt 5 Statutu PTTŻ w skład ZG zostali 

dołączeni dr B. Kłossowska, której powierzono funkcję skarbnika oraz dr M. 

Olkiewicz jako zastępca skarbnika PTTŻ. 

W dniu 14.10.1994 r. odbyło się II Walne Zebranie  Sprawozdawczo-

Wyborcze Delegatów PTTŻ. W zebraniu, któremu przewodniczył prof. 

Mieczysław Pałasiński wzięło udział 29 delegatów, spośród 34 wybranych. 

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 1991-1994 przedstawił 

prezes prof. A. Rutkowski. Wybrano Zarząd Główny, Główną Komisję 

Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński, a funkcję prezesa powierzono prof. A. 

Rutkowskiemu. 
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W czasie trwania II kadencji ZG działało 9 Oddziałów Towarzystwa, 

a liczba członków wzrosła z 491 do 592. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny zorganizował w dniach  

25 -29.05.1994 r. międzynarodową  konferencję „Food Law and Quality 

Improvement in Central and Eastern European Countries” poświęconą prawu  

i jakości żywności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.  W 

konferencji sponsorowanej przez EWG, ASAP i KBN wzięły udział 93 

osoby z: Białorusi, Belgii, Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, 

Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. 

Wygłoszono 5 referatów plenarnych oraz przedstawiono 23 raporty  z 

poszczególnych krajów. Inicjatorem i współorganizatorem konferencji był 

prof. Antoni Rutkowski i pod jego redakcją wydano materiały w języku 

angielskim (179 stron). 

W okresie II kadencji zespoły specjalistów pod kierunkiem prof. St. 

Tyszkiewicza prowadziły intensywne prace nad oceną stanu i perspektyw 

dalszego rozwoju polskiego prawa żywnościowego. Opracowane materiały 

były przedmiotem dyskusji na otwartych seminariach, a następnie zostały 

wydane drukiem, stanowiąc bogate źródło informacji w tej dziedzinie.  

W ramach tej działalności zorganizowano trzy konferencje: „Stan  

i perspektywy polskiego prawa żywnościowego” (Radziejowice,  

19-20.05.1992 r.), „Uwarunkowania i perspektywy polskiego prawa 

żywnościowego (Warszawa, 1-3.03.1993 r.) i  „Problemy harmonizacji 

polskiego prawa żywnościowego z ustawodawstwem europejskim” 

(Warszawa,   

23-24.05.1994 r.).  

W poszczególnych Oddziałach liczba członków przedstawiała się 

następująco: Gdański – 101; Lubelski – 20; Łódzki – 53; Małopolski – 75; 

Olsztyński – 35; Szczeciński – 30; Warszawski – 146; Wielkopolski – 100; 

Wrocławski – 63. 

Poza organizacją konferencji naukowych Oddziały pełniły funkcję 

integracyjną środowiska.  Formy działania były różne, od zebrań naukowych 

(71 odczytów) do organizowania wycieczek i wyjazdów na konferencje 

naukowe za granicą (O. Małopolski do Wiednia; O. Warszawski do RFN), a 

nawet spotkań towarzyskich, np. spotkania noworoczne w Krakowie i 

sylwestrowe w Warszawie. 



45 

 

Oddziały dbały też o dokumentację dorobku naukowego środowiska,  

a takimi przykładami mogą być wydane w formie zwartych publikacji 

wykazy stopni naukowych w zakresie technologii żywności i żywienia 

uzyskane we Wrocławiu w latach 1973-1995 oraz w Poznaniu w latach 1965-

1996. 

Na koniec kadencji w 1997 r. działały następujące Sekcje:  Analizy 

i Oceny Żywności, Chemii i Technologii Tłuszczów, Ekonomiczna, Młodych 

Pracowników Nauki oraz Technologii Mięsa. 

W okresie tym Oddziały Towarzystwa bardzo blisko współpracowały ze 

szkołami wyższymi i instytutami naukowymi. Większość konferencji 

i seminariów zorganizowano wykorzystując bazę materialną tych jednostek. 

Dobrym przykładem takiej współpracy było udostępnienie w 1997 r. przez 

Wydział Technologii Żywności AR w Krakowie lokalu (6 m2!) dla Oddziału 

Towarzystwa i  redakcji czasopisma ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość. 

Działalność Towarzystwa wspierały Instytut Przemysłu Mięsnego 

i Tłuszczowego oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. 

Na podkreślenie zasługuje  szczególnie bliska współpraca z KTiChŻ 

PAN. Towarzystwo współdziałało także ze Stowarzyszeniem Naukowo-

Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. 

Działalność Towarzystwa była wspierana przez KBN, który 

dofinansowywał kilka konferencji naukowych rocznie, a od 1997 r. dotował 

także wydawanie kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość. Działalność 

Towarzystwa była wspierana również przez Fundację Programów Pomocy 

dla Rolnictwa (FAPA) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej. 

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo współpracowało również 

z organizacjami zagranicznymi: Institute of  Food  Technologists (USA)  

i International Union of Food Science and Technology. Towarzystwo 

otrzymało także stypendium Rządu Austriackiego na udział dwóch członków 

w Sympozjum Euro Food Chem VIII w Wiedniu w 1995 r. 

Towarzystwo prowadziło ożywioną działalność wydawniczą. Wydawano 

biuletyn Towarzystwa Technolog Żywości, który w 1997 r. został włączony 

do kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość. Od 1997 r. kwartalnik  

O. Małopolskiego ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość stał się organem 

naukowym Towarzystwa. 



46 

 

Działalność wydawniczą  rozwijały także Oddziały Towarzystwa, 

a przede wszystkim O. Wielkopolski, który w latach 1995-1997 wydał cykl 

materiałów z seminariów naukowych „Związki nauki z praktyką” – 5 tomów 

materiałów. Ponadto Oddział wydał 4 broszury popularno-naukowe 

omawiające aktualne problemy nauki o żywności. 

Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów z dnia 14.10.1994 

r. pierwszymi Członkami Honorowymi PTTŻ zostali członkowie założyciele 

Towarzystwa i znamienici reprezentanci polskiej nauki o żywności: prof. dr 

hab. Wincenty Pezacki (AR Poznań) i prof. dr hab. dr h.c. Damazy J. Tilgner 

(Politechnika Gdańska). 

W dniu 17.10.1997 r. w Sękocinie k/Warszawy odbyło się III Walne 

Zebranie Delegatów PTTŻ, w którym udział wzięło 38 spośród 46 

wybranych delegatów. Zebranie otworzył prezes Towarzystwa III kadencji 

prof. A. Rutkowski, a poprowadził prof. Z. E. Sikorski.  

Sprawozdanie z III kadencji działalności Towarzystwa przedstawił 

prezes prof. Antoni Rutkowski. W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny 

zebrał się sześciokrotnie, a Prezydium ZG dziesięciokrotnie. Ustalono zasady 

przyznawania nagród młodym pracownikom nauki za wyróżniające się 

prezentacje prac naukowych. Postanowiono, że nagroda zostanie przyznana 

po raz pierwszy na XXVII Sesji KTiChŻ PAN w Szczecinie. Zatwierdzono 

status członka wspierającego PTTŻ. Podczas posiedzenia ZG w Szczecinie 

powołano  Sekcję Technologii Tłuszczów, której organizacji podjął się prof.  

B. Drozdowski. Podczas posiedzenia ZG w Warszawie, w dniu 11.12.1996 r. 

powołano Zespół Redakcyjny i Radę Programową kwartalnika ŻYWNOŚĆ. 

Technologia. Jakość. Zatwierdzono także powołanie Sekcji Młodej Kadry 

Naukowej PTTŻ. 

W okresie sprawozdawczym 1995-1997 działało dziewięć Oddziałów 

Towarzystwa, pięć Sekcji, a liczba członków wynosiła 592. W  okresie tym 

ZG i Oddziały zorganizowali łącznie 33 konferencje i seminaria naukowe. 

Było to między innymi seminarium naukowe z udziałem referentów 

zagranicznych „Consumer Sciences and their Links to Nutrition, Food 

Quality and Marketing” zorganizowane przez ZG we współpracy z Centrum 

Agrotechnologii i Weterynarii  PAN (obecnie IRZiBŻ PAN) w Olsztynie 

oraz Instytutem Żywności i Żywienia. Seminarium, które odbyło się w 

dniach 19-20.09.1994 r. w Warszawie, poświęcone było przedstawieniu 

osiągnięć w tym zakresie  
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w Europie oraz promowaniu badań konsumenckich jako ważnego czynnika 

rozwoju, racjonalizacji żywienia oraz marketingu w Polsce. 

W ramach posiedzeń naukowych zorganizowano w Oddziałach 70 

zebrań połączonych z wygłoszeniem referatów i dyskusją.  

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo współpracowało z KTiChŻ 

PAN, SITSpoż.,  Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 

Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.  Komitet Badań 

Naukowych wspomagał działalność naukową  Towarzystwa dofinansowując  

niektóre konferencje i wydawanie kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Technologia. 

Jakość.  

W działalność Zarządu Głównego poważny wkład wniosły Instytuty 

Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz Biotechnologii Przemysłu Rolno-

Spożywczego. Na terenie tych Instytutów odbywała się większość posiedzeń 

i konferencji organizowanych przez ZG i O. Warszawski PTTŻ. Ponadto 

IBPRS wspomagał technicznie i organizacyjnie działalność sekretariatu 

Towarzystwa. 

W ramach współpracy z zagranicą  PTTŻ  współpracowało z: 

 Institute od Food Technologists (USA), który sponsorował w 1996 r. 

udział dwóch wykładowców w konferencjach międzynarodowych 

zorganizowanych przez Towarzystwo, 

 International Union of Food Science and Technology, która ufundowała 

stypendia dla młodych pracowników nauki na pokrycie kosztów 

uczestnictwa w IX Światowym Kongresie Nauki i Technologii Żywności 

w Budapeszcie (1995 r.). 

W okresie tym rozwijała się dynamicznie działalność wydawnicza 

Towarzystwa, wydawany był Biuletyn Technolog Żywności w nakładzie 600 

egzemplarzy. Kwartalnik ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość wydawany  

w latach 1994-1996, jako kwartalnik naukowy O. Małopolskiego, od 1997 r. 

stał się ogólnopolskim wydawnictwem, rozprowadzanym wśród wszystkich 

członków Towarzystwa. PTTŻ sponsorowało również wydawanie 

kwartalnika Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 

Aktywnie działał Oddział Wielkopolski, który wydał w tym okresie 

kolejne cztery zeszyty serii popularno-naukowej i cztery tomy serii Związki 

nauki z praktyką. 
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Wydano także materiały dziewięciu konferencji zawierające referaty 

plenarne i komunikaty naukowe. Do innych wydawnictw opracowanych 

z inicjatywy Towarzystwa należy zaliczyć „Bibliografię publikacji z zakresu 

żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) za rok 

1995”, wydaną z inicjatywy Sekcji Technologii Mięsa, a opracowaną przez 

dr hab. Tadeusza Sikorę (Kraków 1995 r.). 

W dniu 16.01.1998 r. odbyło się w Miedzeszynie k/Warszawy zebranie 

ZG Towarzystwa, na którym ukonstytuował się zarząd, a funkcję prezesa 

objęła prof. N. Baryłko-Pikielna.  

W latach 1998-2000 Zarząd Główny odbył sześć zebrań poświęconych 

bieżącym sprawom działalności Towarzystwa, a Prezydium ZG zebrało się 

10 razy. 

W okresie sprawozdawczym między innymi postanowiono, że  

czasopismo ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość  będą otrzymywać wszyscy 

członkowie Towarzystwa, a Polish Journal of Food and Nutrition Sciences  

ci, którzy zgłoszą  taką chęć. Na posiedzeniu ZG 18.10.1999 r. w Olsztynie 

podjęto uchwałę o powołaniu Wydawnictwa Naukowego PTTŻ z siedzibą w 

Krakowie. 

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.09.2000 r.) działało dziewięć 

Oddziałów Towarzystwa, a liczba członków wynosiła 689 osób. 

W poszczególnych Oddziałach liczba członków była następująca: Gdański – 

90, Lubelski – 20, Łódzki – 60, Małopolski – 110, Olsztyński – 34, 

Szczeciński – 25, Warszawski – 164, Wielkopolski – 124, Wrocławski – 62. 

Działało również sześć Sekcji: Analizy i Oceny Żywności, Chemii 

i Technologii Tłuszczów, Ekonomiczna, Młodej Kadry Naukowej, 

Technologii Mięsa i Technologii Węglowodanów. 

Na koniec IV kadencji Towarzystwo liczyło 28 członków wspierających. 

Członkami Honorowymi Towarzystwa zostali prof. dr hab. Henryk 

Gąsiorowski, prof. dr hab. dr h.c. Mieczysław Pałasiński i prof. dr dr h.c. 

Antoni Rutkowski. 

Zgodnie z celami statutowymi działalność Towarzystwa w IV kadencji 

skupiała się głównie na organizowaniu konferencji i seminariów naukowych, 

prowadzeniu zebrań naukowo-odczytowych oraz działalności wydawniczej. 

W tym okresie Towarzystwo zorganizowało lub współorganizowało 37 
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konferencji i seminariów. W Oddziałach zostało zorganizowanych 65 zebrań 

odczytowych. 

W dniu 10.05.2000 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie 

o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Niemieckich Technologów 

Żywności (GDL – Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltechnologen) i PTTŻ. 

Oddziały i Sekcje Towarzystwa kontynuowały i rozwijały formy 

działalności wypracowane od początku działalności. 

W dniu 7.12.2000 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa 

w Warszawie – Wawrze. Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie  

z kończącej się IV kadencji, przedstawiono wnioski dotyczące działalności 

Towarzystwa w przyszłości oraz wybrano nowe władze. 

Prezesem Towarzystwa na V kadencję (2000-2002) został wybrany prof. 

dr hab. Tadeusz Sikora. 

Walne Zebranie delegatów postanowiło jednomyślnie nadać godność 

Członka Honorowego Towarzystwa:  prof. dr hab. dr h.c. Ninie Baryłko-

Pikielnej, prof. dr hab. Bronisławowi Drozdowskiemu i prof. dr hab. dr h.c. 

Zdzisławowi E. Sikorskiemu. 

Prezydium ZG PTTŻ ukonstytuowało się na zebraniu w dniu 12.01. 

2001 r. W dniu 17.04.2002 r., ze względu na złożenie rezygnacji przez dr 

Wiesławę Grzesińską, Zarząd Główny powołał dr Małgorzatę Wroniak na 

członka ZG i powierzył jej funkcję skarbnika. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się osiem zebrań ZG, na których 

omawiano bieżącą działalność Towarzystwa, przyjmowano roczne 

sprawozdania z działalności Oddziałów i Sekcji. ZG koordynował 

i inspirował nowe formy działalności.  

W 2001 r. Towarzystwo zostało partnerem w projekcie Flair Flow 

Europe IV (FFE IV) i rozpoczęło realizację tematu „Quality of Life and 

Management of Living Resources” (Jakość życia i zarządzania istniejącymi 

zasobami) w ramach FLAIR FLOW EUROPE IV (FFE IV). W czwartej 

edycji projektu FFE nasze Towarzystwo zostało jego kontraktorem i  

jednocześnie reprezentantem Polski, a krajowym liderem sieci została prof. 

Danuta Kołożyn-Krajewska. 

Na zebraniu ZG w dniu 7.01.2003 r. podjęto uchwałę o ustanowieniu 

Złotej Odznaki PTTŻ oraz o powołaniu Rady Konsultacyjnej kwartalnika 

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, do której zaproszeni zostali 
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naukowcy zagraniczni polskiego pochodzenia. Podpisano porozumienie  

o współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu 

Spożywczego oraz nawiązano współpracę z Radą Gospodarki Żywnościowej 

przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Na zebraniu ZG w dniu 10.09.2003 r. m.in. powołano kapitułę Złotej 

Odznaki pod przewodnictwem prof. Antoniego Rutkowskiego, której 

członkami są członkowie honorowi Towarzystwa. 

W związku z trudnościami zarejestrowania Wydawnictwa Naukowego 

PTTŻ jako jednostki prowadzącej działalność statutową, ZG podjął uchwałę 

o powołaniu Oddziału Wydawnictwo Naukowe PTTŻ z siedzibą w 

Krakowie. 

Na koniec V kadencji liczba członków Towarzystwa wynosiła 873 

osoby. W poszczególnych Oddziałach  liczba członków była następująca: 

Gdański – 167, Lubelski – 30, Łódzki – 75, Małopolski – 115, Olsztyński 32, 

Szczeciński – 25, Warszawski – 220, Wielkopolski – 129, Wrocławski – 80. 

Na koniec V kadencji Towarzystwo liczyło 13 członków wspierających. 

W okresie V kadencji Towarzystwo było organizatorem lub 

współorganizatorem 42 konferencji lub seminariów naukowych. W okresie 

tym Oddziały zorganizowały 75 zebrań naukowych (odczytowych). 

Działalność branżową prowadziły Sekcje.  

Kontynuowana była działalność wydawnicza i formalnie został 

powołany Oddział Wydawnictwo Naukowe PTTŻ z siedzibą w Krakowie. 

Regularnie wydawany był kwartalnik ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. 

Jakość. 

W czasie V kadencji utrzymywana była współpraca z innymi 

organizacjami: 

 Komitetem Badań Naukowych, który corocznie wspomagał finansową 

działalność  Towarzystwa (konferencje i wydawanie kwartalnika 

ŻYWNOŚĆ, 

 Komitetem Nauk o Żywność PAN, m.in. przy organizacji Sesji KNoŻ 

PAN w Lublinie (2002 r.) i we Wrocławiu (2003 r.), 

 szkołami wyższymi i instytutami naukowymi, przede wszystkim  

we wspólnej organizacji imprez naukowych, 

 Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników 

Przemysłu Spożywczego – w dniu 11.09.2002 r. zostało podpisane 
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porozumienie o współpracy w zakresie rozwijania nauki i technologii 

w przetwórstwie rolno-spożywczym, 

 Radą Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi – Towarzystwo zostało członkiem Rady, a prof. T. Sikora 

reprezentantem PTTŻ pełniąc funkcję przewodniczącego Komitetu 

Bezpieczeństwa i Jakości Żywności. 

Towarzystwo prowadziło także współpracę doraźną z innymi 

organizacjami, jak np. Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, czy Polską 

Federacją Producentów Żywności. 

Działalność w ramach projektu Unii Europejskiej Flair Flow Europe IV 

W latach 2001-2003 PTTŻ był partnerem w projekcie FLAIR-FLOW 

EUROPE IV (FFE IV), realizowanym w ramach tematu „Quality of Life and 

Management of Living Resources” (Jakość życia i zarządzanie istniejącymi 

zasobami) w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Pełny tytuł tematu 

brzmiał: Disseminating the results of EU food research projects to small and 

medium sized food industries, health professionals and consumer groups 

through a 24-country dynamic network system (Upowszechnianie rezultatów 

projektów naukowych UE wśród małych i średnich przedsiębiorstw 

przemysłu żywnościowego, profesjonalistów żywieniowców i grup 

konsumenckich poprzez dynamiczny system sieci 24 krajów).  

Projekt był realizowany przez 24 kraje reprezentowane najczęściej przez 

wydziały wyższych uczelni, instytuty naukowe, różne organizacje lub, choć 

w znacznej mniejszości, towarzystwa naukowe (poza Polską jeszcze 

węgierskie MÉTE).  

Koordynatorem projektu był Jean-Francois Quilien reprezentujący INRA 

– francuski instytut badawczy w dziedzinie rolnictwa. W skład grupy 

zarządzającej projektem, poza koordynatorem, wchodzili czterej Liderzy 

Działania (Action Leader) do różnych celów projektu i kierownik ds. sieci 

internetowej. Pozostali kontraktorzy byli reprezentowani w projekcie przez  

tzw. National Network Leaders (NNL) – Liderów Sieci Krajowej. Polskim 

NNL, z ramienia PTTŻ – D. Kołożyn-Krajewska.  

Głównymi celami FFE IV było: 

1. Upowszechnianie, w przystępnej formie, rezultatów programów 

naukowych sponsorowanych przez UE. W tym celu podjęte zostały 

następujące działania: 
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 zbudowanie sieci międzynarodowej, 

 skierowanie informacji do zainteresowanych grup użytkowników tj. 

małych i średnich przedsiębiorstw, profesjonalistów żywieniowców 

i grup konsumenckich,  

 poprawa „narzędzi” upowszechniania.  

2. Wykreowanie dialogu z użytkownikami (tzw. platforma konsensusu). 

 

Celem platformy konsensusu było: uzyskanie reakcji każdej z grup na 

upowszechniane informacje i identyfikacja ich prawdziwych potrzeb 

w dziedzinie wiedzy naukowej.  

Cel pierwszy był realizowany przez: 

 upowszechnianie jednostronicowych streszczeń rezultatów projektów 

naukowych UE przez: e-mail, publikacje w czasopismach fachowych, 

konferencje,  

 upowszechnianie raportów syntetycznych dotyczących wiodących 

tematów w nauce o żywności i żywieniu. 

Zorganizowano także 3 debaty dla różnych grup odbiorców: „Żywność 

modyfikowana genetycznie. Korzyści i zagrożenia dla małych i średnich 

przedsiębiorstw” (12.12.2001 r.); pytania i odpowiedzi z tej debaty wydano 

w formie broszury pod red. Hanny Wysockiej i Danuty Kołożyn-

Krajewskiej: „Bezpieczeństwo produkcji żywności” (17.09.2003 r.) dla 

profesjonalistów żywieniowców; „Żywność funkcjonalna” (17.09.2003 r.) 

dla grup konsumenckich. 

W pracach brało udział kilka Oddziałów PTTŻ: Gdański, Łódzki. 

Lubelski, Małopolski, Szczeciński i Wrocławski. Podpisano umowę ze 

Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, dzięki czemu sieć grup 

konsumenckich funkcjonowała bardzo dobrze. Wybrane jednostronicowe 

streszczenia lub ich krótsze omówienia były drukowane na łamach 

kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 

Ponadto w ramach projektu towarzyszącego FFE IV tzw. Accompanying 

Measure, skierowanego do państw kandydujących do UE, w Polsce zostały 

zorganizowane seminaria: warsztaty „Probiotyki” (20.6.2002 r. w Krakowie) 

i „Jakość żywności a rolnictwo organiczne” (18.11.2002 r. w Krakowie).  

Z obu warsztatów wydano materiały w postaci pełnych opracowań. 
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Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów została w 2002 r. członkiem 

Europejskiej Federacji Tłuszczowej – Euro Fed Lipid. 

W XII Międzynarodowym Kongresie Food Science and Technology 

zorganizowanym przez IUFoST w Chicago (16-20.07.2003 r.) uczestniczyła 

mgr Aneta Jarosławska z Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ. 

W dniu 2.12.2003 r. odbyło się w Wildze k/Warszawy VI Walne 

Zebranie Delegatów Towarzystwa. Delegaci udzielili absolutorium 

ustępującym władzom Towarzystwa. Prezesem towarzystwa ponownie został 

wybrany prof. Tadeusz Sikora. W dniu 13.01.2004 r. w Warszawie odbyło 

się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego PTTŻ  

W VI kadencji kontynuowana była działalność Towarzystwa 

prowadzona przez Zarząd Główny, Oddziały i Sekcje. W 2004 r. PTTŻ 

uzyskało status organizacji pożytku publicznego.  

Podczas XXXV Sesji Naukowej KNoŻ PAN w Łodzi zostały wręczone 

dyplomy Członka Honorowego Towarzystwa, które otrzymali prof. Jadwiga 

Wilska-Jeszka i prof. Wacław Leszczyński. Wręczono  także Złote Odznaki 

PTTŻ, przyznane po raz pierwszy, a otrzymali je profesorowie: Nina 

Baryłko-Pikielna, Antoni Rutkowski, Roman Grzybowski, Mieczysław 

Pałasiński, Teresa Skrabka-Błotnicka, Teresa Smolińska, Zdzisław 

Targoński, Stanisław Tyszkiewicz, Jerzy R. Warchalewski i Jadwiga Wilska-

Jeszka. 

W dniu 24.11.2004 r. w Warszawie podczas V Sesji Przeglądowej 

Analityki zorganizowanej przez Sekcję Analizy i Oceny Żywności PTTŻ 

Złota Odznakę PTTŻ otrzymała prof. Barbara Szteke. 

Rocznicę 15-lecia istnienia Towarzystwa obchodzono przy okazji V 

Konferencji Naukowej „Jakość i bezpieczeństwo żywności” w dniach  

17-18.11.2005 r. w Białobrzegach, zorganizowanej wspólnie z Oddziałem 

Warszawskim PTTŻ. Fakt naszego 15-lecia zauważyli m.in. Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, prezes ZG SITSpoż. prof. 

Stanisław Tyszkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych 

prof. Anna Gronowska-Senger. 

Na zebraniu ZG w dniu 6.04.2006 r. rozpoczęto przygotowania do 

zbliżających się wyborów w oddziałach i zakończenia VI kadencji 

działalności Towarzystwa. Podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdań z 
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działalności merytorycznej i finansowej oraz uchwały dotyczące Walnego 

Zebrania.  

Ostatnie zebranie ZG przed Walnym Zebraniem odbyło się 26.09.2006 r. 

w Akademii Morskiej w Gdyni. Poinformowano o dotacjach przyznanych dla 

czasopisma ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość oraz Sekcji Młodych 

Pracowników Nauki PTTŻ i Sesji Naukowej KNoŻ PAN, której 

współorganizatorem był O. Gdański. Powołano Komisję ZG ds. opracowania 

strategii działalności Towarzystwa w VII kadencji. O. Warszawski zgłosił 2 

kandydatów na Członków Honorowych: prof. dr h.c. Adolfa Horubałę oraz 

prof. dr hab. Piotra P. Lewickiego.  

W okresie sprawozdawczym VI kadencji w latach 2004-2006 odbyło 5 

zebrań Prezydium ZG. Liczba członków Towarzystwa na koniec kadencji 

wynosiła 727 osób. W tym czasie Towarzystwo posiadało 11 członków 

wspierających. PTTŻ współpracowało z wieloma krajowymi i zagranicznymi 

instytucjami lub organizacjami o charakterze naukowym (m.in. KNoŻ PAN, 

SITSpoż. NOT, Słowackie Towarzystwo Nauk Rolniczych, Leśnych, 

Żywnościowych i Weterynaryjnych, Euro Fed Lipid, IUFoST, IFT), jak  

i rządowym (Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi).  

                                                                                        Tadeusz Sikora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Lata 2007-2014 

Walne Zebranie Delegatów PTTŻ odbyło się w dniu 21 listopada 2006 r. 

w Warszawie. Nowym prezesem Towarzystwa została prof. Danuta Kołożyn-

Krajewska, która rozpoczęła pełnienie obowiązków od 1 stycznia 2007 r. 

W czasie trwania VII kadencji odbyło się 8 zebrań ZG w większości 

zorganizowanych w Warszawie. Dotyczyły one w głównej mierze typowej 

działalności statutowej Towarzystwa.  

W dniu 29.03.2007 r. ZG powołał zespół recenzentów do oceny prac 

zgłoszonych w konkursie PTTŻ na najlepszą publikację w roku 2006, która 

ukazała się na łamach czasopisma ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 

Przedstawiono informację dotyczącą projektu „Diagnoza stanu 

bezpieczeństwa w procesach wytwarzania produktów tradycyjnych i 

lokalnych oraz projekt modelu systemu bezpieczeństwa i doradztwa 

technologicznego dla tych produktów”, który uzyskał dofinansowanie z 

Funduszu Współpracy „AGRO-SMAK-2”. Przedstawiono również 

informację, że PTTŻ otrzymało zaproszenie do udziału w projekcie w ramach 

VII programu ramowego UE „Food Quality and Safety Flow”.  

W 2007 r. ZG wraz z Sekcją Ekonomiczną zrealizował projekt 

„Diagnoza stanu bezpieczeństwa w procesie wytwarzania produktów 

tradycyjnych i lokalnych oraz projektu modelu bezpieczeństwa i doradztwa 

technologicznego dla tych produktów”. Wydano materiały szkoleniowe i 

przygotowano raport pod redakcją prof. Danuty Kołożyn-Krajewskiej i dr 

Karola Krajewskiego. 

W dniu 24 września 2008 r. na Wydziale Nauk o Żywności  

i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się 

wspólne posiedzenie ZG PTTŻ i członków KNoŻ PAN. Posiedzenie 

poprowadzili przewodniczący KNoŻ prof. Włodzimierz Bednarski i prezes 

PTTŻ prof. Danuta Kołożyn-Krajewska. W czasie obrad prof. Jan Gawęcki 



56 

 

zrelacjonował sytuację i postęp prac w ramach Krajowego Programu Badań 

Naukowych i Prac Rozwojowych. Przedstawiono priorytetowe obszary 

badawcze. Wysłuchano także referatów prof. A. Rutkowskiego („Społeczne 

organizacje naukowe, a rzeczywistość 2008 roku – nauki o żywności i 

żywieniu człowieka”) oraz dr M. Polak-Bereckiej („Kontrowersje wokół 

żywności modyfikowanej genetycznie”). Prof. G. Lewandowicz zreferowała 

sprawę utworzenia portalu o żywności GMO, prosząc wszystkich o 

współpracę i uwagi. Dyskusja jaka wywiązała się po każdym z wystąpień 

dotyczyła wielu wątków związanych zarówno z punktacją krajowych 

czasopism (uważanych za zbyt niską w porównaniu do zagranicznych), 

poziomu prac promocyjnych oraz docierania z informacjami poruszanymi w 

tych gremiach do społeczeństwa.  

Na zebraniu ZG w dniu 26.03.2009 r. prof. T. Sikora poinformował  

o zakończeniu działalności jako przedstawiciel PTTŻ w Radzie Gospodarki 

Żywnościowej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezydium ZG  

zarekomendowało  na to stanowisko kandydaturę prof. A. Lenarta.  Prof. T. 

Sikora pozostał natomiast Członkiem Federacji Gospodarki Żywnościowej 

RP. Rozpoczęto przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów. 

Kontynuacja tych prac zdominowała następne, już ostatnie posiedzenie ZG 

tej kadencji, które odbyło się w dniu 27 września 2009 r. Wyznaczono termin 

i przyjęto porządek obrad VII Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ. Podjęto 

uchwałę o przyznaniu Złotych Odznak PTTŻ i godności Członka 

Honorowego Towarzystwa. Na wniosek O. Małopolskiego Złotą Odznakę 

przyznano prof.  

T. Sikorze i Andrzejowi Janaczkowi – prezesowi Zakładów Tłuszczowych 

„Bielmar" Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (członkowi wspierającemu Oddziału 

Małopolskiego od 1994 r.). Na wniosek O. Olsztyńskiego Złotą Odznakę 

przyznano prof. J. Budnemu, a na wniosek ZG prof. B. Królowi z 

Politechniki Łódzkiej, prof. P. Bykowskiemu z AM z Gdyni oraz wieloletnim 

członkom wspierającym: dr inż. Barbarze Lenart – dyrektor ds. zapewnienia 

jakości Tchibo – Warszawa Sp. z o. o., mgr inż. Marzennie Wachnik  – 

dyrektor ds. produkcji Raisio Polska Foods Sp. z o.o., Jerzemu 

Kozłowskiemu –dyrektorowi działu badań i rozwoju Frito-Lay Poland Sp. z 

o.o. oraz Tomaszowi J. Kowalewskiego – dyrektorowi Hortimex Plus Sp. z 

o.o. Sp. Komandytowa. O. Wielkopolski wystąpił  z wnioskiem o przyznanie 

godności Członka Honorowego prof. Z. Dudzie, Zarząd Główny –  prof. St. 

Tyszkiewiczowi, a doc. dr hab. R. Jędrzejczak – prof. Barbarze Szteke. ZG 

zaakceptował wszystkie kandydatury. 
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Na tym zebraniu powołano także dr inż. Monikę Trząskowską na 

stanowisko pełnomocnika ds. strony internetowej PTTŻ. W roku 2009 

staraniem ZG i Wydawnictwa  PTTŻ wydano monografię pt. „Geneza i 

pierwsze 15 lat działalności Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 

(1990-2005)”  opracowaną przez prof. dr hab. Tadeusza Sikorę. 

Pierwsze zebranie ZG VIII kadencji odbyło się bezpośrednio po Walnym 

Zebraniu (9.12.2009 r.) i poprowadziła je prezes prof. Danuta Kołożyn-

Krajewska. Zwróciła uwagę na  poszerzenie grona Członków Honorowych  

o profesorów: B. Szteke, P. Bykowskiego, Z. Dudę i St. Tyszkiewicza. 

Kolejne zebrania ZG, organizowane zwykle dwa razy w roku, dotyczyły 

głównie planowania działań na rok następny i przyjmowania sprawozdań 

merytorycznych oraz finansowych ZG i Oddziałów za rok poprzedni. 

Przyjmowano je podejmując stosowne uchwały, które dotyczyły także 

przeznaczania uzyskiwanych dochodów na cele statutowe Towarzystwa. 

Rokrocznie ZG podejmował uchwały o powołaniu zespołu recenzentów do 

oceny prac zgłoszonych do konkursu PTTŻ na najlepsze publikacje 

opublikowane na łamach ŻYWNOŚCI, rozpatrywał ich decyzje i przyznawał 

nagrody.  

Szczególny charakter miało zebranie ZG, które odbyło się 7 grudnia 

2010 r. na Wydziałach Technologii Żywności i Nauk o Żywieniu Człowieka 

i Konsumpcji SGGW w Warszawie, związane z jubileuszem 20-lecia 

Towarzystwa. Prezes prof. D. Kołożyn-Krajewska wręczyła dyplomy nowo 

mianowanym Członkom Honorowym PTTŻ oraz Złote Odznaki. 

Na zebraniu w dniu 30.03.2011 r. przyjęto uchwały o przeznaczeniu 50% 

wpłat członków wspierających dla Wydawnictwa Naukowego PTTŻ  

i 50% dla Sekcji Młodej Kadry Naukowej oraz o przeznaczeniu dochodów za 

2010 r. na cele statutowe Towarzystwa. Podjęto również temat ustawy o 

podatku VAT (Dz. U. z 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz 

dyskutowano o wątpliwościach, co do naliczania podatku VAT od opłat 

konferencyjnych organizowanych przez PTTŻ sympozjów i konferencji 

naukowych. Zmiany przepisów prawnych i dostosowywanie się 

Towarzystwa do ich wymogów stało się wyzwaniem dla ZG.  

Niezwykle ważną wiadomość podano na zebraniu ZG, które odbyło się 

w Warszawie w dniu 14 grudnia 2011 r. Prof. T. Sikora poinformował, że 

czasopismo ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość jest na tzw. liście 

filadelfijskiej. Podczas zebrania ZG w dniu 30 marca 2012 r., poza 

rozpatrzeniem typowych spraw statutowych, omówiono również 
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przygotowywania do Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa. Prezes O. 

Szczecińskiego dr inż. Arkadiusz Żych zaproponował, aby kolejne zebranie 

ZG odbyło się jeszcze  

4. września 2012 r. w Szczecinie przy okazji konferencji naukowej „Żywność 

ekologiczna i jej przetwórstwo”. Na tym zebraniu prezes prof. D. Kołożyn-

Krajewska poruszyła problem braku aktywności Sekcji Analizy i Oceny 

Jakości. Dr M. Wroniak przedstawiła „za” i „przeciw” rezygnacji PTTŻ ze 

statusu organizacji pożytku publicznego oraz związaną z tym konieczność 

zmiany statutu Towarzystwa. Wg Niej zmiany w statucie muszą być 

zaakceptowane na Walnym Zebraniu Delegatów. Powołano także komisję do 

spraw opracowania strategii działalności Towarzystwa w IX kadencji. 

Poinformowano, że z O. Olsztyńskiego wpłynął wniosek o przyznanie Złotej 

Odznaki PTTŻ prof. H. Kostyrze. Prezes prof. D. Kołożyn-Krajewska 

przedstawiła wniosek Prezydium ZG o przyznanie Złotych Odznak PTTŻ dla 

mgr inż. Marii Małuszyńskiej, która przez wiele lat prowadziła sprawy 

administracyjne Towarzystwa oraz dr Ewy Ślawskiej – sekretarz redakcji 

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość.  

Prezydium ZG w okresie sprawozdawczym odbyło 7 zebrań. Liczba 

członków zmniejszyła się do 683 osób. Podobnie stało się z liczbą członków 

wspierających. Pozostali nimi: Tchibo – Warszawa Sp. z o. o., Bunge Polska 

Sp. z o.o. z Karczewa, Hortimex Sp. z o.o. z Konina, Zakłady Przemysłu 

Tłuszczowego Bielmar Sp. z o.o. z Bielska–Białej i Hartim Szczecin ze 

Szczecina. Jak zwykle bardzo bogato przedstawiała się działalność oddziałów 

i większości sekcji. Szczegóły ich prac zawarte są w opisach i kalendariach 

zamieszczonych w tej jubileuszowej monografii. Warto nadmienić, że 

wskaźnik Impact Factor obliczony w 2012 r. przez Thomson Reuters dla 

dwumiesięcznika naukowego ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 

wyniósł 0,155, co oznaczało, że nieznacznie, ale zwiększył się. 

Towarzystwo podtrzymywało kontakty z innymi stowarzyszeniami 

naukowymi i organami rządowymi zajmującymi się nauką, które 

wymieniono uprzednio przy prezentacji działań ZG w VII kadencji. Ponadto 

warto dodać, że od 2009 r. w Radzie Gospodarki Żywnościowej działającej 

przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasiadał prof. A. Lenart, który 

reprezentował PTTŻ. Prof. T. Sikora reprezentuje PTTŻ w Komitecie 

Chroniącym Bezstronność, powołanym w marcu 2008 r. w Jednostce 

Certyfikującej TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. W 2010 r. prof. T. Sikora 

został laureatem Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda 
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Kindlarskiego. Prof. D. Kołożyn-Krajewska została wiceprzewodniczącą ds. 

badań w ukonstytuowanej w dniu 22.02.2012 r. Radzie ds. Racjonalnego 

Wykorzystywania Żywności w ramach Federacji Polskich Banków 

Żywności. Wówczas rozpoczęto przygotowania projektu badań europejskich 

dotyczący tych zagadnień. Prof. K. Krygier reprezentował PTTŻ w 

powołanej przez Ministerstwo Zdrowia Radzie ds. Diety, Aktywności 

Fizycznej i Zdrowia. Dr inż. K. Krajewski  został powołany na kadencję 

2008-2011 na członka Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Nauki Rolnicze 

– Leśne – Weterynaryjne) przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

prof. dr hab. Barbarę Kudrycką.  

Walne Zebranie Delegatów podsumowujące działalność  PTTŻ w czasie 

VIII kadencji ZG odbyło się 14 grudnia 2012 r.  w Warszawie. Ustępujący 

ZG uzyskał  absolutorium, a nowym prezesem wybrany został prof. E. 

Pospiech z Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ. Pierwsze robocze, a w sumie 

drugie, posiedzenie ZG IX kadencji odbyło się w Poznaniu 14 maja 2013 r. 

Poza rutynowymi sprawami związanymi ze sprawozdaniami (merytorycznym 

i finansowym) z działalności Towarzystwa za poprzedni rok podjęto szereg 

ważnych decyzji. Najważniejszą było powołanie 11. Oddziału PTTŻ – 

O. Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie. Jego pierwszą prezes została  

dr hab. Małgorzata Dżugan, prof. URz, która jako gość wzięła udział w 

zebraniu ZG, na którym  przedstawiła historię powstania i wstępny plan 

działania nowego Oddziału. Na tymże zebraniu po raz pierwszy 

zaproponowano  

i poddano pod dyskusję możliwość przeprowadzania zebrań ZG przez 

Internet, umożliwiających obniżenie kosztów. Stwierdzono, że aczkolwiek 

takie rozwiązanie jest atrakcyjne, szczególnie ze względu na koszt, to jednak 

niektóre sprawy powinny być wyłączone z tego trybu. Wniosek dotyczący 

możliwości przyjęcia głosowania internetowego z wyłączeniem sprawozdań 

merytorycznych, finansowych oraz spraw osobowych został jednogłośnie 

zaakceptowany. Postanowiono także,  że ze względu na brak aktywności 

Sekcji Analizy i Oceny Żywności dokonuje się jej likwidacji. Decyzja ta nie 

wykluczyła możliwości wznowienia działalności tej sekcji.  

Na tym zebraniu prof. D. Kołożyn-Krajewska poinformowała, że  

w imieniu PTTŻ złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 

ramach konkursu „2012 Innowacje Społeczne” wniosek o dofinansowanie 

projektu badawczego zatytułowanego „Model ograniczenia strat i 

marnowania żywności z korzyścią dla społeczeństwa” (MOST). Celem 



60 

 

projektu było opracowanie i wdrożenie do przedsiębiorstw w łańcuchu 

żywnościowym procedur ograniczania strat i marnowania żywności z 

wykorzystaniem systemu MOST na przykładzie sektora mleczarskiego. 

Dodała, że projekt jest przewidziany na 3 lata i będzie realizowany przez 

konsorcjum, w którym PTTŻ jest liderem. W skład konsorcjum wchodzą: 

Federacja Polskich Banków Żywności, Centralny Ośrodek Badawczy 

Opakowań, Instytut Ekonomki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, 

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita – Wysokie Mazowieckie.  

Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, sekretarz PTTŻ poinformowała, 

że zgodnie z informacjami uzyskanymi od Stanisława Wroniaka, głównego 

księgowego PTTŻ, przygotowywany jest wniosek rejestracyjny do KRS, 

który zostanie złożony do sądu po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów.  

W dniu 2 lipca 2013 r., przy okazji XLI Sesji Naukowej KNoŻ PAN  

„Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu” zorganizowanej w 

Krakowie, odbyło się posiedzenie Prezydium ZG. Efektem było przypisanie 

poszczególnym członkom Prezydium spraw związanych z realizacją strategii 

Towarzystwa. Podjęto dyskusję dotyczącą utworzenia kapituły nagradzającej 

prace doktorskie z dziedziny technologii żywności, a także powołania 

komitetu obchodów 25-lecia PTTŻ. Powrócono do nierozstrzygniętej na 

Walnym Zebraniu Delegatów sprawy statusu PTTŻ jako organizacji pożytku 

publicznego. Nie przeczuwano, że sprawa ta spowoduje konieczność 

zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, jako że decyzję w tej 

sprawie może podejmować tylko to gremium.  

Podobne zebranie Prezydium ZG odbyło się jeszcze 5.12.2013 r. w 

Warszawie w siedzibie NOT, na którym powrócono do sprawy 

funkcjonowania PTTŻ jako organizacji pożytku publicznego oraz 

zacieśnienia współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników 

Przemyślu Spożywczego NOT, które na tym spotkaniu reprezentowali prof. 

St. Tyszkiewicz – przewodniczący Rady Krajowej SITSpoż. i inż. Bronisław 

Wesołowski – prezes ZG SITSpoż.  

W dniu 13.12.2013 r. odbyło się pierwsze zebranie internetowe ZG 

Towarzystwa. Pod względem informatycznym pieczę nad prawidłowym 

przebiegiem zebrania sprawował dr inż. Marcin Kidoń, członek PTTŻ z UP 

w Poznaniu. Do najważniejszych ustaleń zebrania należało przyjęcie uchwały 

o wykreśleniu PTTŻ z Rejestru Przedsiębiorstw (na taką konieczność 

wskazywał Krajowy Rejestr Sądowniczy – KRS). Następnie rozpoczęto 

dyskusję nad utworzeniem kapituły nagradzającej prace doktorskie i 
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sposobem ich nagradzania oraz nad powołaniem komisji ds. obchodów 

Jubileuszu 25-lecia PTTŻ. W okresie tym Towarzystwo uczestniczyło w 

różnych działaniach, z których do najważniejszych należało zgłoszenie PTTŻ 

do udziału w programie „Wiem, co wybieram/prozdrowotna koalicja" 

„Świadomy Wybór – Perspektywa 2020" oraz w „Global Food Safety 

Curricule Initative”. 

Prof. D. Kołożyn-Krajewska i prof. T. Sikora przygotowali także szerszą 

informację o naszym Towarzystwie w związku z I Kongresem Towarzystw 

Naukowych „Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, 

trwanie", który odbył się w Warszawie w dniach 17-18 września 2013 r.  

z inicjatywy Rady Towarzystw Naukowych działającej przy Prezydium 

Polskiej Akademii Nauk. 

Pod koniec 2013 r. okazało się, że uchwała ZG z ostatniego zebrania 

dotycząca zmiany statutu PTTŻ była nieprawomocna. Takie zmiany może 

dokonywać tylko Walne Zebranie Delegatów. W związku z powyższym ZG 

uchwałą z dnia 17 stycznia 2014 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Delegatów, które odbyło się w Warszawie 18 lutego 2014 r., a jego celem 

było podjęcie uchwały zmieniającej statut w § 9, ust. 2. Zmiana dotyczyła 

wprowadzenia punktu 2b umożliwiającego prowadzenie przez PTTŻ, jako 

organizacji pożytku publicznego, działalności odpłatnej obok nieodpłatnej 

(§9, ust. 2, punkt a). Przed nim odbyły się jeszcze dwa spotkania. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów przyjęło proponowane zmiany w 

statucie. Podczas tego spotkania poinformowano delegatów o potrzebach 

dalszych zmian statutowych i wprowadzania regulaminów. Przedstawiono 

niektóre propozycje w tym zakresie, a sprawę realizacji pozostawiono ZG.  

Kolejne zebranie ZG, które zorganizowano w Poznaniu (11.04.2014 r.), 

poza podjęciem rutynowych działań związanych ze sprawozdawczością 

Towarzystwa, zajęło się tymi sprawami. Powołano komitet organizacji 

obchodów, komisję ds. nowelizacji statutu i harmonogram ich działania, 

kapitułę nagradzającą prace doktorskie oraz szczegółowo omówiono sprawy 

związane z realizacją projektu „Model ograniczania strat i marnowania 

żywności z korzyścią dla społeczeństwa”. Ten projekt uwidocznił potrzebę 

modernizacji statutu w zakresie precyzyjnego określenia odpowiedzialności 

finansowej za działania podejmowane przez PTTŻ. Podjęto uchwałę, w 

której udzielono pełnomocnictwa prof. D. Kołożyn-Krajewskiej na realizację 

projektu MOST.  
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Przewodniczącym komitetu organizacyjnego obchodów 25-lecia PTTŻ 

został prezes ZG, funkcje zastępców powierzono prof. A. Kicie i dr hab. 

Joannie Stadnik, a członkami zostali mianowani dr hab. D. Piasecka-

Kwiatkowska, dr inż. St. Kalisz, dr inż. T. Szablewski i dr inż. M. Wroniak.  

Opracowanie materiałów jubileuszowych oddano w ręce prof. J. 

Czapskiego i prof. A. Kity.  

Przewodniczenie komitetem honorowym, którego skład pozostawiono 

otwartym powierzono prof. A. Rutkowskiemu, a członkami zostali 

profesorowie: N. Baryłko-Pikielna, J. Czapski, A. Gronowska-Senger, D. 

Kołożyn-Krajewska, H. Kostyra, K. Krygier, A. Lenart, T. Sikora i St. 

Tyszkiewicz.  

Komisji ds. nowelizacji statutu PTTŻ ma przewodniczyć prof. E. 

Pospiech. Przyjęto, że nad statutem będą pracowały dwie grupy robocze. 

Pierwszą będą stanowić prezesi Oddziałów, którzy zbiorą propozycje zmian 

w statucie od członków Towarzystwa (w terminie do 31 października 2014 

r.). Nad tymi zmianami „pochyli się” drugi zespół roboczy w składzie dr hab.  

D. Piasecka-Kwiatkowska, dr hab. J. Leszczyńska, dr inż. K. Kołodziejczyk, 

dr inż. J. Pomianowski i dr inż. M. Wroniak.  Przygotuje on propozycję 

projektu statutu do 31 stycznia 2015 r., który rozpatrzy zespół 

ekspertów/doradców w osobach profesorów: N. Baryłko-Pikielna, J. Czapski, 

A. Kita, D. Kołożyn-Krajewska, K. Krygier, A. Lenart, A. Rutkowski i T. 

Sikora. Po ich ocenie (do 30 kwietnia 2015 r.) projekt statutu zostanie 

przekazany do opinii prawnej. Zaproponowano, aby po jej uzyskaniu 

(1.10.2015 r.) nastąpiło przygotowanie końcowej wersji statutu i 

regulaminów oraz ich zatwierdzenie przez ZG w terminie do 15 grudnia 2015 

r. 

Kapitule nagradzającej prace doktorskie z dziedziny nauk o żywności 

będzie przewodniczyć prof. D. Kołożyn-Krajewska, jej sekretarzem będzie dr 

inż. S. Kalisz, a członkami profesorowie: J. Chrzanowska, A. Kita, A. Lenart, 

K. Surówka i Z. Targoński.  

Ostatnie zebranie ZG w 2014 r. (20 listopada 2014 r.) poświęcono 

uzgodnieniu szczegółowych planów związanych z uroczystościami 

jubileuszowymi, a także organizowanej przez O. Podkarpacki XX Sesji 

Młodej Kadry Naukowej PTTŻ, która ma się odbyć w Rzeszowie w dniach 

14 - 15 maja 2015 r. Inicjatywa ta zwróciła uwagę Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego i przewodniczący Sekcji Chemii Żywności tej organizacji 
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zaproponował, aby sesje młodej kadry obu towarzystw odbywały się 

wspólnie. ZG poparł tę propozycję.  

Zostaliśmy także zaproszeni do współudziału w organizacji jubileuszu 

70-lecia powstania Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów  

i Techników Przemysłu Spożywczego, która to rocznica przypada w 2016 r. 

Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się podczas posiedzenia Krajowego 

Zgromadzenia Delegatów tego Stowarzyszenia, które odbyło się 21 stycznia 

2015 r.  

W styczniu tego roku ukazał się także leksykon autorstwa: Henryka 

Kostyry, Elżbiety Kostyry oraz Dagmary Złotkowskiej pt. „Nauka  

o żywności – leksykon wybranych terminów”, będący zbiorem publikacji 

tych autorów, które ukazywały się w latach 2001-2010 w naszym 

czasopiśmie ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość.  

Trwają prace nad stroną internetową Towarzystwa. Mamy nadzieje, że 

będzie bardziej interaktywna i będzie przyciągała więcej chętnych do pracy  

z nami i dla nas.  

 

Danuta Kołożyn-Krajewska, Edward Pospiech 
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7. Skład osobowy Zarządu Towarzystwa 

Lata Funkcja Imię i nazwisko 

I Kadencja Prezes prof. Antoni Rutkowski (PAN Warszawa) 

(1990-1991) Wiceprezesi prof. Stanisław Tyszkiewicz (IPMiT), prof. Jadwiga Wilska-

Jeszka (PŁ) 

 Sekretarz,  

zastępca 

doc. dr. hab. Stanisław Gwiazda (SGGW),  

mgr Katarzyna Ratusz (SGGW) 

 Skarbnik,  

zastępca 

prof. Mirosława Klepacka (SGGW),  

dr Barbara Kłossowska (IPMiT) 

 Członkowie 

ZG 

prof. Bohdan Achrem-Achremowicz (AR w Krakowie), prof. 

Janusz Budny (ART w Olsztynie), prof. Bronisław 

Drozdowski (PG), prof. Edward Kołakowski (AR w 

Szczecinie), prof. Adam Niewiarowicz (AR w Poznaniu), 

prof. Mieczysław Pałasiński (AR w Krakowie), prof. Teresa 

Skrabka-Błotnicka (AE we Wrocławiu), prof. Helena 

Zaorska (PŁ) 

II Kadencja Prezes prof. Antoni Rutkowski (PAN Warszawa) 

(1992-1994) Wiceprezesi prof. Zdzisław E. Sikorski (PG), prof. Stanisław Tyszkiewicz 

(IPMiT) 

 Sekretarz,  

zastępca 

prof. Nina Baryłko-Pikielna (IRZiBŻ PAN),  

prof. Janusz Budny (ART w Olsztynie) 

 Skarbnik,  

zastępca 

dr Barbara Kłossowska (IPMiT),  

dr Michał Olkiewicz (IPMiT) 

 Członkowie 

ZG 

prof. Bronisław Drozdowski (PG), prof. Mirosław Fik (AR  

w Krakowie), prof. Anna Międzobrodzka (AR w Krakowie), 

doc. dr hab. Jan Pikul (AR w Poznaniu), dr Tadeusz Sikora 

(AE w Krakowie), prof. Teresa Skrabka-Błotnicka (AE we 

Wrocławiu), dr M. Wachowicz (PŁ) 

 Główna 

Komisja 

Rewizyjna 

prof. Henryk Gąsiorowski (AR w Poznaniu), prof. Adolf 

Horubała (SGGW), prof. Halina Kozłowska (IRZiBŻ PAN), 

prof. Henryk Niewiadomski (PG), prof. Jerzy Rymaszewski 

(ART w Olsztynie) 
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 Sąd 

Koleżeński 

prof. Stanisław Bujak (AR w Lublinie), dr M. Czarnecka 

(AR w Poznaniu), prof. Zbigniew Duda (AR we Wrocławiu), 

doc. dr hab. Stanisław Gwiazda (SGGW), prof. Mieczysław 

Pałasiński (AR w Krakowie), prof. A. Reps (ART w 

Olsztynie), prof. Kazimierz Szebiotko (AR w Poznaniu),  

prof. Damazy J. Tilgner (PG), doc. Irena Tyszkiewicz 

(IPMiT) 

III Kadencja Prezes prof. Antoni Rutkowski (PAN Warszawa)  

(1995-1997) Wiceprezesi prof. Janusz Budny (ART w Olsztynie), prof. Stanisław 

Tyszkiewicz (IPMiT) 

 Sekretarz,  

zastępca 

prof. Roman Grzybowski (IPF),   

inż. Teresa Zalewska (IBPRS) 

 Skarbnik,  

zastępca 

dr Barbara Kłossowska (IPMiT),  

dr Michał Olkiewicz (IPMiT) 

 Członkowie 

ZG 

prof. Nina Baryłko-Pikielna (IRZiBŻ PAN), prof. Bronisław 

Drozdowski (PG), prof. Mieczysław Jankiewicz (AR w 

Poznaniu), prof. Zofia Lisiecka (AR w Krakowie), dr hab. 

Jan Pikul (AR w Poznaniu), dr hab. Tadeusz Sikora (AE w 

Krakowie), prof. Teresa Skrabka-Błotnicka (AE we 

Wrocławiu), prof. Jadwiga Wilska-Jeszka (PŁ) 

 Główna 

Komisja 

Rewizyjna 

prof. Teresa Smolińska (AR we Wrocławiu), prof. 

Włodzimierz Bednarski (ART w Olsztynie), prof. Mirosław 

Fik (AR w Krakowie), doc. Marian Remiszewski (CLPKS), 

dr Jerzy Salmonowicz (MIR), dr hab. Lucyna Słomińska 

(CLPZ) 

 Sąd 

Koleżeński 

prof. Janusz Budny (ART w Olsztynie), prof. Zbigniew Duda 

(AR we Wrocławiu), prof. Włodzimierz Fiszer (AR w 

Poznaniu), prof. Halina Kozłowska (IRZiBŻ PAN), dr hab. 

Bogusław Król (PŁ), dr hab. Kazimierz Lachowicz (AR w 

Szczecinie), prof. Mieczysław Pałasiński (AR w Krakowie), 

prof. Irena Tyszkiewicz (IPMiT) 

IV Kadencja 

(1998-2000) 

Prezes prof. Nina Baryłko-Pikielna (Warszawa) 

 Wiceprezesi prof. Roman Grzybowski (IBPRS), dr hab. Tadeusz Sikora 
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(AE w Krakowie) 

 Sekretarz inż. Teresa Zalewska (IBPRS) 

 Skarbnik 

zastępca 

dr inż. Barbara Kłossowska (IPMiT),  

dr inż. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW) 

 Członkowie 

ZG 

prof. Janusz Budny (ART w Olsztynie), prof. dr hab. Piotr 

Bykowski (MIR), mgr inż. Grzegorz Jabłecki (ZPT 

Warszawa), mgr inż. Iwona Jabłonowska (AR w Szczecinie), 

dr hab. Bogusław Król (PŁ), dr hab. Krzysztof Krygier 

(SGGW), dr hab. Jan Pikul (AR w Poznaniu), prof. Teresa 

Skrabka-Błotnicka (AE we Wrocławiu) 

 Główna 

Komisja 

Rewizyjna 

prof. Stanisław Tyszkiewicz (IPMiT), dr Grażyna Duda (AM 

w Poznaniu), prof. Henryk Kostyra (Olsztyn), dr Karol 

Krajewski (SGGW), prof. Zofia Lisiewska (AR w Krakowie) 

 Sąd 

Koleżeński 

dr Maria Czarnecka (AR w Poznaniu), dr hab. Teresa 

Fortuna (AR w Krakowie), prof. Mieczysław Pałasiński (AR  

w Krakowie), prof. Zdzisław Sikorski (PG), prof. Tadeusz 

Tuszyński (AR w Krakowie), prof. Jadwiga Wilska-Jeszka 

(PŁ) 

V Kadencja Prezes prof. Tadeusz Sikora (AE w Krakowie) 

(2001-2003) Wiceprezesi prof. Piotr Bykowski (MIR), prof. Krzysztof Krygier 

(SGGW) 

 Sekretarz  prof. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW) 

 Skarbnik  dr Wiesława Grzesińska (SGGW),  dr Małgorzata Wroniak 

(SGGW) 

 Członkowie 

Prezydium  

prof. Janusz Czapski (AR w Poznaniu), dr hab. Krzysztof 

Surówka (AR w Krakowie) 

 Członkowie 

ZG 

dr hab. Jan Kłobukowski (ART w Olsztynie), prof. 

Kazimierz Lachowicz (AR w Szczecinie), prof. Roman 

Grzybowski (IBPRS), prof. Piotr Lewicki (SGGW), prof. 

Teresa Smolińska (AR we Wrocławiu), prof. Włodzimierz 

Grajek (AR w Poznaniu), prof. Teresa Fortuna (AR w 

Krakowie), dr hab. Wojciech Ambroziak (PŁ) 

 Główna 

Komisja 

prof. Henryk Kostyra (Olsztyn), dr Elżbieta Jakubczyk 
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Rewizyjna (IPM), prof. Jerzy Warchalewski (AR w Poznaniu), dr Karol 

Krajewski (AM w Gdyni), dr hab. Andrzej Kuncewicz (ART 

w Olsztynie) 

 Sąd 

Koleżeński 

prof. Bogusław Król (PŁ), prof. Piotr Przybyłowski (AM  

w Gdyni), prof. Zdzisław Targoński (AR w Lublinie), dr hab. 

Dorota Witrowa-Rajchert (SGGW), dr Monika Wszołek (AR 

w Krakowie), prof. Małgorzata Nogala-Kałucka (AR w 

Poznaniu) 

VI Kadencja Prezes prof. Tadeusz Sikora (AE w Krakowie) 

(2004-2006) Wiceprezesi prof. Piotr Bykowski (MIR), prof. Krzysztof Krygier 

(SGGW) 

 Sekretarz,  

zastępca 

prof. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW),  

prof. Janusz Czapski (AR w Poznaniu) 

 Skarbnik,  

zastępca 

dr Małgorzata Wroniak (SGGW),  

prof. Bogusław Król (PŁ) 

 Członkowie 

ZG 

prof. Jan Kłobukowski (UWM), prof. Piotr Konieczny (AR 

w Poznaniu), prof. Kazimierz Lachowicz (AR w Szczecinie), 

prof. Piotr Lewicki (SGGW), prof. Stanisław Mleko (AR  

w Lublinie), prof. Piotr Przybyłowski (AM w Gdyni), prof. 

Krzysztof Surówka (AR w Krakowie), prof. Dorota 

Witrowa-Rajchert (SGGW) 

 Główna 

Komisja 

Rewizyjna 

prof. Wojciech Ambroziak (PŁ), dr hab. Grażyna Duda (AM 

w Poznaniu), dr Elżbieta Jakubczyk (IPM), prof. Henryk 

Kostyra (IRZiBŻ PAN), prof. Teresa Smolińska (AR we 

Wrocławiu) 

 Sąd 

Koleżeński 

prof. Kazimierz Lachowicz (AR w Szczecinie), prof. 

Małgorzata Nogala-Kałucka (AR w Poznaniu), dr Dorota 

Nowak (SGGW), dr Michał Olkiewicz (IPMiT), inż. Halina 

Rutkowska (MRiRW), dr Monika Wszołek (AR w 

Krakowie) 

VII Kadencja Prezes prof.  Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW) 

(2007-2009) Wiceprezesi prof. Janusz Czapski (AR w Poznaniu), prof. Krzysztof 

Krygier (SGGW) 
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 Sekretarz, 

zastępca 

dr inż. Stanisław Kalisz (SGGW),  

dr hab. Grażyna Jaworska (AR w Krakowie) 

 Skarbnik,  

zastępca 

dr inż. Małgorzata Wroniak (SGGW),  

prof. Piotr Przybyłowski (AM w Gdyni) 

 Członkowie 

ZG 

prof. Barbara Baraniak (AR w Lublinie), prof. Zygmunt Gil 

(UP we Wrocławiu), dr hab. Grażyna Lewandowicz (AR  

w Poznaniu), prof. Katarzyna Majewska (UWM), dr inż. 

Katarzyna Marciniak-Łukasiak (SGGW), prof. Stanisław 

Mleko (AR w Lublinie), prof. Krzysztof Surówka (AR  

w Krakowie), prof. Dorota Witrowa-Rajchert (SGGW), prof. 

Tadeusz Sikora (AE w Krakowie) 

 Główna 

Komisja 

Rewizyjna 

prof. Henryk Kostyra (IRZiBŻ PAN w Olsztynie), prof. Piotr 

Bykowski (MIR), prof. Andrzej Lenart (SGGW), dr inż. 

Dorota Nowak (SGGW), prof. Edward Pospiech (AR  

w Poznaniu) 

 Sąd 

Koleżeński 

prof. Małgorzata Nogala-Kałucka (AR w Poznaniu), dr inż. 

Piotr Gębczyński (AR w Krakowie), prof. Tadeusz 

Miśkiewicz (AE we Wrocławiu), dr inż. Michał Olkiewicz 

(IPMiT), dr hab. Piotr Konieczny (AR w Poznaniu), dr inż. 

Ewa Szukalska (PG) 

VIII 

Kadencja 

Prezes prof. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW) 

(2010-2012) Wiceprezesi prof. Janusz Czapski (UP w Poznaniu), prof. Krzysztof 

Krygier (SGGW) 

 Sekretarz,  

zastępca 

dr inż. Stanisław Kalisz (SGGW),  

prof. Grażyna Jaworska (UR w Krakowie) 

 Skarbnik, 

zastępca 

dr inż. Małgorzata Wroniak (SGGW),  

prof. Tadeusz Sikora (UE w Krakowie) 

 Członkowie 

ZG 

dr hab. Agnieszka Kita (UP we Wrocławiu), prof. Lucjan 

Krala (PŁ Łódź), prof. Grażyna Lewandowicz (UP w 

Poznaniu), prof. Katarzyna Majewska (UMW), dr inż. 

Dorota Nowak (SGGW), dr inż. Joanna Stadnik (UP w 

Lublinie), prof. Maria Śmiechowska (AM w Gdyni), dr inż. 

Arkadiusz Żych (ZUT) 
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 Główna 

Komisja 

Rewizyjna 

prof. Henryk Kostyra (IRZiBŻ PAN), prof. Andrzej Lenart 

(SGGW), prof. Dorota Witrowa-Rajchert (SGGW), prof. 

Edward Pospiech (UP w Poznaniu), dr inż. Małgorzata 

Wronkowska (IRZiBŻ PAN) 

 Sąd 

Koleżeński 

prof. Małgorzata Nogala-Kałucka (UP w Poznaniu), dr hab. 

Piotr Gębczyński (UR w Krakowie), dr inż. Małgorzata 

Krzywonos (UE we Wrocławiu), dr inż. Michał Olkiewicz 

(IBPRS), dr hab. Piotr Konieczny (UP w Poznaniu), dr inż. 

Ewa Szukalska (PG) 

IX Kadencja Prezes prof. Edward Pospiech (UP w Poznaniu) 

(2013-2015) Wiceprezesi prof. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW), prof. Agnieszka 

Kita (UP we Wrocławiu) 

 Sekretarz,  

zastępca 

dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska (UP w Poznaniu), dr 

inż. Stanisław Kalisz (SGGW) 

 Skarbnik, 

zastępca 

dr inż. Tomasz Szablewski (UP w Poznaniu), dr hab. 

Małgorzata Wroniak (SGGW) 

 Członkowie 

ZG 

prof. Grażyna Jaworska (UR w Krakowie), dr hab. Lesław 

Juszczak (UR w Krakowie), dr hab. Joanna Leszczyńska 

(PŁ), dr inż. Dorota Nowak (SGGW), dr inż. Janusz 

Pomianowski(UWM), prof. Tadeusz Sikora (UE w 

Krakowie), dr hab. Joanna Stadnik (UP w Lublinie), dr hab. 

Maria Śmiechowska, prof. AM (AM w Gdyni), dr inż. 

Arkadiusz Żych (ZUT Szczecin)  

 Główna 

Komisja 

Rewizyjna 

prof. Krzysztof Surówka,  dr hab. Joanna Kawa-Rygielska, 

prof. UP (UP we Wrocławiu), dr hab. Lucjan Krala, prof. PŁ 

(PŁ), prof. Kazimierz Lachowicz (ZUT), dr inż. Aleksandra 

Wilczyńska (AM w Gdyni) 

 Sąd 

Koleżeński 

prof. Barbara Baraniak (UP w Lublinie), prof. Janusz 

Czapski (UP w Poznaniu), prof. Henryk Kostyra (IRZiBŻ 

PAN),  dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. UP (UP we 

Wrocławiu), prof. Andrzej Lenart (SGGW), dr hab. 

Małgorzata Krzywonos, prof. UE (UE we Wrocławiu) 

 

Agnieszka Kita, Janusz Czapski 
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Górny rząd od lewej: dr Tomasz Szablewski (skarbnik ZG), mgr Stanisław Wroniak 

(doradca prawno-finansowy), dr inż. Arkadiusz Żych (członek ZG), dr inż. Stanisław Kalisz 

(członek ZG), dr hab. Joanna Stadnik (członek ZG), prof. UR. dr hab. Lesław Juszczak 

(członek ZG), dr inż. Karol Krajewski (przewodniczący Sekcji Ekonomicznej), prof. dr hab. 

Grażyna Jaworska (członek ZG).  

Środkowy rząd od lewej: dr hab. Joanna Leszczyńska (członek ZG), dr hab. Małgorzata 

Wroniak (z-ca skarbnika ZG), dr inż. Dorota Nowak (członek ZG). 

Pierwszy rząd od lewej: Maria Nyderek (doradca finansowy), prof. dr hab. Agnieszka Kita 

(Wiceprezes ZG), prof. dr hab. Edward Pospiech (Prezes ZG), prof. dr hab. Danuta Kołożyn-

Krajewska (Wiceprezes ZG), dr inż. Janusz Pomianowski (członek ZG), prof. dr hab. 

Tadeusz Sikora (członek ZG), (na zdjęciu są również osoby zaproszone na to zebranie nie 

wchodzące w skład ZG). 

 

Uczestnicy Zebrania ZG PTTŻ, 21.04.2015 r.  
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8. Członkowie honorowi Towarzystwa 

  

Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która położyła 

wybitne zasługi na polu nauk wchodzących w zakres działalności 

Towarzystwa, lub wyświadczyła mu szczególne usługi. Członek honorowy 

posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony od 

opłat członkowskich. 

Członkostwo honorowe nadaje, jak również członkostwa honorowego 

pozbawia, Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa na wniosek zgłoszony 

do Zarządu Głównego […]  (paragraf 14 i 15 Statutu PTTŻ). 

Lp. Imię i nazwisko 

Data nadania - 

uchwała 

Walnego 

Zebrania 

Delegatów 

PTTŻ z dnia 

Wniosek Okoliczności wręczenia 

1.  Prof. dr dr  h.c. 

Damazy J. Tilgner 

(zm. 17.01.1997 r.) 

14.10.1994 r. O. Gdański dyplom wręczyli 

8.05.1995 r. prof. A. 

Rutkowski – Prezes PTTŻ 

i prof. Z. Sikorski 

2.  Prof. dr dr h.c. 

Wincenty Pezacki 

(zm. 21.04.2008 r.) 

14.10.1994 r. O. 

Wielkopolski 

XXVI Sesja KTiChŻ  

PAN w Łodzi, 12. 09. 

1995 r. 

3.  Prof. dr dr h.c. mult. 

Antoni Rutkowski  

17.10.1997 r. O. 

Warszawski 

XXIX Sesja Naukowa 

KTiChŻ  PAN w 

Olsztynie, 21.09.1998 r. 

4.  Prof. dr hab. Henryk 

Gąsiorowski  

(zm. 25.02.2009) 

17.10.1997 r. O. 

Wielkopolski 

XXIX Sesja Naukowa 

KTiChŻ PAN w 

Olsztynie, 21.09.1998 r. 

5.  Prof. dr hab. dr h.c. 

Mieczysław Pałasiński  

17.10.1997 r. O. Małopolski 

O. 

Wrocławski 

XXIX Sesja Naukowa 

KTiChŻ  PAN w 

Olsztynie, 21.09.1998 r. 

6.  Prof. dr hab. dr h.c. 

Nina Baryłko-Pikielna  

7.12.2000 r. O. 

Warszawski 

XXXII Sesja Naukowa 

KTiChŻ PAN w 

Warszawie, 6.07.2001 r. 

7.  Prof. dr hab. 

Bronisław 

Drozdowski  

7.12.2000 r. O. Gdański XXXII Sesja Naukowa 

KTiChŻ PAN w 

Warszawie, 6.07.2001 r. 

8.  Prof. dr hab. dr h.c. 

Zdzisław E. Sikorski 

7.12.2000 r. O. Gdański XXXII Sesja Naukowa 

KTiChŻ PAN w 
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Warszawie, 6.07.2001 r. 

9.  Prof. dr hab. dr h.c. 

Wacław Leszczyński  

02.12.2003 r. O. 

Wrocławski 

XXXV Sesja Naukowa 

KNoŻ w Łodzi, 

21.09.2004 r. 

10.  Prof. dr hab. Jadwiga 

Wilska-Jeszka  

2.12.2003 r. O. Łódzki XXXV Sesja Naukowa 

KNoŻ w Łodzi, 

21.09.2004 r. 

11.  Prof. dr hab. dr h.c. 

Adolf  Horubała  

20.11.2006 r. O. 

Warszawski 

XXXVIII Sesja Naukowa 

KNoŻ  PAN w 

Olsztynie,21.09.2007 r. 

12.  Prof. dr hab.  

Piotr P. Lewicki  

(zm. 29.12.2011 r.) 

20.11.2006 r. O. 

Warszawski 

XXXVIII Sesja Naukowa 

KNoŻ  PAN w Olsztynie, 

21.09.2007 r. 

13.  Prof. dr hab.  

Tadeusz Sikora  

20.11.2006 r. Zarząd 

Główny 

XXXVIII Sesja Naukowa 

KNoŻ PAN w Olsztynie, 

21.09.2007 r. 

14.  Prof. dr hab.  

Barbara Szteke 

9.12.2009 r. O. 

Warszawski 

Jubileuszowe zebranie ZG 

PTTŻ, 7.12.2010 r. 

15.  Prof. dr hab.  

Piotr Bykowski 

9.12.2009 r. O. Gdański Jubileuszowe zebranie ZG 

PTTŻ, 7.12.2010 r. 

16.  Prof. dr hab.  

Zbigniew Duda 

9.12.2009 r. Zarząd 

Główny 

Jubileuszowe zebranie ZG 

PTTŻ, 7.12.2010 r. 

17.  Prof. dr hab. Stanisław 

Tyszkiewicz 

9.12.2009 r. Zarząd 

Główny 

Jubileuszowe zebranie ZG 

PTTŻ, 7.12.2010 r. 

18.  Prof. dr hab.  

Janusz Czapski 

9.12.2012 r. O. 

Wielkopolski 

XLI Sesja Naukowa 

KNoŻ PAN w Krakowie, 

2.07.2013 r. 
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9. Odznaczeni  Złotą Odznaką PTTŻ 

 

Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ) 

jest przyznawana przez Zarząd Główny PTTŻ wieloletnim członkom 

Towarzystwa za wybitny wkład organizacyjny i koncepcyjny w działalność 

Towarzystwa oraz znaczący udział w rozwój Towarzystwa. 

Nr 

odznaki 
Imię i nazwisko 

Data nadania -

uchwała ZG 

PTTŻ z dnia 

Okoliczności wręczenia 

1 Prof. dr  dr h.c. 

Antoni Rutkowski  

25.06.2004 r. XXXV Sesja Naukowa KNoŻ  

w Łodzi, 21.09.2004 r. 

2 Prof. dr hab. dr h.c. 

Nina Baryłko-

Pikielna 

25.06.2004 r. XXXV Sesja Naukowa KNoŻ  

w Łodzi, 21.09.2004 r. 

3 Prof. dr hab. 

Stanisław 

Tyszkiewicz 

25.06.2004 r. XXXV Sesja Naukowa KNoŻ  

w Łodzi, 21.09.2004 r. 

4 Dr inż. Barbara 

Kłossowska 

25.06.2004 r. Zebranie ZG PTTŻ  w Warszawie, 

 14. 03. 2005 r. 

5 Prof. dr hab. 

Roman Grzybowski  

25.06.2004 r. XXXV Sesja Naukowa KNoŻ  

w Łodzi, 21.09.2004 r. 

6 Prof. dr hab. Jerzy 

R. Warchalewski 

(zm. 12.08.2012 r.) 

25.06.2004 r. XXXV Sesja Naukowa KNoŻ  

w Łodzi, 21.09.2004 r. 

7 Prof. dr hab. dr h.c. 

Mieczysław 

Pałasiński 

25.06.2004 r. XXXV Sesja Naukowa KNoŻ  

w Łodzi, 21.09.2004 r. 

8 Prof. dr hab.  

Zdzisław Targoński 

25.06.2004 r. XXXV Sesja Naukowa KNoŻ  

w Łodzi, 21.09.2004 r. 

9 Prof. dr hab. 

Jadwiga Wilska-

Jeszka 

25.06.2004 r. XXXV Sesja Naukowa KNoŻ  

w Łodzi, 21.09.2004 r. 

10 Prof. dr hab. 

Barbara Szteke 

 

25.06.2004 r. V Sesja Przeglądowa Analityki 

Żywności  w Warszawie, 24.11.2004 

r. 

11 Prof. dr hab.   

Teresa Skrabka-

Błotnicka  

25.06.2004 r. XXXV Sesja Naukowa KNoŻ  

w Łodzi, 21.09.2004 r. 

12 Prof. dr hab.  

Teresa Smolińska  

25.06.2004 r. XXXV Sesja Naukowa KNoŻ  

w Łodzi, 21.09.2004 r. 

13 Prof. Ing. Dr. Sc. 20.11.2006 r. XXXVIII Sesja Naukowa KNoŻ  
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Alexander Dandar  

(zm. 28.08.2011 r.) 

w Olsztynie, 21.09.2007 r. 

14 Prof. dr hab.  

Tadeusz Sikora 

11.02.2010 r. Jubileuszowe zebranie ZG PTTŻ, 

 7.12.2010 r. 

15 Prof. dr hab.  

Janusz Budny 

11.02.2010 r. Jubileuszowe zebranie ZG PTTŻ, 

 7.12.2010 r. 

16 Prof. dr hab.  

Bogusław Król 

11.02.2010 r. Jubileuszowe zebranie ZG PTTŻ, 

 7.12.2010 r. 

17 Prof. dr hab. 

 Piotr Bykowski 

11.02.2010 r. - 

18 Inż. Andrzej 

Janaczek 

11.02.2010 r. Jubileuszowe zebranie ZG PTTŻ, 

 7.12.2010 r. 

19 Dr inż. Barbara 

Lenart 

11.02.2010 r. Jubileuszowe zebranie ZG PTTŻ, 

 7.12.2010 r. 

20 Mgr inż. Marzena 

Wachnik 

11.02.2010 r. Jubileuszowe zebranie ZG PTTŻ, 

 7.12.2010 r. 

21 Tomasz J. 

Kowalewski 

11.02.2010 r. Jubileuszowe zebranie ZG PTTŻ, 

 7.12.2010 r. 

22 Jerzy Kozłowski 11.02.2010 r. Jubileuszowe zebranie ZG PTTŻ, 

 7.12.2010 r. 

23 Prof. dr hab.  

Henryk Kostyra 

4.09.2012 r. 

 

XLI Sesja Naukowa KNoŻ PAN 

 w Krakowie, 2.07.2013 r. 

24 Mgr  

Maria Małuszyńska 

4.09.2012 r. XLI Sesja Naukowa KNoŻ PAN 

 w Krakowie, 2.07.2013 r. 

25 Dr inż.  

Ewa Ślawska 

4.09.2012 r. XLI Sesja Naukowa KNoŻ PAN 

 w Krakowie, 2.07.2013 r. 

 

  



75 

 

10.  Członkowie wspierający 

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne 

zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarują poparcie 

finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny lub 

Zarząd Oddziału na podstawie pisemnego zgłoszenia (§13 Statutu PTTŻ).  

Na liście członków wspierających Towarzystwo znalazły się następujące 

przedsiębiorstwa: 

 Agro Food Technology Katowice,  

 Agros Holding S.A. Warszawa,  

 Alima-Gerber S.A. Rzeszów,  

 Animex S.A. Warszawa,  

 Biolacta-Texel Sp. z o.o. Olsztyn, 

 Bolmar S.A. Tłuszcze Roślinne w Bodaczowie,  

 Bunge Polska Sp. z o.o. Karczew, 

 Celiko dr Kosicki Poznań, 

 Chio Lilly Snack Foods Sp. z o.o., 

 Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. Warszawa, 

 Dolnośląskie Browary „Piast” Wrocław, 

 E.Wedel Warszawa, 

 FPH PAULA Sp. z o.o. Kalisz. 

 Frito – Lay Poland Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki, 

 Hartim Szczecin, 

 Hochland Polska Sp. z o.o. Kaźmierz,  

 Hortimex Sp. z o.o. Konin, 

 Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w Kaliszu,  

 Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy w Warszawie,  

 Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu,  
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 Nestle Polska Holding Sp. z o.o. Warszawa, 

 Ovita Nutricia Sp. z o.o. w Opolu, 

 Pekpol S.A. Warszawa,  

 Pepsi Źródło Pniewy Sp. z o.o. Michrów,  

 Pepsico Trading Sp. z o.o. Warszawa,  

 Polfarmex S.A. Kutno, 

 Poll LTD Sp. z o.o. Warszawa,  

 Pozmeat S.A.  w Poznaniu,  

 PPF „Akwawit” Leszno, 

 Raisio Polska Foods Sp. z o.o. Karczew, 

 Regis Sp. z o.o. w Wieliczce. 

 Rolimpex S.A. Warszawa,  

 SIC PHU Gościno, 

 Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu s.c. „Balcerzak i Spółka”, 

 Spółdzielnia Produkcji Piekarskiej i Ciastkarskiej w Krakowie,  

 Tchibo  Warszawa Sp. z o.o. Marki, 

 Technex Sp. z o.o., Szczecin, 

 Van den Bergh Foods Sp. z o.o. Katowice,  

 Warszawskie Zakłady Tłuszczowe S.A. w Warszawie. 

 Zakłady Mięsne S.A. w Nisku, 

 Zakłady Przemysłu Tłuszczowego Bielmar Sp. z o.o., Bielsko-Biała. 
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11. Oddziały Towarzystwa 

      11.1. Oddział Gdański  

Oddział Gdański PTTŻ został powołany w 1991 r. Jego 

współzałożycielami byli m. in. trzej profesorowie Politechniki Gdańskiej: 

Bronisław Drozdowski, Henryk Niewiadomski i Zdzisław E. Sikorski.  

Początkowo prezesem O. Gdańskiego PTTŻ był prof. B. Drozdowski, 

w 1994 r. funkcję tę przejął prof. Z. E. Sikorski, który kierował Oddziałem 

do roku 1997. W latach 1997-2003 prezesem był prof. Piotr Bykowski 

z Morskiego Instytutu Rybackiego. W tym czasie zmieniła się siedziba 

Zarządu Oddziału Gdańskiego: w latach 1997-2000 był nią MIR, następnie 

działalność przeniesiono do Akademii Morskiej w Gdyni.  

Siedzibą O. Gdańskiego PTTŻ w pierwszych dwóch kadencjach była 

Politechnika Gdańska, następnie w latach 1998-2000 Morski Instytut 

Rybacki  

w Gdyni, a od 2001 r.  Akademia Morska w Gdyni. W pierwszych latach 

działalności Oddziału do 2000 r. liczba członków systematycznie wzrastała  

(od 43 do 173), następnie zanotowano jej spadek, początkowo nieznaczny,  

później jednak istotny. Od 2009 r. liczba członków wynosi niezmiennie 30 

osób. Stąd też jednym z głównych zamierzeń Zarządu Oddziału na kolejne 

lata jest działanie na rzecz pozyskania nowych członków. 

Działalność Gdańskiego Oddziału polega przede wszystkim na 

organizowaniu spotkań o charakterze naukowo-szkoleniowym: odczytów, 

seminariów i wykładów. Od 1997 r. odbyło się 40 takich spotkań. Pod koniec 

III kadencji Zarząd Oddziału przy współudziale Międzynarodowych Targów 

Gdańskich S.A. zorganizował pierwsze z cyklu seminariów naukowo-

technicznych „Postępy w technologii żywności”, jako imprezy towarzyszącej 

targom POLFOOD. Zadaniem cyklu seminariów było  przedstawienie 

uczestnikom targów, zarówno wystawcom jak i zwiedzającym, najnowszych 

osiągnięć technologii żywności, celem ich popularyzacji i zainspirowania ich 

zastosowań przemysłowych. W latach 2000-2003 seminaria naukowe były 

organizowane również z okazji targów GASTRO-EXPO oraz targów 

POLFISH, organizowanych przez World Trade Center Expo Gdynia oraz 

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Oddział Gdański PTTŻ był 

fundatorem wielu nagród, przyznawanych dla zakładów produkcyjnych z 

branży spożywczej za efektywną współpracę z uczelniami i instytucjami 
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naukowymi oraz propagowanie prac wdrożeniowych i śmiałych rozwiązań 

technologicznych. 

 

Członkowie i sympatycy Gdańskiego Oddziału PTTŻ na spotkaniu  

w drożdżowni w Maszewie Lęborskim w dniu 19 czerwca 2013 r. 

O. Gdański PTTŻ był też współorganizatorem następujących konferencji 

naukowych: 

1.  XXXVII Sesji Naukowej KNoŻ PAN „Doskonalenie jakości żywności  

i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, która 

odbyła się  w dn. 26-27 września 2006 r.  w Akademii Morskiej w 

Gdyni. 

2. XIV Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Jakość  

i bezpieczeństwo żywności – wyzwanie XXI wieku”, która odbyła się 

21-22.05.2009 r. w Akademii Morskiej w Gdyni. 

3. Konferencji Naukowej „Jakość towarów i usług w innowacyjnej 

gospodarce”, która odbyła się w dn. 12-13.05.2014 r. w Akademii 

Morskiej  

w Gdyni. 

4. Konferencji „Studenckie Dni Jakości”, odbywającej się co roku od 2012 

r. w Akademii Morskiej w Gdyni. 
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5. Festiwal Czekolady Gdańsk 2007, 2008 – współudział w organizacji  

i przygotowaniu wystawy nt. historii czekolady.  

 

O. Gdański PTTŻ wspierał także organizatorów Konkursów o Żywności 

i Żywieniu dla młodzieży woj. Pomorskiego z Zespołu Szkół Przemysłu 

Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku, Zespołu Szkół Inżynierii 

Środowiska i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku  i wielokrotnie 

fundował nagrody dla laureatów tych konkursów. 

 

Liczba członków i skład zarządu Oddziału Gdańskiego PTTŻ 

Kadencja 
Liczba 

członków 
Skład zarządu 

1994-1997 
Brak  

danych 

Początkowo prezesem Oddziału Gdańskiego PTTŻ był prof. 

Bronisław Drozdowski, w 1994 roku funkcję tę przejął prof. 

Zdzisław E. Sikorski, który kierował Oddziałem do roku 1997 

1998-2000 173 
Piotr J. Bykowski, Tadeusz Matuszek, Jolanta Hillar, Kazimierz 

Kołodziej, Ewa Szukalska, Maria Śmiechowska, Alicja Matusiewicz 

2001-2003 163 

Piotr J. Bykowski, Piotr Przybyłowski, Aleksandra Wilczyńska, 

Joanna Newerli-Guz, Eleonora Ledóchowska, Marta Grzywacz, 

Grażyna Nowak-Połomska 

2004-2006 106 

Piotr Przybyłowski, Stanisław Kmieciak, Aleksandra Wilczyńska, 

Joanna Newerli-Guz, Ewa Szukalska, Marta Grzywacz, Piotr. J. 

Bykowski 

2007-2009 30 

Piotr Przybyłowski, Stanisław Kmieciak, Renata Korzeniowska-

Ginter, Ewa Szukalska, Piotr J. Bykowski, Piotr Szweda, Eleonora 

Ledóchowska 

2010-2013 30 

Maria Śmiechowska, Stanisław Kmieciak, Aleksandra Wilczyńska, 

Renata Korzeniowska-Ginter, Piotr Przybyłowski, Ewa Stasiuk, Ewa 

Szukalska 

2014-2016 30 Maria Śmiechowska, Edyta Malinowska-Pańczyk, Aleksandra 
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Wilczyńska, Renata Korzeniowska-Ginter, Agnieszka Juchniewicz 

Maria Śmiechowska 

       11.2. Oddział Lubelski 

Oddział Lubelski PTTŻ został powołany 18 grudnia 1992 r. z inicjatywy 

grupy założycieli wywodzących się z Akademii Rolniczej w Lublinie 

(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): prof. dr dr h.c. multi 

Stanisława Bujaka, prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego, dr Ewy 

Kisielewskiej, dr Eugenii Podgórskiej, mgr inż. Jacka Zająca, dr hab. Janusza 

Kalbarczyka, mgr Piotra Janasa, mgr inż. Stanisława Mleko oraz dr hab. 

Jerzego Rogalskiego z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i mgr inż. 

Tadeusza Rakowieckiego z Zakładów Piwowarskich w Lublinie (obecnie 

Perła – Browary Lubelskie S.A.). W zebraniu założycielskim wziął udział 

ówczesny prezes PTTŻ prof. dr dr h.c. multi Antoni Rutkowski. W dniu 25 

stycznia 1993 r. został powiadomiony o tym fakcie Wydział Spraw 

Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, zgodnie z art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Na prezesa 

Oddziału został wybrany prof. Zdzisław Targoński, zastępcą prezesa 

mianowano mgr inż. Tadeusza Rakowieckiego. Skarbnikiem został mgr inż. 

Jacek Zając, zastąpiony później przez dr Stanisława Mleko. 

W 1995 r. O. Lubelski liczył 20 członków rzeczywistych, w tym 12 

pracowników Oddziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej i 8 

reprezentantów zakładów przemysłu spożywczego z Lublina. 

W pierwszych latach funkcjonowania działalność O. Lubelskiego 

polegała na organizowaniu odczytów, wykładów i seminariów, m.in. w 

Technikum Przemysłu Spożywczego, Zakładach Przemysłu Spirytusowego i 

Drożdżowego, a przede wszystkim w Katedrze Technologii Przemysłu 

Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa (obecnie Katedrze Biotechnologii, 

Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności). Drugim nurtem 

działalności O. Lubelskiego PTTŻ była współpraca z przemysłem polegająca 

na wykonywaniu zleconych analiz produktów spożywczych, uczestnictwie 

członków Oddziału w charakterze ekspertów w ocenie produktów 

żywnościowych prezentowanych na Targach Wschodnich Lublinie, a także 

konsumencka ocena produktów spożywczych wykonana na zlecenie 

tygodnika „Veto” (1995 r.).  
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Prof. dr dr h.c. multi Stanisław Bujak – twórca nauki o żywności  

na obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i współzałożyciel  

Oddziału Lubelskiego PTTŻ 

Obecnie O. Lubelski realizuje cele statutowe Towarzystwa głównie 

w środowisku nauczycieli akademickich i doktorantów Wydziału Nauk 

o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który 

został utworzony z dniem 1 lipca 2005 r. Członkami O. Lubelskiego jest 

również grono nauczycieli akademickich Wydziału Biologii i Hodowli 

Zwierząt UP w Lublinie. 

Działalność statutowa realizowana jest przede wszystkim poprzez 

organizację konferencji naukowych i seminariów.  

O. Lubelski PTTŻ był organizatorem seminarium szkoleniowego nt. 

„Metody analizy autentyczności soków i koncentratów owocowych”, które 

odbyło się 1996 r. w Katedrze Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  

i Przechowalnictwa AR w Lublinie. Na seminarium podjęto następujące 

zagadnienia: etyczne kwestie fałszowania żywności, typowe zafałszowania 
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soków i koncentratów owocowych, metody chromatograficzne w oznaczaniu 

charakterystycznych związków w sokach i koncentratach, metody 

spektroskopii i magnetycznego rezonansu jądrowego w analizie zafałszowań, 

zapoznanie z kodeksem oceny soków owocowych i warzywnych AIJN EWG.  

W tym samym roku odbyła się również I Ogólnopolska Sesja „Jakość 

makaronów”, zorganizowana przy współudziale Okręgowego 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ.  

W 2001 r. Oddział zorganizował I Interdyscyplinarną Konferencję 

Naukową pt. „Nutraceutyki”, w czasie której wygłoszono 19 referatów. 

O. Lubelski PTTŻ był współorganizatorem dwóch, organizowanych  

w Lublinie, Sesji Naukowych Komitetu Technologii i Chemii Żywności 

(obecnie KNoŻ) PAN: XXV Sesji „Postępy w technologii żywności”  

w 1994 r. oraz XXXIII Sesji „Nauka o żywności, osiągnięcia i perspektywy”  

w 2002 r. 

W dniach 23-24 maja 2007 r. w Lublinie odbyła się XII Sesja Naukowa 

Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Jakość i prozdrowotne cechy 

żywności” pod hasłem „Właściwości funkcjonalne żywności i jej 

składników”.  

W dniu 24 września 2008 r., w trakcie posiedzenia członków Komitetu Nauk 

o Żywności PAN, auli w budynku Wydziału Nauk o Żywności i 

Biotechnologii przy ul. Skromnej 8 nadano imię prof. dr dr h.c. multi 

Stanisława Bujaka w uznaniu jego wybitnych zasług dla rozwoju technologii 

żywności. Profesor był twórcą nauki o żywności na obecnym Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie i jednym ze współzałożycieli Oddziału 

Lubelskiego PTTŻ. 

Oddział przywiązuje dużą wagę do krzewienia wiedzy z zakresu nauk 

o żywności wśród młodzieży. Wyrazem tego jest aktywny udział Członków 

Oddziału w corocznych edycjach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Oddział 

wspiera również działalność Studenckiego Koła Naukowego Technologów 

Żywności w organizacji corocznych seminariów wyjazdowych „Żywność 

i żywienie – najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne” oraz 

świątecznych wystaw pierników połączonych z „Kiermaszem 

Bożonarodzeniowym” oraz wystaw wypieków „Kiermasz Wielkanocny”. 
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Liczba członków i skład Zarządu Oddziału Lubelskiego PTTŻ 

Kadencja 
Liczba 

członków 

Skład zarządu  

 (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członkowie) 

1993-2003 20 Zdzisław Targoński, Tadeusz Rakowiecki, Stanisław Mleko 

2004-2006 30 
Stanisław Mleko, Barbara Baraniak, Irena Perucka, Jerzy  

Jamroz, Anna Litwińczuk 

2007-2009 55 
Stanisław Mleko, Barbara Baraniak, Monika Kordowska-Wiater, 

Janusz Kalbarczyk, Anna Litwińczuk, Magdalena Polak-Berecka 

2010-2012 59 
Stanisław Mleko, Barbara Baraniak, Monika Kordowska-Wiater, 

Stanisław Mleko, Anna Litwińczuk, Dariusz Stasiak,  

2013-2015 60 
Joanna Stadnik, Barbara Baraniak, Monika Kordowska-Wiater, 

Dariusz Stasiak, Joanna Barłowska 

 

Joanna Stadnik 
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       11.3. Oddział Łódzki  

 Łódzki Oddział PTTŻ powstał w IV kwartale 1990 r., a został 

zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTŻ w dniu 4.01.1991 r.  

 O. Łódzki realizuje statutowe cele Towarzystwa w środowisku 

nauczycieli akademickich Wydziału, początkowo Chemii Spożywczej, a 

obecnie Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Członkami 

Oddziału Łódzkiego od początku jest również grupa inżynierów 

i pracowników Centralnego Laboratorium Przemysłu Gastronomicznego i 

Artykułów Spożywczych w Łodzi oraz Centralnego Laboratorium 

Chłodnictwa, obecnie Oddziałów Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-

Spożywczego oraz kilku nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomicznych. 

 

Sekretariat XXXV Sesji KNoŻ PAN 2004 r. w Łodzi 

  

 W latach 1990-1993 Prezesem O. Łódzkiego PTTŻ był dr inż. Maciej 

Wachowicz, a w kadencjach: 1993-1997 oraz 1997-2000 Prezesem była prof. 

Jadwiga Wilska-Jeszka. W okresie 2000-2006, dwukrotnie funkcję prezesa 

sprawował dr hab. Bogusław Król, prof. PŁ, a w latach 2006-2012 dr hab. 

Lucjan Krala, prof. PŁ. 
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 Działalność statutowa Łódzkiego Oddziału PTTŻ polega na organizacji 

odczytów, seminariów i konferencji naukowych. Odczyty dotyczą bieżącej 

problematyki naukowej i technologicznej i odbywają się raz na kwartał.  

 W ostatnich latach w ramach działalności O. Łódzki PTTŻ 

zorganizowano szereg spotkań nt. zastosowania nowych urządzeń i aparatów 

w przemyśle spożywczym. Referaty wygłaszali przedstawiciele przemysłu. 

Np. zorganizowano wspólnie z firmą ALFA LAVAL Polska seminarium na 

temat systemów mycia w produkcji żywności i zastosowania wirówek oraz 

dekanterów  w przemyśle spożywczym. Seminaria odbyły się w dniu 14 

kwietnia 2008 r., oraz 9 czerwca 2010 r. na Wydziale Biotechnologii i Nauk 

o Żywności PŁ. Podobne spotkania odbywały się też w latach późniejszych. 

Wykład nt. rozwiązań filtracyjnych wygłosił 1 grudnia 2014 r. przedstawiciel 

firmy PALL Corp. O. Łódzki PTTŻ uczestniczył w organizacji Sesji 

Plakatowej Tematów Prac Dyplomowych Łódzkiego Środowiska Chemików 

w latach 2011-2014, fundując zazwyczaj dwie nagrody książkowe dla 

najlepszych prac.  

 O. Łódzki PTTŻ wraz z sekcją Technologii Owoców i Warzyw PTTŻ 

w maju 2011 r. współorganizował IV Krajową Ogólnopolską Konferencję 

Naukową Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Materiały 

konferencyjne wydano nakładem Oddziału Łódzkiego PTTŻ. 

 Członkowie Oddziału zaangażowali się w popularyzację wiedzy  

w zakresie nauk o żywności. W telewizji regionalnej i ogólnopolskiej – (TVP 

Info-Łódź) zostały wyemitowane w 2011 r. 3 audycje o właściwościach 

żywieniowych i zdrowotnych mięsa wieprzowego i ich przetworów, wpływie 

opakowań oraz warunków i czasu przechowywania na wartość odżywczą.  

Popularyzacja wiedzy była także prowadzona w ramach spotkań 

naukowych Oddziału, Uniwersytetu Dziecięcego oraz przez udział w 

Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.  
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Liczba członków i skład zarządu Oddziału Łódzkiego PTTŻ 

Kadencja 
Liczba 

członków 

Skład zarządu 

(prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członkowie) 

1990-1993 ~ 30 
Maciej Wachowicz, Bogusław Król, Marek Druri, Anna 

Nielepkowicz, Katarzyna Mokrosińska, Ewa Kwapisz 

1993-1997 55 
Jadwiga Wilska-Jeszka, Bogusław Król, Rita Pyć, Maria 

Kałużewska, Celina Kubik, Anna Zajdler, Marek Druri 

1997-2000 58 
Jadwiga Wilska-Jeszka, Bogusław Król, Rita Pyć, Maria 

Kałużewska, Jadwiga Gołąbczak, Marek Druri, 

2000-2003 68 
Bogusław Król, Wojciech Ambroziak, Krzysztof Kołodziejczyk, 

Urszula Kucharska, Anna Markowska, Jadwiga Gołąbczak 

2003-2006 61 
Bogusław Król, Wojciech Ambroziak, Anna Markowska, 

Krzysztof Kołodziejczyk, Urszula Kucharska, Wiesława Krysiak 

2006-2009 44 

Lucjan Krala, Anna Diowksz, Wiesława Krysiak, Krzysztof 

Kołodziejczyk, Bogusław Król, Anna Stanisławska, Grażyna 

Budryn. 

2009-2012 63 
Lucjan Krala, Anna Diowksz, Wiesława Krysiak, Krzysztof 

Kołodziejczyk, Joanna Leszczyńska, Grażyna Budryn 

2012-2015 63 
Joanna Leszczyńska, Elżbieta Polak, Krzysztof Kołodziejczyk, 

Wiesława Krysiak, Lucjan Krala, Renata Rybicka 

Bogusław Król, Joanna Leszczyńska 
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   11.4. Oddział Małopolski  

Zebranie założycielskie Oddziału Małopolskiego Polskiego 

Towarzystwa Technologów Żywności odbyło się w dniu 8.02.1991 r., na 

którym wybrano pierwszy Zarząd Oddziału. Pierwszym Prezesem Zarządu 

został inicjator powstania Oddziału, obecnie emerytowany profesor Wydziału 

Technologii Żywności UR w Krakowie i honorowy członek PTTŻ, prof. dr 

hab. dr h.c. Mieczysław Pałasiński. 

 

Zaproszenie na I Walne Zebranie Członków Oddziału przy O. Małopolskim 

Od początku swojej działalności kolejne Zarządy Oddziału aktywnie 

prowadziły działalność zgodnie ze statutem Towarzystwa. Jednym  

z przejawów tej działalności była organizacja zebrań naukowych, na których 

w formie referatów i podczas dyskusji podejmowane były różne zagadnienia 

związane z nauką o żywności. Na zebraniach tych, obok  naukowców  

z Krakowa, prelegentami byli również przedstawiciele innych krajowych 

ośrodków naukowych. Referaty wygłaszali także goście zagraniczni,  

z Austrii, Kanady, Czech, Niemiec, Turcji i Słowacji. Oprócz przedstawicieli 

nauki wykłady prowadzili również przedstawiciele przemysłu (Alima Gerber, 

TÜV-Rheinland Polska, Konica-Minolta Polska, Formulation) oraz 

Urzędowej Kontroli Żywności. W sumie od 1991 r. Oddział Małopolski 



88 

 

PTTŻ zorganizował 115 zebrań naukowych. Ponadto w 2008 r. Zarząd 

Oddziału zorganizował cykl ośmiu seminariów prowadzonych w języku 

angielskim przez prof. dr hab. Piotra Tomasika z Katedry Chemii UR w 

Krakowie, dotyczących różnorodnych zagadnień powiązania chemii i nauk o 

żywności. Seminaria te cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród 

pracowników naukowych, jak i studentów UR w Krakowie. Również w 2008 

r. Zarząd Oddziału rozpoczął organizowanie kursów dla pracowników i 

studentów dotyczących wdrażania i audytowania systemów GMP, GHP, 

HACCP, ISO 9001, ISO 22000.  

Dowód wpłaty wpisowego i składki członkowskiej 

Kolejnym ważnym obszarem działalności O. Małopolskiego PTTŻ jest 

organizacja konferencji naukowych. Pierwszą konferencją naukową 

zorganizowaną w 1991 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Nauk 

Żywieniowych była konferencja naukowa pt. „Żywność niskokaloryczna”. W 

kolejnych latach O. Małopolski PTTŻ był organizatorem lub 

współorganizatorem m.in. IV Szkoły Skrobiowej, pierwszej konferencji  z 

cyklu Żywność XXI wieku pt. „Żywność wygodna”, towarzyszącej I 

Międzynarodowym Targom Żywności Krakofood’93, konferencji i 

obchodów z okazji XX, XXX i XL-lecia Oddziału i Wydziału Technologii 
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Żywności UR w Krakowie, Konferencji Młodej Kadry PTTŻ, XXX Sesji 

Naukowej KTiChŻ PAN, 4th European Conference on Grain Legumes, III 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modern trends in meat 

production”, 17th Conference of Young Researchers Section of Polish Society 

of Food Technologists – 1st International Conference oraz XLI Sesji 

Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN. Na szczególne podkreślenie 

zasługuje zapoczątkowanie w 1996 r. organizowania wspólnie z Katedrą 

Chemii AR w Krakowie Międzynarodowych Konferencji Skrobiowych 

„International Starch Convention”. Znaczącym osiągnięciem  

O. Małopolskiego PTTŻ jest organizacja cyklicznej konferencji naukowej 

„Żywność XXI wieku”. Ostatnia, XI konferencja z tego cyklu odbyła się  

w Krakowie we wrześniu 2014 r. pod hasłem „Żywność a bezpieczeństwo 

zdrowotne”.  

 

 

Prof. dr hab. dr h.c. Mieczysław Pałasiński – pierwszy Prezes Oddziału Małopolskiego 

PTTŻ  - z Żoną na obchodach jubileuszowych 40-lecia Oddziału i Wydziału Technologii 

Żywności UR w Krakowie (2014 r.) 
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Sesja naukowa z okazji 40-lecia Oddziału i Wydziału Technologii Żywności UR  

w Krakowie; obrady prowadzi prof. Grażyna Jaworska, przy mównicy  

prof. Danuta Kołożyn-Krajewska 

Kolejnym przejawem działalności O. Małopolskiego PTTŻ był udział  

w imprezach targowych organizowanych na terenie województwa 

małopolskiego. Były to: Międzynarodowe Targi Żywności Krakofood’93 

oraz Krakofood’95, Małopolskie Targi Spożywcze (1994 oraz 1997), Targi 

Zdrowego Życia i Żywności w Tarnowie (1997), Międzynarodowe Targi 

Żywności, Napojów i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Krakofood’98 

oraz Krakofood’99, Targi Żywności EcoFood’98, Międzynarodowe Targi 

Zdrowego Życia i Żywności Ecolife’98 i Ecolife’99 oraz Krakofood’2001, 

Targi Food-expo’98 oraz XVI Międzynarodowe Targi Zdrowego Życia i 

Żywności Ecolife 2000 w Tarnowie. 

Ważnym obszarem realizacji zadań statutowych przez Zarząd Oddziału 

Małopolskiego PTTŻ jest działalność wydawnicza. W pierwszym okresie 

skupiała się ona na publikacji referatów wygłaszanych podczas zebrań 

naukowych. Wydano 13 zeszytów tzw. Biblioteczki OM PTTŻ. Ogromnym 

sukcesem Oddziału było zapoczątkowanie w 1994 r. wydawania 

ogólnopolskiego kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość, którego 
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Redaktorem Naczelnym został główny inicjator jego wydania – dr hab. 

Tadeusz Sikora. Od 1997 r. jest on wydawany (obecnie pod nazwą 

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość) przez Zarząd Główny PTTŻ i 

stanowi cenne, ogólnopolskie, polskojęzyczne czasopismo naukowe z 

dziedziny nauki o żywności. Ponadto działalność wydawnicza Oddziału 

skupiała się także na drukowaniu materiałów z organizowanych lub 

współorganizowanych w Krakowie konferencji naukowych, jako 

suplementów do kwartalnika ŻYWNOŚĆ lub w postaci monografii 

zawierających pełne teksty referatów i komunikatów prezentowanych na 

konferencjach. Ponadto wydano opracowanie autorstwa W. Leszczyńskiego i 

M. Pałasińskiego pt.: „Stulecie badań na skrobią w Polsce (1898-1998)”, 

skrypt pod redakcją M. Pałasińskiego „Technologia przemysłów 

węglowodanowych” (1999 i 2004), książkę pt.: „Starch, progress in structural 

studies, modifications and applications” pod redakcją P. Tomasika, V.P. 

Yuryeva i E. Bertofta, książkę pt. „Skrobia i jej pochodne” autorstwa T. 

Güntera, „Materiały do ćwiczeń z przetwórstwa mięsa” autorstwa E. 

Węsierskiej, M. Walczyckiej, I. Dudy, K. Krzysztoforskiego oraz M. 

Migdała oraz cykl pięciu monografii „Modern trends in meat production” 

pod redakcją zespołu: W. Migdał. G. Cilev, B. Zivković, V. Jukna.   

Istotne znaczenie w działalności O. Małopolskiego PTTŻ miało 

nawiązanie kontaktów i podpisanie w październiku 2001 r. w Bratysławie 

umowy 

 o współpracy z partnerskim towarzystwem na Słowacji o nazwie Slovenska 

Spolocnost pre Polnohospodarske, Lesnicke, Potravinarske a Veterinarske 

Vedy pri SAV SSp PL PVV. Współpraca ze stroną słowacką, która nadal jest 

kontynuowana, polega głównie na uczestniczeniu członków obu towarzystw 

w organizowanych przez nie konferencjach naukowych oraz kolportaż 

czasopism i materiałów konferencyjnych. 

Znaczącym sukcesem Zarządu O. Małopolskiego PTTŻ było wspólne 

z Wydziałem Technologii Żywności uruchomienie w 2004 r. Studiów 

Podyplomowych „Integracja gospodarki żywnościowej Polski z UE”, które 

od 2005 r. funkcjonowały pod nazwą „Standardy Unii Europejskiej w 

gospodarce żywnościowej Polski”.  

Wśród pozostałej działalności O. Małopolskiego PTTŻ należy wymienić 

organizację wycieczek szkoleniowych do zakładów przemysłu spożywczego 

oraz wieloletnią współpracę z władzami Wydziału Technologii Żywności  

w organizowaniu noworocznych spotkań okolicznościowych technologów 
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żywności. Ponadto wspólnie z Wydziałem Technologii Żywności Zarząd  

O. Małopolskiego PTTŻ zorganizował (2003 i 2004) jednosemestralny 

dokształcający kurs z języka angielskiego. 

 

Pierwszy zeszyt biblioteczki Oddziału Małopolskiego 

Oprócz wyżej wymienianych aktywności w czasie wieloletniej działalności 

O. Małopolskiego PTTŻ jego członkowie brali czynny udział w prowadzeniu 

szkoleń oraz przygotowywaniu ekspertyz na potrzeby przemysłu z zakresu 

technologii żywności. Szkolenia takie dotyczyły między innymi analizy 

sensorycznej żywności, a ekspertyzy obejmowały ocenę składu chemicznego, 
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jakości handlowej i bezpieczeństwa różnych produktów spożywczych oraz 

zagadnienia modernizacji technologii w celu pozyskania funduszy 

strukturalnych. Powyższa działalność była prowadzona w odpowiedzi na 

zapotrzebowanie ze strony zakładów przemysłu spożywczego i placówek 

naukowo-badawczych. Poza tym bardzo ważny z punktu poszerzania wiedzy 

był kolportaż wydawnictw naukowych wśród członków O. Małopolskiego 

PTTŻ. Ponadto w całym okresie działalności Zarząd O. Małopolskiego PTTŻ 

dofinansowywał działalność naukową, głównie wspierając wyjazdy 

członków Oddziału na krajowe i zagraniczne konferencje naukowe.  

 

Liczba członków i skład zarządu Oddziału Małopolskiego PTTŻ 

Kadencja 
Liczba 

członków 

Skład zarządu 

 (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członkowie) 

1991-1994 75 
Mieczysław Pałasiński, Tadeusz Sikora, Elżbieta Lesińska, 

Piotr Gębczyński, Krzysztof Surówka, Kazimiera Krzysik 

1994-1997 90 

Tadeusz Sikora, Mieczysław Pałasiński, Stanisław Popek, 

Piotr Gębczyński, Marta Chabowska-Kitlińska, Monika 

Wszołek, Beata Sychowska 

1997-2000 110 

Tadeusz Sikora, Teresa Fortuna, Stanisław Popek, Beata 

Sychowska, Mieczysław Pałasiński, Monika Wszołek, 

Teresa Woźniakiewicz, Krzysztof Surówka 

2000-2003 115 

Krzysztof Surówka, Monika Wszołek, Piotr Gębczyński, 

Maria Walczycka, Teresa Fortuna, Małgorzata Schlegel-

Zawadzka, Lesław Juszczak 

2003-2006 140 

Krzysztof Surówka, Grażyna Jaworska, Piotr Gębczyński, 

Maria Walczycka, Monika Wszołek, Małgorzata Schlegel-

Zawadzka, Lesław Juszczak 

 

2006-2009 

 

105 

Grażyna Jaworska, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Lesław 

Juszczak, Maria Walczyka, Małgorzata Bączkowicz, Marek 

Sady, Mariusz Witczak 
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Lesław Juszczak, Grażyna Jaworska 

2009-2012 114 

Grażyna Jaworska, Lesław Juszczak, Marek Sady, Maria 

Walczycka, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Małgorzata 

Bączkowicz, Mariusz Witczak 

2012-2015 119 

Lesław Juszczak, Mariusz Witczak, Marek Sady, Małgorzata 

Bączkowicz, Aleksandra Duda-Chodak, Emilia Bernaś, 

Ireneusz Maciejaszek 
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        11.5. Oddział Olsztyński  

Oddział Olsztyński PTTŻ powołano do życia w 1994 r. Oddział od 

samego początku stanowili przedstawiciele środowiska naukowego 

reprezentowanego przez pracowników Wydziału Technologii Żywności 

Akademii Rolniczo-Technicznej (obecnie: Wydziału Nauki o Żywności 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz Instytutu Rozrodu 

Zwierząt  

i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Pierwszym prezesem Zarządu Oddziału 

Olsztyńskiego PTTŻ został prof. Stefan Ziajka. Pozostałe funkcje w 

Zarządzie Oddziału piastowali: prof. Jerzy Rymaszewski (wiceprezes), dr 

inż. Waldemar Dzwolak (sekretarz), dr hab. inż. Daniela Rotkiewicz prof. 

ART (skarbnik).  

Jednym z głównych inicjatorów powstania O. Olsztyńskiego PTTŻ był 

prof. dr hab. inż. Janusz Budny, który zaangażowany był również w prace 

Zarządu Głównego jako jego wiceprezes  (1994-1997).  

Na niwie upowszechniania osiągnięć z zakresu nauki o żywności oraz 

nauk pokrewnych O. Olsztyński PTTŻ organizuje lub współorganizuje 

wykłady oraz seminaria prowadzone przez szereg specjalistów z różnych 

dziedzin. Tematyka tych spotkań dotyczy w głównej mierze szeroko 

ujmowanej jakości żywności w tym aspektów surowcowych, 

technologicznych, jak  

i bezpieczeństwa żywności. Na takie spotkania zapraszani są zarówno goście 

odwiedzający olsztyńskie ośrodki naukowe (UWM, IRZiBŻ PAN), jak też  

i pracownicy tych ośrodków. Takich spotkań odbyło się do tej  pory ponad 

40.  

Na szczególną uwagę w działalności Oddziału zasługuje 

współorganizacja XXIX Sesji Naukowej KTiChŻ PAN „Procesy 

technologiczne a jakość żywności”, która odbyła się w Olsztynie w dniach 

21-23 września 1998 r.  

i w której uczestniczyło 426 osób.  

Oddział Towarzystwa z Olsztyna jest także organizatorem i 

współorganizatorem wielu konferencji naukowych. Wśród nich, należy 

wymienić współorganizację olsztyńskich czerwcowych targów żywności 

WAMA  

FOOD wraz z konferencjami, które do 2003 r. odbywały się cyklicznie jako 

Konferencja Naukowo-Promocyjna „Lepsza Żywność”.  
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W 2003 r. Oddział współorganizował VIII Sesję Młodej Kadry 

Naukowej PTTŻ w Guzowym Piecu koło Olsztyna, a w lutym 2004 r. 

kolejną (IX) cykliczną sesję naukową „Postęp w technologii, technice i 

organizacji mleczarstwa”. 

Prócz problematyki obejmującej swym zakresem produkcję żywności, 

tematyka konferencji i seminariów obejmowała również zagadnienia 

pokrewne. Do takich niewątpliwie należy seminarium zorganizowane wraz  

z Zakładem Chemii i Biodynamiki Żywności IRZiBŻ PAN w Olsztynie 

„Zagospodarowanie surowców odpadowych przemysłu spożywczego” (2010 

r.). W następnym roku (2011), O. Olsztyński PTTŻ brał udział w organizacji 

II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Promocyjnej „Żywność 

regionalna i tradycyjna – aspekty surowcowe, technologiczne i 

ekonomiczne”, przy organizacji której Oddział współpracował zarówno z 

jednostkami naukowymi, Komitetem Nauk o Żywności PAN, Centrum 

Badań Żywności Naturalnej  

i Tradycyjnej UWM, jak również z władzami samorządowymi (Urząd 

Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). 

Najważniejszym w 2011 r. wydarzeniem dla członków Oddziału 

Olsztyńskiego była organizacja XVI Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej 

PTTŻ „Ewolucja żywności”, która odbyła się w dniach 12-13 maja 2011 r., 

w Olsztynie. Współorganizatorami konferencji były placówki naukowe z 

Olsztyna: IRZiBŻ PAN oraz WNoŻ UWM.  
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XVI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry „Ewolucja żywności”  

w Olsztynie (2011 r.) 

 

Wystąpienie prof. Henryka Kostyry na konferencji w Olsztynie 
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W następnych latach członkowie O. Olsztyńskiego brali udział w 

organizacji szeregu spotkań branżowych, takich jak seminarium TECHMILK 

(główny organizator: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej UWM  

w Olsztynie) czy Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa 

(główny organizator: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością UWM  

w Olsztynie). Jednym z ważniejszych zadań ostatniego okresu dla O. 

Olsztyńskiego była organizacja wraz z Katedrą Przetwórstwa i Chemii 

Surowców Roślinnych Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie VII 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologów Przetwórstwa Owoców 

i Warzyw „Przetwórstwo owoców, warzyw i grzybów – nauka i przemysł” 

(2014). Uczestnikami wszystkich tych spotkań byli nie tylko pracownicy 

naukowi  

z różnych ośrodków w Polsce, ale również „praktycy” – przedstawiciele 

szeregu różnych firm.  

W chwili obecnej O. Olsztyński PTTŻ liczy 50 członków, a głównym 

źródłem utrzymania są środki pozyskane z ich składek.  

W swej działalności O. Olsztyński PTTŻ zamierza kontynuować 

działalność Poprzedników w propagowaniu wiedzy nie tylko wśród 

środowisk związaną z przemysłem spożywczym, ale i tych którym pojęcie 

dobrej i bezpiecznej żywności jest bardzo bliskie.  

 

Liczba członków i skład zarządu Oddziału Olsztyńskiego PTTŻ 

Kadencja 
Liczba 

członków 

Skład zarządu 

 (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członkowie) 

19930-1997 35 
Stefan Ziajka, Jerzy Rymaszewski, Waldemar Dzwolak, 

Daniela Rotkiewicz 

1997-2000 35 
Jerzy Rymaszewski, Henryk Kostyra, Agnieszka Łatosz, Jan 

Kłobukowski, Andrzej Kuncewicz 

2000-2003 32 
Jan Kłobukowski, Henryk Kostyra, Małgorzata Wronkowska, 

Katarzyna Majewska, Andrzej Kuncewicz 

2003-2006 34 
Jan Kłobukowski, Henryk Kostyra, Małgorzata Wronkowska, 

Katarzyna Majewska, Andrzej Kuncewicz 
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2006-2009 34 
Katarzyna Majewska, Jan Kłobukowski, Małgorzata 

Wronkowska, Maria Baranowska, Henryk Kostyra 

2009-2012 49 
Katarzyna Majewska, Jan Kłobukowski, Małgorzata 

Wronkowska, Maria Baranowska, Henryk Kostyra 

2012-2015 50 

Janusz Pomianowski, Katarzyna Majewska, Adam Jurgoński, 

Fabian Dajnowiec, Henryk Kostyra 

 

Janusz F. Pomianowski 
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        11.6. Oddział Podkarpacki 

Podkarpacki Oddział PTTŻ został powołany w dniu 08.04.2013 r.  

z inicjatywy  pracowników naukowych Wydziału Biologiczno-Rolniczego 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zgodę na powołanie nowego Oddziału 

Towarzystwa wyraził Zarząd Główny PTTŻ w oparciu o 20 złożonych 

deklaracji członków-założycieli, a utworzenie Oddziału oficjalnie zostało 

zatwierdzone przez Zarząd Główny PTTŻ w dniu 14.05.2013 r. Zebranie 

założycielskie odbyło się w dniu 8 kwietnia 2013 r. Pierwszym prezesem 

Zarządu została inicjatorka powstania Oddziału, dr hab. inż. Małgorzata 

Dżugan, prof. URz. W skład zarządu (kadencja 2013-2016) weszli: dr hab. 

Adam Paweł Kuczyński, prof. UR (wiceprezes), dr inż. Dorota Kalicka 

(sekretarz), dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar (skarbnik), dr hab. inż. 

Renata Tobiasz-Salach, prof. UR, i dr inż. Grzegorz Zaguła (członkowie). W 

pierwszym roku działalności liczba członków zwiększyła się do 30, co daje 

optymistyczne prognozy rozwoju Oddziału. 

Działalność statutowa O. Podkarpackiego PTTŻ polega na organizacji 

wykładów otwartych, seminariów i konferencji naukowych. Wykłady 

otwarte z cyklu "Jakość żywności – Świadome odżywianie" prowadzone 

przez pracowników naukowych URz, zaproszonych specjalistów oraz 

przedstawicieli praktyki odbywają się raz na miesiąc. Tematy podejmowane 

przez prelegentów dotyczą bieżącej problematyki naukowej i 

technologicznej, dlatego cykl zyskuje coraz szersze grono słuchaczy nie tylko 

wśród pracowników  

i studentów UR, ale również wśród lokalnej społeczności. Oddział prowadzi 

także edukację żywieniową w szkołach w ramach Uniwersyteckiego Portalu 

Wiedzy. Członkowie Oddziału aktywnie współpracują z regionalnymi 

producentami żywności wspierając ich wiedzą z zakresu nowych technologii 

oraz poprawy higieny produkcji. 

W ramach działalności Oddział otacza opieką merytoryczną Studenckie 

Koło Technologów Żywności „Ferment”, działające na Wydziale 

Biologiczno-Rolniczym, m. in. jako współorganizator studenckich 

konferencji naukowych. Były to: 4th i 5th International Student Scientific 

Conference „Human – Nutrition – Environment”, z których pierwsza odbyła 

się razem z 1st Honey Seminar  w   Rzeszowie-Iwoniczu w 2013 r., a kolejna 

pod hasłem “Biotechnology for Sustainable Development” w Rzeszowie w 

2014 r. W październiku 2014  r., w Iwoniczu zorganizowano także 
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konferencję International Meeting of  Young  Food Technologists, której 

towarzyszył  2nd Honey Seminar.  

  

 
Członkowie Oddziału Podkarpackiego PTTŻ 

 

W 2014 r. Oddział był współorganizatorem Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej  "Jakość życia w bio-, tech- i ekosystemach” 

zorganizowanej przez Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w Rzeszowie w dniach 25-26 września 2014 r.  

W maju 2015 r. O. Podkarpacki współorganizował  XIX Sesję Naukową 

Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ – 4th  International Session of Young 

Scientific Staff „Żywność –  Jakość i Perspektywy” („Food – Quality and 

Perspectives”). 

 
Liczba członków i skład zarządu Oddziału Podkarpackiego PTTŻ 

Kadencja 
Liczba 

członków 

Skład zarządu 

(prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członkowie) 

2013 30 
Małgorzata Dżugan, Adam P. Kuczyński, Dorota Kalicka, Anna 

Augustyńska-Prejsnar, Renata Tobiasz-Salach, Grzegorz Zaguła 
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    Małgorzata Dżugan  
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        11.7. Oddział Szczeciński 

Oddział Szczeciński swoje pierwsze zebranie organizacyjne odbył 

w czerwcu 1991 r. Na zebraniu organizacyjnym akces do Towarzystwa 

zgłosiło 15 osób. W kolejnych latach liczba członków wzrosła do 25 osób. 

Pierwszym prezesem wybrany został doc. dr Kazimierz Miller, a 

wiceprezesem dr hab. Kazimierz Lachowicz.  

Doc. K. Miller był prezesem Oddziału do swojej śmierci, a w 1995 r. na 

Walnym Zebraniu członków wybrany został na funkcję prezesa Oddziału dr 

hab. Kazimierz Lachowicz.  

W czasie 25 lat istnienia Oddział realizował cele statutowe 

Towarzystwa.  

W czerwcu 1996 r. Oddział współorganizował XXVII Sesję KChiTŻ 

PAN. Sesja była sponsorowana przez ponad 30 wystawców różnego rodzaju 

sprzętu naukowego z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Już dwa lata 

później we wrześniu 1998 r. wraz z Oddziałem Olsztyńskim zorganizowano 

II Sesję Młodej Kadry Naukowej „Technologia a biologiczna jakość 

żywności”, natomiast we wrześniu 2005 r. współorganizowano XXXVI Sesję 

Naukową KNoŻ PAN. 

Niezwykle ważnym wydarzeniem w historii Oddziału był udział  

w organizacji w czerwcu 2001 r. obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia 

Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności (obecnie Wydział 

Nauk o Żywności i Rybactwa), przy którym Oddział ma swoją siedzibę od 

chwili powstania. 

W kwietniu 2012 r. Oddział współorganizował dofinansowane ze 

środków UE międzynarodowe seminarium naukowe „Żywność wysokiej 

jakości a nowoczesne technologie”, które było efektem nawiązania 

współpracy pomiędzy pracownikami WNoŻiR a profesorem Dietrichem 

Knorrem z TU Berlin.  

Dzięki nawiązaniu współpracy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Zachodniopomorskiego we wrześniu 2012  r. zorganizowano 

w Szczecinie konferencję ”Żywność ekologiczna i jej przetwórstwo”, w 

której uczestniczyli przedstawiciele większości Oddziałów PTTŻ.  

Oddział postawił sobie ambitny cel upowszechnianie praktycznej wiedzy 

z zakresu technologii żywności. Dzięki współpracy z Zachodniopomorskim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przygotowano dla 
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mieszkańców obszarów wiejskich warsztaty Moja Domowa Mleczarnia  

i Moja Domowa Masarnia, w ramach których prezentowano tradycyjne 

metody produkcji wyrobów mleczarskich i masarskich. Od 2006 r. w czasie 

Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki organizowane są wykłady i 

warsztaty tematyczne dla mieszkańców Szczecina. 

 

Warsztaty „Moja domowa masarnia” 

Ważnym elementem działalności Oddziału była współpraca w latach 

2010-2013 w organizacji finału wojewódzkiego konkursu ,,Nasze kulinarne 

dziedzictwo”. W tym samym czasie nawiązano współpracę z Radiem 

Szczecin i Ośrodkiem TVP Szczecin w zakresie propagowania zdrowego 

żywienia i nauki o żywności w ramach audycji radiowej ,,Na Szczecińskiej 

Ziemi” oraz w ramach programu telewizyjnego ,,PROW – Zmieniamy 

zachodniopomorską wieś”.  

Od 2005 r. O. Szczeciński organizuje wyjazdy studentów i członków 

oddziału do Berlina na targi Grüne Woche, dzięki czemu uczestnicy 

wyjazdów mają okazję poznać produkty żywnościowe z całego świata, 

wymienić poglądy i zdobyć nowe doświadczenia. 

Ze względu na dużą liczbę zakładów przetwórstwa rybnego niezwykle 

cenna jest współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Przetwórców Ryb w 

zakresie organizacji praktyk w zakładach przetwórczych na terenie 

województwa zachodniopomorskiego. Bardzo ważnym aspektem tej 
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współpracy było zorganizowanie w 2010 r. przez Oddział warsztatów 

promujących praktyczne możliwości inwestycji w zakresie procesów 

produkcyjnych z Funduszy Unijnych, dotyczące współpracy nauki z 

przemysłem rybnym, a także współpraca ekspercka w latach 2009-2013 z 

Komitetem Monitorującym Program Operacyjny RYBY 2007-2014. 

 

Od lewej: Marszałek Olgierd Gęblewicz, dr inż. Arkadiusz Żych, Prezes PTTŻ prof. Danuta 

Kołożyn-Krajewska, prof. Mikołaj Protasowicki, Dziekan WNoŻiR  dr hab. Agnieszka Tórz, 

dr hab. Małgorzata Sobczak. 

Konferencja ,,Żywność ekologiczna i jej przetwórstwo”  

2-4 września 2012 r., Szczecin  

O. Szczeciński systematycznie angażował się w działalność edukacyjną,  

a niezwykle istotnym elementem tej działalności był udział w projekcie 

”Kształtowanie zdrowego modelu żywieniowego poprzez spożycie ryb i ich 

przetworów wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie”, 

zrealizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach 

Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dzięki projektowi dotarto 

bezpośrednio do kilkuset uczniów w województwie zachodniopomorskim.  

Oprócz wyżej wymienianych działań w czasie 25 lat działalności  

O. Szczecińskiego PTTŻ jego członkowie brali udział w prowadzeniu 

szeregu szkoleń oraz przygotowywaniu ekspertyz na potrzeby przemysłu  
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z zakresu technologii żywności. Szkolenia takie dotyczyły między innymi 

przepisów prawnych, zasad prawidłowego żywienia, analizy sensorycznej 

żywności, a ekspertyzy obejmowały cały szereg zagadnień związanych  

z bezpieczeństwem różnych produktów spożywczych, a także zagadnienia 

optymalizacji procesów technologicznych. Powyższa działalność była 

prowadzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony zakładów 

przemysłu spożywczego. Ponadto, od połowy lat dziewięćdziesiątych do 

chwili obecnej, Oddział organizował szereg spotkań studentów WNoŻiR z 

przedstawicielami zakładów spożywczych różnych branż znajdujących się na 

terenie województwa zachodniopomorskiego. Dzięki tym spotkaniom 

kilkudziesięciu absolwentów zostało zatrudnionych w tych zakładach i w 

dniu dzisiejszym pełni już funkcje kierownicze, co wydaje się jedną z 

najważniejszych funkcji jaką spełnił Oddział. 

 

Liczba członków i skład zarządu Oddziału Szczecińskiego PTTŻ 

Kadencja 
Liczba 

członków 

Skład zarządu 

 (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik) 

1990-1993 ~ 15 Kazimierz Miller, Kazimierz Lachowicz 

1993-1997 25 Kazimierz Lachowicz, Bogusław Zarzycki 

1997-2000 25 Kazimierz Lachowicz Bogusław Zarzycki 

2000-2003 25 Kazimierz Lachowicz, Bogusław Zarzycki 

2003-2006 25 
Kazimierz Lachowicz, Arkadiusz Żych, Teresa Siedler, 

Małgorzata Sobczak 

2006-2009 20 
Kazimierz Lachowicz, Arkadiusz Żych, Kamila Mocek, 

Małgorzata Sobczak 

2009-2012 25 
Arkadiusz Żych, Kazimierz Lachowicz, Kamila Mocek, 

Małgorzata Sobczak 

2013-2016 30 
Arkadiusz Żych, Kazimierz Lachowicz, Małgorzata Sobczak, 

Marek Kotowicz 

 

Arkadiusz Żych 
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        11.8. Oddział Warszawski  

Oddział Warszawski działa od początku istnienia Polskiego 

Towarzystwa Technologów Żywności i był, obok Oddziału Wrocławskiego, 

jednym z dwóch pierwszych oddziałów Towarzystwa. Zarząd Oddziału, pod 

przewodnictwem dr inż. Jerzego Dobrzyckiego, został zatwierdzony przez 

Zarząd Główny w dniu 7.11.1990 r. Początkowo liczył 50 członków, wśród 

których największą liczbę stanowili pracownicy Wydziału Technologii 

Żywności SGGW, a następnie pracownicy ówczesnych Instytutów: 

Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz Przemysłu Fermentacyjnego 

(obecnie Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego). Wśród 

członków oddziału  były tak znamienite osoby jak prof.  dr dr h.c. multi 

Antoni Rutkowski, pierwszy prezes Zarządu Głównego, prof. dr dr h.c. Nina 

Baryło-Pikielna, prezes Zarządu Głównego w latach 1998-2000. 

Od początku działalności O. Warszawski zaangażował się w działalność 

szkoleniową, czego efektem było zorganizowanie Szkoły Naukowej „Postęp 

w analizie żywności”, która odbyła się w Warszawie w 1993 r., 

zorganizowana we współpracy O. Warszawskiego z IPMiT. Rok później 

odbyła się kolejna konferencja naukowa „Postęp techniczny i technologiczny 

w przemyśle mięsnym”, z udziałem przedstawicieli świata nauki i przemysłu. 

Z kolei współpraca z Instytutem Przemysłu Fermentacyjnego (obecnie 

IBPRS), zaowocowała zorganizowaniem seminarium naukowego „Analiza 

żywności – metody szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej (1994 r.).  

Kolejne trzy lata działalności O. Warszawskiego obfitowały 

w konferencje i seminaria. W  1995 r. odbyło się Ogólnopolskie Seminarium 

„Jakość żywności a wymagania Unii Europejskiej” w Krynicy Morskiej oraz 

seminarium z okazji 50-lecia specjalizacji Technologia Mięsa Wydziału 

Technologii Żywności SGGW w Warszawie. W tym samym roku 

zorganizowano również Konferencję Naukową „Technologiczne aspekty 

strategii rynku żywnościowego”. 

We współpracy z Sekcją Analizy i Oceny Żywności zostały 

zorganizowane Sesje Przeglądowe Analityki Żywności (w 1996 i 1997 r.) 

oraz Szkoła Jesienna „Metody przygotowywania próbek do badań” w 1996 r. 

w Miedzeszynie. W następnych latach odbyły się jeszcze trzy Sesje 

Przeglądowe Analityki Żywności (w latach 1998, 2002 i 2004). 

We współpracy z Sekcją Ekonomiczną zorganizowano cykl konferencji 

„Problemy transportu żywności” w Kiekrzu k/Poznania.  Tematem pierwszej 
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z nich w 1998 r. był „Wpływ transportu na jakość żywności”,  a drugiej  

w 1999 r.  „Problemy opakowań w transporcie żywności”. 

O. Warszawski może się pochwalić organizacją Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej „Mikroelementy w żywności”, która odbyła się  

w Warszawie w 2000 r. Przy organizacji tego ważnego wydarzenia Oddział 

wspierany był przez Sekcję Analizy i Oceny Żywności, Komitet Chemii 

Analitycznej PAN oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.  

 

 

Monografia wydana po sesji organizowanej przez Oddział Warszawski 
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Konferencje naukowe z cyklu: „Jakość i bezpieczeństwo żywności” stały 

się sztandarowymi wydarzeniami, kontynuowanymi co dwa lata od  1997 r., 

trwale wpisującymi się w działalność O. Warszawskiego. Wypracowana 

została charakterystyczna dla nich formuła. Podczas każdej konferencji 

wygłaszanych jest około 10-12 zamawianych referatów, z czego część przez 

wybitne osobistości świata nauki, a minimum 3 przez przedstawicieli 

przemysłu. W konferencjach tych mogą się również zaprezentować młodzi 

pracownicy nauki oraz doktoranci, dlatego stanowią one  dobrą platformę do 

nauki, wymiany poglądów, wzajemnej konstruktywnej konfrontacji. Każda 

kolejna konferencja podejmowała inny temat: „Bezpieczeństwo 

mikrobiologiczne produkcji żywności” (1997 r.), „Zanieczyszczenia 

chemiczne i fizyczne żywności (1999 r.), „Analiza ryzyka zdrowotnego 

żywności – czynniki żywieniowe” (2001 r.), „Jakość i bezpieczeństwo 

w przetwórstwie żywności” (2003 r.), „Jakość i bezpieczeństwo żywności – 

uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne” 

(Białobrzegi k/Warszawy, 2005 r.), „Nowoczesne metody analityczne 

w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności” (2007 r.), „Kształtowanie 

jakości żywieniowej w procesach technologicznych” (2009 r.) oraz 

„Żywność przyszłości, czyli jaka?” (2011 r.). W 2015 r. odbędzie się IX 

z kolei konferencja z tego cyklu. 

Podczas V Jubileuszowej Konferencji Naukowej w 2005 r. „Jakość 

i Bezpieczeństwo Żywności” przygotowywanej wspólnie z Wydziałem 

Technologii Żywności SGGW i ZG PTTŻ obchodzony był również jubileusz 

XV-lecia PTTŻ. 

Ważnym pokłosiem tych konferencji są monografie, wydawane po 

większości z nich, zawierające pełne teksty wygłoszonych referatów. 

Monografie te stanowią dla pracowników nauki oraz studentów  

i doktorantów, a również dla pracowników przemysłu ważne źródło aktualnej 

wiedzy. Na bazie doniesień konferencyjnych  zostały wydane 3 Zeszyty 

Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (552, 553, 556).  Zostały również 

wydane 4 monografie książkowe, zawierające materiały z konferencji. Okres 

pomiędzy dużymi wydarzeniami wypełniany jest seminariami 

doktoranckimi, organizacją i przeprowadzeniem pokazów w ramach 

corocznego Festiwalu Nauki oraz różnych lekcji poglądowych dla uczniów 

szkół średnich, gimnazjów i szkół podstawowych. O. Warszawski PTTŻ brał  
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udział w 14. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki 

Kopernik. 

 

Od lewej: dr inż. Dorota Nowak, prof. Dorota Witrowa-Rajchert,  prof. Danuta Kołożyn-

Krajewska,  prof. dr hab. Andrzej Lenart 

Otwarcie VII Konferencji Naukowej z cyklu „Jakość i  bezpieczeństwo  

żywności” 

 Pojawiają się i rozwijają nowe inicjatywy mające na celu rozwój wiedzy 

o żywności. Co dwa lata, od 2008 r., O. Warszawski PTTŻ wspomaga 

Wydział Nauk o Żywności SGGW w organizacji Sympozjów Inżynierii 

Żywności. Dotychczas odbyły się cztery Sympozja. Cieszą się one już dużym 

zainteresowaniem i uznaniem w środowisku technologów i naukowców 

związanych z żywnością. 

 Kolejną inicjatywą, której patronuje O. Warszawski, tym razem Zakładu 

Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (WNoŻ SGGW), była organizacja 

Sympozjum Naukowego ”Wykorzystanie drobnoustrojów i ich metabolitów 

w produkcji i utrwalaniu żywności”, które odbyło się w 2011 r., 

a kontynuacje stanowiły: „Drobnoustroje – tradycja i nowoczesność   

w produkcji i utrwalaniu żywności (2013 r.) oraz „Drobnoustroje –

sprzymierzeńcy lub wrogowie w produkcji i utrwalaniu żywności” (2014 r.). 



111 

 

O. Warszawski wraz z WNoŻ uczestniczył również w organizacji XL 

Sesji Komitetu Nauk o Żywności PAN „Tradycja i nowoczesność 

w żywności i żywieniu”, która odbyła się w Warszawie w 2011 r. 

 

Działalność organizacyjna PTTŻ wspierana jest entuzjastycznie przez młodych technologów 

żywności VIII Konferencja Naukowa z cyklu „Jakość  

i bezpieczeństwo żywności” – Warszawa 

 Staramy się również wspomagać działalność Sekcji Młodej Kadry 

Naukowej. Z entuzjazmem wsparliśmy inicjatywę Koła Naukowego 

Technologów Żywności i Samorządu Studentów SGGW zorganizowania 

I Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Technologów Żywności „Rola 

technologa we współczesnym przemyśle”. Odbyło się ono w Warszawie  

w 2011 r.  

Wspieraliśmy również organizację XIX Sesji Naukowej Sekcji Młodej 

Kadry Naukowej PTTŻ, która odbyła się w Warszawie w dniach 7-9 maja 

2014 r. w SGGW. Konferencja była kontynuacją corocznych spotkań, które 

mają na celu wymianę poglądów oraz doświadczeń w zakresie nauk  

o żywności i żywieniu oraz integrację młodych środowisk naukowych z kraju 

i ze świata. 
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Liczba członków i skład zarządu Oddziału Warszawskiego PTTŻ 

Kadencja Liczba 

członków 

Skład zarządu 

( prezes, v-prezes, sekretarz, skarbnik, członkowie) 

1990-1992 50 
Jerzy Dobrzycki, Halina Rutkowska, Małgorzata Dybiec, 

Dorota Witrowa-Rajchert, Olga Ilnicka-Olejniczak 

1992-1995 146 

Andrzej Pisula, Helena Porzucek, Halina Rutkowska, Danuta 

Hornecka, Andrzej Tyburcy, Irena Sikorska, Olga Ilnicka-

Olejniczak 

1995-1997 146 

Danuta Kolożyn-Krajewska, Wiesława Grzesińska, Danuta 

Hornecka, Irena Sikorska, Piotr Lewicki, Olga Ilnicka-

Olejniczak, Stanisław Gwiazda 

1997-1998 164 

Danuta Kołożyn-Krajewska, Wiesława Grzesińska, 

Małgorzata Jarosińska-Pieńkowska, Maria Spera, Piotr P. 

Lewicki, Olga Ilnicka-Olejniczak, Stanisław Gwiazda 

1998-2002 220 

Danuta Kołożyn-Krajewska, prof. SGGW, Wiesława 

Grzesińska, Grzegorz Jabłecki, Małgorzata Jałosińska-

Pieńkowska, Maria Spera, Piotr P. Lewicki 

2002-2006 232 

Dorota Witrowa-Rajchert, Michał Olkiewicz, Dorota Nowak, 

Agata Marzec, Danuta Kołożyn-Krajewska, Krzysztof 

Krygier, Grzegorz Jabłecki 

2006-2009 257 

Dorota Witrowa-Rajchert, Michał Olkiewicz; Dorota Nowak, 

Agata Marzec, Danuta Kołożyn-Krajewska, Krzysztof 

Krygier, Grzegorz Jabłecki 

2009-2012 164 

Dorota Nowak, Ewa Rembiałkowska Andrzej Baranowski, 

Edyta Lipińska, Agata Marzec, Dorota Witrowa-Rajchert, 

Stanisław Kalisz  

2012-2015 163 

Dorota Nowak, Mirosław Słowiński, Edyta Lipińska, Agata 

Marzec, Dorota Witrowa-Rajchert, Danuta Kołożyn-

Krajewska, Stanisław Kalisz 

Dorota Nowak  
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        11.9. Oddział Wielkopolski 

Oddział Wielkopolski PTTŻ został powołany do życia 12 lutego 1991 r. 

Zebranie założycielskie zorganizowali pracownicy naukowi Wydziału 

Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Wydział 

Nauk  

o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu). 

Uczestniczyli w nim również pracownicy poznańskich instytucji związanych 

z produkcją żywności oraz przedstawiciele Zarządu Głównego PTTŻ. W 

dniu powstania do O. Wielkopolskiego PTTŻ zapisało się 49 osób. Drogą 

wyborów powołano Zarząd Oddziału, którego pierwszym prezesem został 

doc. dr hab. Jerzy R. Warchalewski, jeden z głównych promotorów 

powstania Oddziału.  

Od początku działalność O. Wielkopolskiego PTTŻ i jego znaczenie  

w środowisku były zauważalne i znaczące. Z inicjatywy pierwszego prezesa 

przez ponad 10 lat prowadzono bardzo szeroką działalność wydawniczą. 

Doc. dr hab. Warchalewski był nie tylko redaktorem wydawnictw, motorem 

dla autorów, ale także mistrzem w pozyskiwaniu funduszy na ich wydanie. 

Kolejni prezesi: dr hab. Edward Pospiech i prof. Janusz Czapski 

kontynuowali zapoczątkowaną wcześniej działalność wydawniczą. W latach 

1991-  2000 w ramach biblioteczki PTTŻ – O. Wielkopolski wydano 21 prac 

o charakterze popularno-naukowym. Biblioteka Narodowa nadała im numer 

ISSN 0867-5384. Autorami poszczególnych opracowań byli specjaliści 

związani z różnymi aspektami nauki i produkcji żywności. W latach 1994-

1998 wydany został cykl monografii naukowych pod wspólnym tytułem 

„Związki nauki z praktyką”. Wydawnictwo to było efektem seminariów, 

które odbywały się podczas targów POLAGRA i POLEKO na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich. Każdy tom monografii, zgodnie z 

określoną w danym roku tematyką seminarium, poświęcony był innym 

branżom przemysłu spożywczego i zawierał prezentowane wówczas 

wykłady. Łącznie wydanych zostało sześć tomów monografii.  

We wrześniu 1994 r. zorganizowano w Błażejewku k/Poznania Letnią 

Szkołę „Food Product Development” z udziałem zagranicznych 

wykładowców: dr h.c. Aliny Surmackiej-Szcześniak, prof. Henryka Dauna i 

dr Annemike Wijn. Było to pierwsze w kraju spotkanie naukowców i 

pracowników przemysłu poświęcone opracowywaniu nowych produktów 

żywnościowych. Udział w konferencji wzięła liczna grupa naukowców z 

kraju.  W Sielinku w 1998 r. odbyła się konferencja „Ograniczenie 
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stosowania dodatków do żywności – za i przeciw”. Materiały z tych spotkań 

zostały opublikowane w formie monografii. 

 

Zeszyt biblioteczki Oddziału Wielkopolskiego 

O. Wielkopolski PTTŻ swoją działalność realizował i realizuje, 

organizując bądź współorganizując liczne konferencje, seminaria i warsztaty 

naukowe. Obok sześciu seminariów i jednej konferencji wspomnianych przy 

okazji omawiania działalności wydawniczej, zorganizowano jeszcze ponad 

20 innych tego typu spotkań. 

Do najważniejszych należą trzy konferencje naukowo-techniczne 

współorganizowane ze Środkowopomorską Radą NOT w Koszalinie 

poświęcone: opakowaniom (1999), dodatkom do żywności (2000) oraz 
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bezpieczeństwu żywności (2001). Wykładowcami na tych konferencjach byli 

pracownicy naukowi z różnych ośrodków w Polsce. Trzykrotnie: w 1992, 

2000 i 2009 r. O. Wielkopolski współorganizował Sesje Naukowe Komitetu 

Technologii i Chemii Żywności PAN (obecnie Komitet Nauk o Żywności 

PAN), najważniejszych spotkań naukowych technologów żywności w 

Polsce. O. Wielkopolski PTTŻ był również współorganizatorem dwóch Sesji 

Naukowych Młodej Kadry Naukowej PTTŻ, w tym jednej międzynarodowej. 

Konferencje odbyły się w 2005 i 2013 r., obie w Puszczykowie k/Poznania. 

Wraz z Sekcją Technologii Mięsa PTTŻ O. Wielkopolski trzykrotnie  

w: 2005, 2010 i 2014 r. był współorganizatorem konferencji naukowych 

związanych z jakością mięsa zarówno w aspekcie technologicznym, jak  

i żywieniowym. Wraz z Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu UP  

w Poznaniu Oddział Wielkopolski zorganizował trzy konferencje: „Naturalne 

przeciwutleniacze od surowca do organizmu” w 2007 r., „I Wielkopolska 

Konferencja – Nauka gospodarce żywnościowej i biotechnologii” w 2011 r. 

oraz „Współczesne trendy w technologii  żywności.  Od żywności 

tradycyjnej do prozdrowotnej” w 2012 r.  

O. Wielkopolski PTTŻ był także organizatorem wielu seminariów.  

Z Krajową Izbą Dodatków do Żywności w 2001 r. zorganizował seminarium 

„Dodatki do żywności – szansa czy zagrożenie dla konsumenta”, w 2004 r. 

seminaria: „Wykrywanie zafałszowań żywności za pomocą techniki bliskiej 

podczerwieni NIR” (we współpracy z Katedrą Zarządzania Jakością 

Żywności i Katedrą Chemii AR Poznań), „Postęp w analityce lipidów 

żywności”, „Zastosowanie metod impedymetrycznych do szybkiej detekcji 

i oceny wzrostu mikroorganizmów”, a w 2005 r. seminarium połączonego z 

warsztatami metodycznymi „Solid Phase Microextraction – Food and 

Environmental Applications” (we współpracy z prof. Januszem Pawliszynem 

z Waterloo University, Kanada) oraz kurs „Zastosowanie chromatografii 

gazowej w analizie żywności”. 

O. Wielkopolski zauważalny jest także podczas ważnych w środowisku 

jubileuszy. W 2003 r. był współorganizatorem sesji naukowej „Technologia 

mięsa – osiągnięcia i przyszłość” zorganizowanej z okazji 50-lecia Katedry  

i Instytutu Technologii Mięsa UP w Poznaniu, w 2002 i 2012 r. zaangażował 

się kolejno w obchody jubileuszu 40- i 50-lecia Wydziału Nauk o Żywności  

i Żywieniu. 

W celu ułatwienia przepływu informacji i popularyzacji działalności  

O. Wielkopolskiego, od 2004 r. z inicjatywy Prezesa prof. Henryka Jelenia 
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działa strona internetowa Oddziału. Początkowo uruchomiona na domenie 

publicznej, w kolejnych latach była systematycznie aktualizowana zmieniając 

swoją szatę graficzną i układ. W 2014 r. została przeniesiona na serwer 

Uniwersytetu Przyrodniczego i obecnie znajduje się pod adresem: 

http://www.pttzow.up.poznan.pl 

 

 

Zebranie naukowe Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ – dr Sławomir Bekier z Politechniki 

Białostockiej 

Od 2008 r. z inicjatywy prezes prof. Grażyny Lewandowicz  

O. Wielkopolski prowadzi internetowy portal na temat żywności 

zmodyfikowanej genetycznie, który znajduje się pod adresem 

http://pttzow.up.poznan.pl/gmo/. Przedsięwzięcie to pomyślane jest 

dwutorowo, jako zestaw opracowań przygotowanych przez ekspertów oraz 

forum dyskusyjne.  

Swoją powszednią aktywność O. Wielkopolski realizuje organizując 

wykłady publiczne, na które są zapraszani specjaliści z różnych dziedzin 

związanych z przetwórstwem żywności z rodzimego Uniwersytetu, jak 

również innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz 

http://www.pttzow.up.poznan.pl/
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przedstawiciele przemysłu. Wykłady te są okazją do spotkań naukowych 

członków i sympatyków Oddziału. Dotyczą one wszystkich aspektów 

technologicznych, jakościowych i ekologicznych produkcji żywności, ze 

szczególnym uwzględnieniem związków pomiędzy zdrowiem, a spożywaną 

żywnością. Od momentu powstania zorganizowano około 100 wykładów.  

Ciągle poszukiwane są też nowe formy aktywności, które pozwolą na 

lepszą integrację środowiska naukowego z praktyką przemysłową. W 2012 r. 

w Swadzimiu pod Poznaniem członkowie Oddziału uczestniczyli na terenie 

palarni kawy Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. w zajęciach „Akademia kawy” 

poprowadzonych przez pracowników palarni. Zajęcia te połączone były ze 

zwiedzaniem zakładu. Inną nową formą aktywności była zorganizowana  

w 2014 r. debata „Piwo czy wino?”, w której do wzięcia udziału zaproszono 

przedstawicielkę Kompanii Piwowarskiej S.A. i przedstawiciela 

Stowarzyszenia Sommelierów.  

O. Wielkopolski jest także sprzymierzeńcem i mentorem aktywności 

studentów, przyszłych technologów żywności. W 2012 r. był 

współorganizatorem studenckiej „Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Studentów z zakresu żywienia i aktywności fizycznej”. Od 2007 r. patronuje 

też obchodom „Dnia Technologa”, corocznego święta studentów Wydziału 

Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu. 

Towarzystwo podejmuje również starania w zakresie integracji 

środowiska, nie tylko na niwie naukowej. Od 1997 r. pod patronatem Prezesa  

O. Wielkopolskiego PTTŻ i dziekana Wydziału Nauk o Żywności odbywają 

się coroczne karnawałowe „Bale Technologa Żywności”. Tradycją jest, że 

każdego roku obowiązuje inny motyw balu, do którego uczestnicy starają się 

dostosować. W balach uczestniczą różne pokolenia technologów żywności  

i ich sympatyków, zarówno tych związanych bezpośrednio z nauką, jak  

i przemysłem. Są one dobrą okazją do spotkań, rozmów, ale przede 

wszystkim cieszenia się swoją obecnością, a znakomity humor zawsze 

towarzyszy ich uczestnikom. 
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Bal Technologa – Moulin Rouge, Poznań 2014 r. 

Już od początku działalność O. Wielkopolskiego PTTŻ jest łatwo 

identyfikowana w środowisku poprzez logo, którego pierwowzór 

własnoręcznie stworzył pierwszy prezes prof. Jerzy R. Warchalewski.  

Działalność O. Wielkopolskiego PTTŻ to także współpraca z innymi 

działającymi na terenie Wielkopolski lokalnymi oddziałami towarzystw  

i organizacji związanych z naukami o żywności, takimi jak Oddziały 

Poznańskie: Towarzystwa Mikrobiologicznego, Towarzystwa Nauk 

Żywieniowych  

i SITSpoż NOT. Współpraca ta polega, m.in. na wzajemnym informowaniu  

i zapraszaniu na organizowane wykłady i konferencje. 

Tak szeroka działalność O. Wielkopolskiego nie byłaby możliwa bez 

pomocy Członków wspierających, jak również sponsorów konkretnych 

przedsięwzięć. Do tego grona sympatyków O. Wielkopolskiego należały: 

firma „Celiko”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit"  

w Lesznie, „Hortimex” w Koninie, Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa 

i Drobiu s.c. Balcerzak i Ska, POZMEAT w Poznaniu, PAULA, 

HOCHLAND, Strauss Cafe, Nestle, Kompania Piwowarska S.A. Na 

wydawnictwa serii popularno-naukowej oraz organizację niektórych 

konferencji Oddział Wielkopolski otrzymywał także dotacje z Komitetu 

Badań Naukowych.  
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Liczba członków i skład zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ 

Kadencja Liczba 

członków 
Skład zarządu 

(prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członkowie) 

1991-1994 49 

Jerzy R. Warchalewski, Danuta Gembicka, Dorota Piasecka-

Kwiatkowska, Ryszard Kaczmarek, Maria Czarnecka, 

Eugenia Sobkowska, Stefan Kien, Leszek Jarosławski 

1994-1997 96 

Jerzy R. Warchalewski, Krystyna Trojanowska, Dorota 

Latus-Ziętkiewicz, Danuta Skierska, Eleonora Lampart-

Szczapa, Lucyna Słomińska, Elzbieta Anders, Zenon Kosicki 

1997-2000 123 

Edward Pospiech, Jan Michniewicz, Katarzyna Czaczyk, 

Maria Czarnecka, Katarzyna Hołownia, Ewa Flaczyk, Janusz 

Czapski, Aleksandra Swulińska-Katulska, Marian 

Remiszewski 

2000-2003 130 

Janusz Czapski, Edward Pospiech, Katarzyna Czaczyk, Ewa 

Flaczyk, Grażyna Duda, Jan Michniewicz, Marian 

Remiszewski 

2003-2006 129 

Henryk Jeleń, Piotr Konieczny, Katarzyna Czaczyk, Julita 

Reguła, Janusz Czapski, Grażyna Duda, Dorota Latus- 

Ziętkiewicz 

2006-2009 98 

Grażyna Lewandowicz, Katarzyna Czaczyk, Mirosława 

Krzywdzińska-Bartkowiak, Agnieszka Bilska, Henryk Jeleń, 

Marian Remiszewski, Piotr Konieczny 

2009-2012 104 

Grażyna Lewandowicz, Katarzyna Czaczyk, Mirosława 

Krzywdzińska-Bartkowiak, Agnieszka Bilska, Henryk Jeleń, 

Marian Remiszewski, Dominik Kmiecik 

2012-2015 130 

Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Agnieszka Makowska, 

Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Michał Piątek, 

Grażyna Lewandowicz, Marian Remiszewski, Jarosław 

Czubiński 
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Dorota Piasecka-Kwiatkowska 
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        11.10. Oddział Wrocławski   

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 

został założony 25 października 1990 r. Pierwszym prezesem Oddziału 

została prof. Teresa Skrabka-Błotnicka, która funkcję tę pełniła przez dwie 

kolejne kadencje.   

W tym okresie prowadzono szeroką i skuteczną akcję pozyskiwania 

nowych członków Oddziału, który na koniec pierwszej kadencji liczył 70 

osób, w tym 39 z Akademii Rolniczej, 19 z Akademii Ekonomicznej, a także, 

co jest szczególnie cenne, członkami Towarzystwa zostali nauczyciele 4 

szkół średnich. Pozyskano także 11 członków instytucjonalnych, głównie 

jednostek gospodarczych oraz 1 członka wspierającego: Dolnośląskie 

Browary „Piast”.  

Aktywność pracy Wrocławskiego Oddziału PTTŻ w tym czasie 

odzwierciedlała liczba zorganizowanych zebrań naukowych. Było ich 23. 

Referaty wygłaszali referenci krajowi i zagraniczni. Jednym z nich była dr 

Alina Surmacka-Szcześniak z General Foods Corporation (USA). Odbyły się 

także dwie dwudniowe konferencje naukowe zorganizowane z udziałem 

gości zagranicznych: w 1992 r. „Dodatki do żywności” oraz w ramach 

obchodów  

40-lecia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, a w 1994 r. konferencja „Surowce uzupełniające i materiały 

pomocnicze stosowane w produkcji żywności”.  

Prezes Oddziału prof. Teresa Skrabka-Błotnicka reprezentowała PTTŻ 

na uroczystościach związanych z obchodami 40-lecia Wydziału Technologii 

Żywności i Technologii Biochemicznej Wyższej Szkoły Chemiczno-

Technologicznej w Pradze. 

W 1997 r. prezesem O. Wrocławskiego PTTŻ została wybrana prof. 

Teresa Smolińska. Funkcję tę pełniła nieprzerwanie przez dwie kadencje, tj. 

do czerwca 2003 r.  

W okresie tym, O. Wrocławski zwiększył znacznie liczbę aktywnych 

członków oraz stał się prężnie działającą organizacją na Dolnym Śląsku. 

Nawiązano szereg kontaktów z różnymi instytucjami i zakładami 

przemysłowymi rezultatem, czego było pozyskanie członka wspierającego – 

firmę REGIS oraz podpisanie umowy o stałej współpracy w dziedzinie 

szkoleniowo-naukowej z Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym 

Inżynierów i Techników NOT we Wrocławiu.  
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W ramach tej współpracy zorganizowano dwie konferencje naukowe 

połączone z wystawą produktów przemysłowych „Uwarunkowania 

surowcowe i technologiczne jakości przetworów pochodzenia zwierzęcego, 

z uwzględnieniem wymogów UE” (1998 r.) oraz „Problematyka 

przetwórstwa i strategia rynku żywnościowego w procesie transformacji do 

Unii Europejskiej” (1999 r.).  

W 2000 r., przy Wrocławskim Oddziale PTTŻ, z inicjatywy prof. 

Wacława Leszczyńskiego została powołana Sekcja Technologii 

Węglowodanów. Sekcja ta prowadzi cykl konferencji naukowych „Ziemniak 

spożywczy  

i przemysłowy oraz jego przetwarzanie”, odbywających się co dwa lata 

w połowie maja na Dolnym Śląsku. W tych ogólnopolskich spotkaniach 

przedstawicieli nauki i przemysłu, których odbyło się dotychczas 8, bierze 

udział około 100-120 osób. Sekcja jest również inicjatorem Seminariów 

Naukowych z zakresu cukiernictwa, których 3 ostatnie odbyły się we 

Wrocławiu. 

W 2000 r. Sekcja Technologów Mięsa zorganizowała we Wrocławiu 

spotkanie członków Sekcji połączone z Konferencją Naukową „Jakość 

i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego”. Na tym posiedzeniu 

podjęto inicjatywę wydania przez PTTŻ w roku 2002, „Who is Who 

w przemyśle mięsnym w Polsce”, w którego redagowaniu aktywnie 

uczestniczyła prof. Teresa Smolińska, jako członek komitetu redakcyjnego.  

O. Wrocławski PTTŻ promując młodych pracowników nauki, stwarza 

im możliwość prezentowania swoich osiągnięć naukowo–badawczych na 

szerokim forum audytoryjnym. Oddział współpracował z organizatorami 

Sesji Naukowej Młodej Kadry Naukowej PTTŻ, która odbyła się w Oleśnicy 

k/Wrocławia w 2002 r. Dwie osoby z grona młodych pracowników nauki  

O. Wrocławskiego uczestniczyły w Światowym Kongresie Nauki o 

Żywności i Technologii (IUFoST). Były to dr inż. Joanna Kawa-Rygielska 

(Sydney 2000) oraz dr inż. Aneta Jarosławska (obecnie Wojdyło) (Chicago 

2003). 

W czasie kadencji  prof. T. Smolińskiej, jako prezesa Wrocławskiego 

Oddziału PTTŻ, została nawiązana współpraca ze szkołami średnimi 

o profilu spożywczym we Wrocławiu i w Biedrzychowicach w ramach, 

której organizowano sesje naukowe (wyjazdowe) i szkoleniowe z referatami 

przeznaczonymi dla młodzieży, a kadra nauczycielska uczestnicząca w tych 

zebraniach mogła podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Członkowie PTTŻ 
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czynnie uczestniczyli w obchodach 50-lecia AR we Wrocławiu i 25-lecia 

Wydziału Nauk o Żywności, jak i w organizacji Sesji Naukowej Komitetu 

Nauk o Żywności PAN, która odbyła się we Wrocławiu we wrześniu 2003 r. 

W tym okresie zostały zainicjowane tzw. sesje wyjazdowe, jak również 

spotkania organizowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia połączone 

z zebraniami naukowymi, co przyczyniło się do integracji środowiska 

naukowego technologów żywności we Wrocławiu.  

Kolejnym prezesem O. Wrocławskiego PTTŻ został prof. Zygmunt Gil, 

który funkcję tę pełnił przez dwie kadencje  w latach 2003-2009.  

W okresie tym Oddział włączył się w organizację międzynarodowych 

konferencji naukowych z cyklu „Quality and safety in food production chain” 

odbywających się od 2003 r. w cyklach dwuletnich na Uniwersytecie 

Przyrodniczym we Wrocławiu. Początkowo konferencje dotyczyły 

bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, a od 2007 r. ich zakres 

został poszerzony o żywność pochodzenia roślinnego. Oddział uczestniczył 

również  

w organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesne trendy 

żywienia i higieny żywności w aspekcie wdrażania systemu HACCP”, która 

odbyła się na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 2004 r., a także 

konferencji zorganizowanej w siedzibie Stowarzyszenia Naukowo-

Technicznego Inżynierów i Techników NOT we Wrocławiu „Żywność, 

żywienie a zdrowie i dobra kondycja człowieka (2004 r.). W ramach 

współpracy z przemysłem Oddział był inicjatorem i organizatorem 

konferencji „Uwarunkowania rynkowe i technologiczne produkcji biopaliw 

płynnych”, która odbyła się  

w 2007 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

W 2009 r. prezesem O. Wrocławskiego PTTŻ została prof. Agnieszka 

Kita, która funkcję tę pełni do chwili obecnej.  

W okresie tym, w ramach współpracy z SITSpoż. NOT we Wrocławiu, 

Oddział zorganizował cykl sympozjów i konferencji naukowo-technicznych 

poświęconych problematyce żywności prozdrowotnej (2010 r.), substancji 

biologicznie aktywnych w żywności (2011 r.), racjonalnego żywienia (2013 

r.) oraz nauki i innowacji w produkcji żywności (2014 r.).  W 2010 r.  

O. Wrocławski był współorganizatorem XV Jubileuszowej Sesji Naukowej 

Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ, która odbyła się na Uniwersytecie 

Przyrodniczym we Wrocławiu. W sesji odbywającej się pod hasłem „Jakość 

i prozdrowotne cechy żywności” udział wzięła rekordowa, około 150 liczba 
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osób. W latach 2009 i 2011 Oddział był współorganizatorem dwudniowych 

ogólnopolskich Seminariów Naukowych z zakresu cukiernictwa, które 

odbyły się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W seminariach 

cieszących się dużą popularnością, wzięło udział około 100 osób, w 

większości przedstawicieli branży cukierniczej naszego kraju.  O. 

Wrocławski był też inicjatorem mini-warsztatów dla osób ubiegających się o 

stypendia zagraniczne, które prowadzili członkowie Towarzystwa. 

Kilkakrotnie w ciągu roku Oddział kontynuował spotkania członków  

w ramach zebrań naukowych organizowanych na Uniwersytecie 

Przyrodniczym oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Prelegentami byli zarówno członkowie Oddziału, jak i zaproszeni goście – z 

innych ośrodków naukowych oraz przedstawiciele przemysłu. W okresie tym 

znacznie zwiększyła się liczba członków Oddziału, który obecnie liczy około 

120 osób.  

 

Konferencja Oddziału Wrocławskiego PTTŻ – Wrocław 14 grudnia 2010 r. 

Z okazji 20-lecia PTTŻ, w grudniu 2010 r. członkowie Oddziału spotkali 

się na jubileuszowej konferencji przypominającej genezę powstania 

Towarzystwa i Oddziału oraz najważniejsze wydarzenia z jego działalności. 

Od 2010 r. Oddział posiada własną stronę internetową, która stanowi nie 

tylko platformę informacyjną dla członków i sympatyków PTTŻ, ale również 
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wirtualną kronikę najważniejszych wydarzeń. Oddział posiada również 

własne logo. 

W czasie dotychczasowej, prawie 25-letniej działalności O. Wrocławski 

PTTŻ zorganizował 85 zebrań naukowych oraz był organizatorem lub 

współorganizatorem 25 konferencji naukowych.  

Tradycją O. Wrocławskiego stały się integracyjne spotkania plenerowe 

członków i sympatyków PTTŻ organizowane corocznie na przełomie 

czerwca i lipca w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym  

w Pawłowicach (zespole pałacowo-ogrodowym należącym do Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu). Od 2011 r. członkowie Oddziału spotykają 

się także na Balu Technologa odbywającym się w okresie karnawału  

w tajemniczej aurze wrocławskiego ZOO. 

 

 

Członkowie Oddziału Wrocławskiego PTTŻ  – Pawłowice  2011 r. 
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Liczba członków i skład zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTŻ 

Kadencja 
Liczba 

członków 

Skład zarządu 

( prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członkowie) 

1990-1993 50 
Teresa Skrabka-Błotnicka, Zbigniew Duda, Teresa Smolińska, 

Krystyna Szumilak, Iwona Wójcik-Rogalska 

1993-1997 69 

Teresa Skrabka-Błotnicka, Zbigniew Duda, Teresa Smolińska, 

Ewa Przysiężna, Maria Wojtatowicz, Alicja Żechałko-

Czajkowska, Barbara Garncarek 

1997-2000 71 

Teresa Smolińska, Tadeusz Miśkiewicz, Joanna Kawa-

Rygielska, Wiesław Kopeć, Maria Wojtatowicz, Alicja 

Żechałko-Czajkowska, Ewelina Dziuba 

2000-2003 80 

Teresa Smolińska, Katarzyna Szołtysek, Anna Pęksa, Wiesław 

Kopeć, Waldemar Rymowicz, Zygmunt Gil, Joanna Kawa-

Rygielska 

2003-2006 83 

Zygmunt Gil, Waldemar Podgórski., Anna Pęksa, Teresa 

Skiba, Joanna Kawa-Rygielska, Waldemar Rymowicz, 

Tomasz Lesiów 

2006-2009 80 

Zygmunt Gil, Ewa Przysiężna, Joanna Kawa-Rygielska, 

Teresa Skiba, Maria Wojtatowicz, Agnieszka Kita, Tomasz 

Lesiów 

2009-2012 115 

Agnieszka Kita, Elżbieta Gąsiorek, Joanna Kawa-Rygielska, 

Małgorzata Korzeniowska, Zygmunt Gil, Małgorzata 

Krzywonos, Radosław Spychaj 

2012-2015 118 

Agnieszka Kita, Elżbieta Gąsiorek, Joanna Kawa-Rygielska, 

Małgorzata Korzeniowska, Małgorzata Krzywonos, Radosław 

Spychaj, Piotr Juszczyk 
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Agnieszka Kita  
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         11.11. Oddział Wydawnictwo Naukowe PTTŻ i Redakcja  

dwumiesięcznika ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 

W 1991 r. Oddział Małopolski rozpoczął wydawanie „Biblioteczki 

Oddziału Małopolskiego”, w której publikowano wykłady prezentowane 

w ramach zebrań naukowych organizowanych przez Oddział. Łącznie 

opublikowano 13 wykładów. 

W 1994 r. prezes O. Małopolskiego, dr hab. Tadeusz Sikora, 

zaproponował wydawanie tych referatów w formie zwartej, w postaci 

kwartalnika o tytule: ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość. Pierwszy numer 

ukazał się w grudniu 1994 r. Taki był początek organu naukowego 

Towarzystwa, który obecnie jest wydawany pod tytułem: ŻYWNOSĆ. Nauka. 

Technologia. Jakość. 

Czasopismo stale doskonaliło swój poziom edytorski i merytoryczny. 

Był to przykład inicjatywy, która bez zaplecza materialnego i technicznego,  

a dzięki entuzjazmowi, uporowi i działalności społecznej rozwijała się  

i dojrzewała. Ważnym momentem w umacnianiu pozycji czasopisma było 

powołanie Rady Programowej, po dwóch latach wydawania, której skład 

został zamieszczony w nr 3(8)/1996. Ogromnym wsparciem dla młodego 

czasopisma było przyjęcie funkcji przewodniczącego Rady Programowej 

przez prof. dr dr h.c. multi Antoniego Rutkowskiego. Profesor dostrzegł 

możliwość podniesienia rangi periodyku, stąd kwartalnik O. Małopolskiego 

PTTŻ  ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość od nr 1(10)/1997 stał się organem 

naukowym Towarzystwa. 

Z biegiem lat następowało ciągłe doskonalenie poziomu edytorskiego  

i podnoszony był poziom merytoryczny ŻYWNOŚCI. W kwartalniku 

publikowali autorzy ze wszystkich ośrodków zajmujących się naukami  o 

żywności w kraju, w tym profesorowie o najwyższym autorytecie 

naukowym. 

W 1997 r. kwartalnik po raz pierwszy otrzymał dotację z Komitetu 

Badań Naukowych, co wiązało się już z wysoką oceną czasopisma. Obecnie, 

dotację wspierającą wydawanie czasopismo otrzymuje z MNiSW. Od nr 

1(18)/1999 r. kwartalnik zmienił nazwę na ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. 

Jakość. 

Na posiedzeniu w dniu 18.10.1999 r. w Olsztynie ZG PTTŻ powołał 

Wydawnictwo Naukowe PTTŻ z siedzibą w Krakowie, które następnie 

zostało zarejestrowane jako: Oddział Wydawnictwo Naukowe PTTŻ. 
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Okładka nr. 1 kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość 

W wyniku przeprowadzonej oceny czasopism przez KBN kwartalnik 

ŻYWNOŚC. Nauka. Technologia. Jakość otrzymał 3 pkt (w skali 1-5 pkt). 

Aktualnie czasopismo jest na liście A MNiSW – 15 pkt. 
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Ze względu na coraz większe zainteresowanie autorów publikowaniem 

w ŻYWNOŚCI, od nr 1(56)/2008 została zmieniona częstotliwość wydawania 

i czasopismo zaczęło się ukazywać jako dwumiesięcznik. 

Obecna pozycja czasopisma to praca wielu osób, w tym Rady Naukowej 

pod kierunkiem prof. dr dr h.c. multi A. Rutkowskiego, która systematycznie 

ocenia i inspiruje działania Redakcji. Na wysoki poziom merytoryczny 

czasopisma ma wpływ praca społeczna Recenzentów, którzy oceniają 

artykuły nadsyłane do Redakcji. 

Historycznie patrząc, powstanie kwartalnika to nie tylko entuzjazm  

i społeczna praca kilku osób. W pierwszym okresie, wsparcia tej inicjatywie 

udzielił prof. Mieczysław Pałasiński i w pomieszczeniach Jego katedry 

mogliśmy działać i korzystać z mediów. Później życzliwość w tym zakresie 

okazał też prof. Bohdan Achrem-Achremowicz. W okresie pełnienia funkcji 

Dziekana Wydziału Technologii Żywności życzliwość okazał prof. Tadeusz 

Tuszyński, dzięki któremu O. Małopolski i Redakcja otrzymali „dziuplę”  

(6 m2) w budynku przy al. 29 Listopada w Krakowie. 

W swojej pracy Redakcja zawsze mogła liczyć na inspiracje i życzliwość 

kolejnych prezesów Towarzystwa. 

Ogromną zasługę w tym, że czasopismo ukazywało się regularnie miała 

cicha i niewidoczna praca: dr inż. Beaty Sychowskiej, dr inż. Anny Bali-

Piasek wspieranych przez dr Teresę Woźniakiewicz i dra hab. Stanisława 

Popka, prof. UEK. W jesieni 2000 r. funkcję sekretarza Redakcji objęła dr 

Ewa Ślawska i jej czasopismo zawdzięcza wiele, przede wszystkim stałą  

i nadal trwającą troskę o wysoki poziom merytoryczny. 

Dwumiesięcznik naukowy ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość jest 

czasopismem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, a wydawane 

jest przez Wydawnictwo Naukowe PTTŻ jako czasopismo ogólnopolskie 

o zasięgu międzynarodowym. Na naszych łamach zamieszczamy artykuły 

z zakresu nauki o żywności i żywieniu. Jest to pismo adresowane do 

pracowników nauki i technologów żywności, a także menedżerów i 

studentów technologii żywności i kierunków pokrewnych. 
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Okładka nr 4(45)/2005 kwartalnika   

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 
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Dbając o rozwój czasopisma, a tym samym o dostarczanie czytelnikom 

aktualnych informacji, Redakcja stopniowo wprowadzała nowe cykliczne 

działy, a mianowicie: 

 Problematyka żywnościowa w ustawodawstwie krajowym – dział 

wprowadzony od 2. numeru kwartalnika, redagowany przez dr Grażynę 

Morkis. Druk przeglądu aktów prawnych z zakresu szeroko rozumianej 

problematyki żywnościowej miał istotne znaczenie zwłaszcza w okresie 

dostosowywania polskich norm prawnych do wymogów unijnych, gdy 

liczba wydawanych aktów rosła lawinowo. Po wstąpieniu Polski do UE 

dział ten został poszerzony także o unijne akty prawne dotyczące 

żywności i jest nadal publikowany, 

 Technolog Żywności – dział wprowadzony od 10. numeru (wcześniej 

wydawany jako Biuletyn Zarządu Głównego), redagowany przez prof. 

Antoniego Rutkowskiego. Funkcją tego działu jest informowanie 

czytelników, jak również członków PTTŻ, o aktualnych sprawach 

środowiska naukowego z zakresu nauk o żywności oraz o działalności 

Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, prowadzonej przez 

Zarząd Główny, Oddziały, Wydawnictwo Naukowe, Sekcje branżowe i 

Sekcję Młodej Kadry Naukowej. Ponadto, w biuletynie przekazywane 

były informacje nt. nominacji naukowców z branży spożywczej na 

stanowisko doktora habilitowanego oraz pozytywnego zaopiniowania 

przez CK wniosków o nadanie tytułu profesora. W Technologu Żywności 

prezentowany jest także kalendarz ważniejszych międzynarodowych i 

krajowych konferencji i kongresów naukowych, 

 Nowe książki – dział wprowadzony od 10. numeru, redagowany do 25. 

numeru przez prof. Danutę Kołożyn-Krajewską, a od numeru 26. do 67. 

przez prof. UEK dra hab. Stanisława Popka. Następnie od nr 68/2010 

dział ten prowadziła dr inż. Anna Gręda (Florek-Paszkowska) do nr 

85/2012. Od nr 86/2013 do chwili obecnej dział ten prowadzi dr inż. 

Magdalena Niewczas. Dział ten ma przybliżać czytelnikom najnowsze 

pozycje piśmiennictwa zarówno krajowego, jak i światowego, z zakresu 

nauk o żywności i dziedzin pokrewnych. Temu samemu celowi służy 

także zamieszczanie na łamach ŻYWNOŚCI recenzji najciekawszych 

książek, 

 Współczesny leksykon wiedzy o żywności – dział wprowadzony od 28. 

numeru, redagowany przez prof. Henryka Kostyrę, prof. Elżbietę 
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Kostyrę i okresowo przez mgr inż. Dagmarę Mierzejewską, mgr inż. 

Katarzynę Marciniak-Darmochwał, dr Barbarę Wróblewską oraz dr 

Annę Wociór był realizowany do nr 73/2010. Celem tego działu było 

ułatwienie czytelnikom zapoznawania się z nowymi pojęciami 

pojawiającymi się w nauce o żywności i żywieniu. Na podstawie 

publikowanych odcinków tego działu, w 2015 r. Wydawnictwo 

Naukowe PTTŻ wydało zebrane hasła  

w formie wydawnictwa zwartego, 

 Interakcje składników żywności – dział został wprowadzony od nr 

74/2011 i jest redagowany przez prof. Henryka Kostyrę i prof. Elżbietę 

Kostyrę. Jego celem jest syntetyczne przedstawianie informacji 

dotyczących powiązania natury chemicznej z aktywnością biologiczną 

składników żywności, 

 Flair-Flow Europe IV – dział prowadzony od 27. do 37. numeru 

kwartalnika, redagowany przez prof. Danutę Kołożyn-Krajewską. W 11 

numerach czasopisma prezentowane były prace naukowe prowadzone w 

24 krajach europejskich w ramach tematu „Jakość życia i zarządzanie 

istniejącymi zasobami”. Celem tego projektu (FFE IV), a tym samym 

działu w ŻYWNOŚCI, było upowszechnianie wyników badań naukowych 

finansowanych przez Unię Europejską wśród małych i średnich 

przedsiębiorstw przemysłu żywnościowego, profesjonalistów 

żywieniowców  

i grup konsumenckich. Program został zakończony, tym samym dział 

został wycofany z kwartalnika, 

 Twórcy polskiej nauki o żywności – od nr 80/2012 Redakcja rozpoczęła 

druk cyklu, w którym przedstawiane są sylwetki wybitnych polskich 

uczonych, którzy są uważani za polskich twórców nauki o żywności. 

Jego celem jest utrwalenie pamięci o wybitnych uczonych, którzy 

tworzyli zręby dzisiejszej nauki o żywności. 

Wśród innych informacji zamieszczanych w czasopiśmie należy wymienić 

sprawozdania z międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji 

naukowych, komunikaty dotyczące konferencji itp. 

Suplementy kwartalnika ŻYWNOŚĆ  wydawane były od 1996 r. Idea 

wydawania suplementów zrodziła się z chęci utrwalenia dorobku 

prezentowanego podczas konferencji naukowych – Międzynarodowej 

Konferencji Skrobiowej i ogólnopolskich konferencji naukowych z zakresu 

nauk o żywności. Wydano suplementy będące pokłosiem czterech 
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Międzynarodowych Konferencji Skrobiowych oraz Międzynarodowej 

Konferencji „Jakość surowca mięsnego”. Od wielu lat Wydawnictwo 

Naukowe PTTŻ upowszechnia także dorobek Ogólnopolskich Sesji Młodej 

Kadry Naukowej PTTŻ. 

Pozostałe suplementy były pokłosiem różnotematycznych, 

ogólnopolskich konferencji naukowych. Znamienne, że w tej grupie znajduje 

się największa liczba prac przeglądowych. Jest to jak najbardziej uzasadnione 

faktem, że w większości były to rozbudowane referaty plenarne, uogólniające 

i systematyzujące wiedzę z zakresu tematu konferencji. Suplementy z takimi 

artykułami budziły szczególne zainteresowanie młodych pracowników nauki, 

studentów oraz technologów żywności, dla których stanowiły kompendium 

aktualnej wiedzy o żywności i żywieniu. Najistotniejszą i najbardziej 

aktualną problematykę dotyczącą nauk o żywności i żywieniu prezentowano 

podczas konferencji. W związku ze zmianą dotyczącą punktowania 

artykułów zamieszczanych w suplementach Redakcja zaprzestała tej formy 

publikacji. 

Działalność wydawniczą wzbogaciły materiały szkoleniowe i pozycje 

książkowe (w tym monografie), których w omawianym okresie było ponad 

dwadzieścia. Najważniejszą wśród nich była monografia autorstwa prof. 

Niny Baryłko-Pikielnej i dr Ireny Matuszewskiej pt. „Sensoryczne badania 

żywności. Podstawy – metody – zastosowania”. Zainteresowanie 

czytelników tą pozycją jest tak duże, że ukazały się dwa wydania książki: w 

2009 i 2014 r.   

W czerwcu 2012 r. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ i Redakcja, dzięki 

uprzejmości Pani Dziekan Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie, 

prof. Teresy Fortuny i ówczesnej Prezes O. Małopolskiego PTTŻ, prof. 

Grażyny Jaworskiej, uzyskało nowe pomieszczenie w budynku Wydziału, co 

wpłynęło na zdecydowaną poprawę jakości pracy. 
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Książka wydana przez Wydawnictwo Naukowe PTTŻ 
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Od nr 1(93)/2014 redakcja zaproponowała nową szatę graficzną okładki. 

 

 

Nowa okładka ŻYWNOŚCI (od nr 1(93)/2014 
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Podziękowania za to, że czasopismo trwa należą się wszystkim 

życzliwym. Także tym, którzy byli bardzo krytyczni wobec naszej 

działalności wydawniczej, gdyż mobilizowali nas do tego, żebyśmy byli 

lepsi. Szczególne podziękowania należą się Autorom, którzy chcą w 

czasopiśmie publikować – bez Autorów żadne czasopismo nie może istnieć. 

 

Tadeusz Sikora 
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12.  Sekcje Towarzystwa 

        12.1. Sekcja Analizy i Oceny Żywności  

Sekcja Analizy i Oceny Żywności PTTŻ, afiliowana przy Oddziale 

Warszawskim  została powołana w  czerwcu 1995 r. w Krakowie, podczas 

Konferencji PTTŻ „Żywność gwarantowanej jakości”. Celem powołania 

Sekcji było stworzenie analitykom żywności forum służącego do spotkań  

i wymiany doświadczeń, organizowania współpracy czy wreszcie szkolenia 

drogą konferencji, seminariów i kursów. Deklarowane zainteresowania 

członków Sekcji obejmują bardzo szeroki wachlarz technik analitycznych,  

w tym metody: spektralne, chromatograficzne, elektroforetyczne, 

immunochemiczne, optyczne, sensoryczne i mikrobiologiczne. Na 

pierwszym spotkaniu naukowo-organizacyjnym Sekcji (1995 r.) w 

Warszawie, m.in. przedyskutowano formy pracy Sekcji. Jako jedną z nich 

przyjęto organizowanie sesji naukowych, z wykorzystaniem referatów, 

doniesień ustnych i plakatowych, dotyczących nowoczesnej analityki 

żywności – prac oryginalnych bądź przedstawionych już na innych 

konferencjach krajowych lub międzynarodowych.  

Ukonstytuowany w 1995 r. Zarząd Sekcji, z małymi zmianami, pracował 

do 24 listopada 2004 r. w składzie: prof. Barbara Szteke, przewodnicząca, 

doc. dr hab. Renata Jędrzejczak – sekretarz, dr Elżbieta Jakubczyk i prof. 

Henryk Kostyra – członkowie. 

W tym okresie, Sekcja zorganizowała szereg spotkań naukowych 

różnego typu, w tym 5 Sesji Przeglądowych Analityki Żywności. W 

listopadzie 1996 r., została zorganizowana w Miedzeszynie k/Warszawy 

trzydniowa Szkoła Jesienna, poświęcona metodom przygotowania próbek 

żywności do badań. W 1998 r. Sekcja zorganizowała seminarium robocze 

„Problemy metodyczne analizy azotanów w żywności”, a także była 

inicjatorem i głównym organizatorem I Międzynarodowego Sympozjum 

IUPAC „Trace Elements in Food” (TEF) w 2000 r. W spotkaniach 

naukowych organizowanych przez Sekcję uczestniczyło od 40 (azotany) do 

140 (TEF) osób. Wszystkie spotkania zostały udokumentowane wydaniem 

odpowiednich materiałów. 

W trakcie obrad V Sesji Przeglądowej Analityki Żywności, 

zorganizowanej przez Sekcję Analizy i Oceny  Żywności PTTŻ w dniu 24 
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listopada 2004 r. odbyło się zebranie członków Sekcji, na którym 

podsumowano dotychczasową działalność Sekcji i wybrano nowy Zarząd. 

Nowy Zarząd Sekcji Analizy Żywności PTTŻ ukonstytuował się 

w następującym składzie: przewodnicząca – doc. dr hab. Renata Jędrzejczak 

(Instytut Biotechnologii  Przemysłu Rolno-Spożywczego – IBPRS); sekretarz 

– mgr Wiesława Ręczajska (IBPRS); członkowie: prof. Teresa Fortuna 

(Akademia Rolnicza w Krakowie), prof. Bogusław Król (Politechnika 

Łódzka), członek honorowy: prof. Barbara Szteke (IBPRS). 

Przedstawiciele Wyższych Uczelni (Politechnika Łódzka i Akademia 

Rolnicza w Krakowie) zadeklarowali współpracę i pomoc przy 

organizowaniu następnych Sesji, również Sesji wyjazdowych w innych 

ośrodkach. Zaproponowano również przygotowanie specjalnego 

wydawnictwa z najciekawszymi pracami przedstawionymi na 

dotychczasowych Sesjach Przeglądowych Analityki Żywności. Sekcja 

Analizy Żywności PTTŻ jest otwarta na współpracę ze wszystkimi 

ośrodkami naukowymi. Zaproponowano pozyskiwanie nowych członków 

Sekcji nowymi drogami (np. poprzez stronę internetową PTTŻ) również z 

Instytucji, które dotychczas nie interesowały się analityką żywności. 

  

Barbara Szteke 

 

Na posiedzeniu prezydium ZG  w dniu 14.05.2013 r. postanowiono 

rozwiązać Sekcję Analizy i Oceny Żywności PTTŻ w związku z 

przedłużającym się brakiem aktywności. 
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        12.2.  Sekcja Biotechnologii  

W nr 3. Technologa Żywności z września 1991 r. czytamy, że 

ukonstytuowała się ogólnokrajowa Sekcja Biotechnologów  PTTŻ. Zarząd 

Sekcji stanowią: doc. dr hab. Jerzy Czuba (przewodniczący), doc. dr hab. 

Roman Grzybowski (wice-przewodniczący), dr Regina Sawicka-Żukowska 

(sekretarz), oraz członkowie: prof. Tadeusz Gołębiewski, prof. Olga  Ilnicka-

Olejniczak, prof. Eugeniusz Sobczak. 

W grudniu 1991 r. Zarząd Sekcji Biotechnologów ukonstytuował się  

w składzie: prof. Edward Galas – przewodniczący, doc. dr hab. Jerzy Czuba 

– z-ca przewodniczącego,  dr inż. Ewa Kwapisz –  sekretarz oraz członkowie: 

prof. Kazimierz Kornacki,  prof. Władysław Leśniak, dr Jan Sawicki. 

W dniach 16-20. 05. 1994 r. odbył się w Zakopanem kurs „Advanced 

Course on Applied Biocatalysis” zorganizowany wspólnie przez Sekcję 

Biotechnologii PTTŻ, Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej 

oraz Polskie Towarzystwo Biochemiczne. W kursie brało udział 11 

wykładowców, w tym 10 z zagranicy oraz 30 uczestników. 

Na posiedzeniu prezydium ZG  w dniu 13.05.1996 r. postanowiono 

rozwiązać Sekcję Biotechnologii PTTŻ w związku z przedłużającym się 

brakiem aktywności. 

  

Tadeusz Sikora 
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       12.3. Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów  

Historia Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ rozpoczęła się 28 

stycznia 1997 r. na spotkaniu roboczym utworzonego zarządu, któremu 

przewodniczył prof. Bronisław Drozdowski z Politechniki Gdańskiej. Na 

spotkaniu omówiono problem finansowania Sekcji oraz  zainteresowania 

problematyką tłuszczową odbiorców produktów. Kolejnymi 

przewodniczącymi Sekcji byli: prof. Krzysztof Krygier (SGGW), prof. Jan 

Pikul (AR Poznań), prof. Danuta Rotkiewicz (UWM Olsztyn) oraz dr hab. 

Magdalena Rudzińska (UP Poznań), a w skład zarządu oprócz 

przedstawicieli ośrodków naukowych wchodzili również pracownicy 

zakładów tłuszczowych reprezentujących praktykę. 

W trakcie wielu lat działalności Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów 

jej członkowie brali udział i byli organizatorami seminariów, konferencji 

krajowych i międzynarodowych oraz spotkań naukowych. Niezwykle cenną 

inicjatywą Sekcji były wizyty w zakładach produkcyjnych umożliwiające 

zapoznanie jej członków z rozwiązaniami technologicznymi przetwórstwa 

nasion oleistych oraz produkcji gotowych wyrobów tłuszczowych. 

Trzykrotnie gospodarzami takich spotkań były Zakłady Tłuszczowe 

„Kruszwica”, później Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Bunge Company 

(w latach 1997, 2003 i 2008). W 1998 r. członkowie Sekcji odwiedzili 

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu, w 1999 r. – 

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie, a w 2001 r. – Zakłady 

Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.  

Członkowie Sekcji gościli  również w Instytucie Chemii Przemysłowej 

w Warszawie (1998 r.), gdzie zapoznali się z osiągnięciami naukowymi 

pracowników Instytutu dotyczącymi głównie ekstrakcji tłuszczu 

dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym. Podczas wizyty na Wydziale 

Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu (1999 r.) zwiedzono 

z kolei pracownie sensoryczną i chromatograficzną kierowane przez 

profesorów Józefa Korczaka i Erwina Wąsowicza. W 2000 r. podobne 

spotkanie odbyło się w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, a w 

2002 r. na Wydziale Nauki o Żywieniu UWM w Olsztynie. W 2006 r. we 

współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Margaryny 

zorganizowano dwa spotkania dotyczące aspektów technologicznych, a 

zwłaszcza żywieniowych tłuszczów. Zebrania odbyły się na SGGW w 

Warszawie i przyciągnęły dużą ilość słuchaczy. W spotkaniu jesiennym 
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zorganizowanym pod hasłem „Współczesne poglądy na wartość żywieniową 

tłuszczów” wzięło udział 120 osób. 

Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ była współorganizatorem 

kilku konferencji międzynarodowych, w których wzięło udział  wielu 

naukowców z całego świata.  Pierwszą z cyklu była Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa „Izomery trans kwasów tłuszczowych – współczesne 

poglądy” zorganizowana w październiku 2007 r. w Warszawie. Jednym 

z zaproszonych gości był prof. Walter C. Willett – chair of the Department of 

Nutrition at Harvard Medical School (USA), który wygłosił referat nt. 

„Edible fats – actual possibilities and limitations”. Z kolei prof. Jan I. 

Pedersen (Institute for Nutrition Research, School of Medicine, University of 

Oslo, Norwegia) omówił „Health aspects of TFA content in food”.  Kolejne 

konferencje odbyły się w Toruniu, a ich głównym organizatorem była 

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej, Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2008 r. konferencję zorganizowano 

pod hasłem „Rapeseed oil – North European Oil”. Tematyka naukowa 

konferencji obejmowała charakterystykę związków o właściwościach 

antyutleniających w rzepaku i oleju rzepakowym, badania mechanizmu 

działania i wartości odżywczych antyutleniaczy, zastosowanie komponentów 

o właściwościach  antyutleniających do produkcji żywności prozdrowotnej, 

aspekty technologiczne produkcji oleju rzepakowego o wysokiej zawartości 

związków antyutleniających, zagadnienia legislacji naturalnych ekstraktów 

dodawanych do olejów, marketing produktów spożywczych zawierających 

składniki o dużej wydajności antyutleniającej.  Kolejna konferencja odbyła 

się w 2011 r. i ponownie stała się platformą wymiany wiedzy z zakresu 

technologii tłuszczów, zwłaszcza w odniesieniu do podstawowego w naszym 

kraju surowca – rzepaku i otrzymywanego z niego oleju rzepakowego. Każda 

z konferencji zakończona została wydaniem materiałów w formie 

monografii, w której zamieszczono pełne teksty wybranych zagadnień 

prezentowanych podczas toruńskich spotkań. 
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X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technologiczna „Olej rzepakowy w 

nowoczesnej gospodarce Europy”, Toruń 2011 r. Obrady prowadzi prof. Józef Korczak 

Członkowie Sekcji aktywnie uczestniczyli również w organizowanych 

corocznie przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie 

(obecnie Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu Instytutu Biotechnologii 

Przemysłu Rolno-Spożywczego) międzynarodowych konferencjach 

naukowych z cyklu „Postępy w technologii tłuszczów roślinnych”. 

Największym wydarzeniem 2012 r. był 10th Euro Fed Lipid Congress „Fats, 

oils and lipids: from science and technology to health” zorganizowany po raz 

pierwszy w Polsce przez European Federation for the Science and 

Technology of Lipids, przy współudziale Sekcji Chemii i Technologii 

Tłuszczów PTTŻ. W kongresie, który odbył się  w dniach od 23 do 26 

września 2012 r. w Krakowie wzięło udział około 500 uczestników z 50 

krajów  z całego świata (m.in. Malezji, Indonezji, Chin, Japonii, Meksyku, 

Panamy, a także z USA i Kanady). W pracach komitetu organizacyjnego 

Sekcję reprezentował  prof. Krzysztof Krygier (prezes Sekcji oraz jej 

przedstawiciel w Euro Fed Lipid). Myślą przewodnią Kongresu było 

podkreślenie wpływu jakości spożywanych tłuszczów na zdrowie człowieka. 

Wśród prelegentów znaleźli się między innymi dr Chris Dayton oraz dr 

Joseph Hibbdeln (USA). Uczestnicy kongresu mieli nie tylko okazję 
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zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami nauki o tłuszczach, ale również 

często po raz pierwszy odwiedzić Polskę. 

 Jedną z ostatnich inicjatyw Sekcji była organizacja konferencji  

naukowej „Postępy w analityce lipidów żywności”, która odbyła się w 

październiku 2014 r. w auli Kolegium Rungego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Dwudniowa konferencja zgromadziła krajowe 

środowisko osób zajmujących się tłuszczami, zarówno z ośrodków 

naukowych, jak i zakładów przemysłowych.  Streszczenia wszystkich 

doniesień, oprócz wydania materiałów konferencyjnych, zamieszczono na 

stronie internetowej Sekcji (http://scitt.up.poznan.pl/) oraz European 

Federation for Science and Technology of Lipids 

(http://www.eurofedlipid.org/meetings/archive/index.php). 

 

Konferencja Naukowa „Postępy w analityce lipidów żywności”, Poznań 2014 r. 

 Od 2002 r. Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ jest 

członkiem European Federation for the Science and Technology of Lipids 

(Euro Fed Lipid), która zrzesza jeszcze 12 innych organizacji europejskich 

oraz ponad 2000 członków indywidualnych. Głównym celem federacji jest 

umożliwienie współpracy oraz wymiany naukowej pomiędzy światem nauki  

i praktyki. Euro Fed Lipid jest również organizatorem corocznych 

międzynarodowych targów tłuszczowych, konferencji i kongresów 

http://www.eurofedlipid.org/meetings/archive/index.php
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naukowych. Od 2013 r. przedstawicielem Sekcji w Euro Fed Lipid jest jej 

obecna przewodnicząca – dr hab. Magdalena Rudzińska. 

Sekcja od początku istnienia skupia krajowe środowisko osób 

zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianych tłuszczów – zarówno z 

ośrodków naukowych jak i zakładów przemysłowych. Organizowane  

spotkania – w formie zebrań czy konferencji naukowych, jak i  wizyt w 

jednostkach naukowych oraz zakładach przemysłowych pozwoliły na 

skonsolidowanie środowiska i nawiązanie owocnej współpracy, która jak 

mamy nadzieję kontynuowana będzie w kolejnych latach. 

 

Liczba członków i skład zarządu Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów  

Kadencja Liczba 

członków 

Skład zarządu 

(przewodniczący, wiceprzewodniczący, członkowie) 

1997-1999 29 
Bronisław Drozdowski, Krzysztof Krygier i Marian 

Fojutowski, Ewa Szukalska, Bolesław Kowalski, Grzegorz 

Jabłecki 

1999-2001 67 Krzysztof Krygier, Jan Pikul, Grzegorz Jabłecki 

2001-2002 30 
Jan Pikul, Danuta Rotkiewicz, Witold Konopko, Małgorzata 

Nogala-Kałucka 

2002-2003 30 
Danuta Rotkiewicz,  Anna Kołakowska, Leszek Barczak, 

Małgorzata Tańska 

2003-2008 30 
Krzysztof Krygier, Ewa Szukalska, Ewa Kupińska, 

Magdalena Maszewska 

2008-2013 30 
Krzysztof Krygier, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, 

Grzegorz Jabłecki 

2013- 30 
Magdalena Rudzińska, Agnieszka Kita, Katarzyna Ratusz, 

Dorota Klensporf-Pawlik 

Magdalena Rudzińska 
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         12.4.  Sekcja Ekonomiczna  

Sekcja Ekonomiczna funkcjonuje w strukturach PTTŻ już od 20 lat jako 

interdyscyplinarny zespół pracowników nauki z różnych dziedzin szeroko 

pojętej wiedzy o ekonomice przedsiębiorstw i organizacji procesów  

w łańcuchu żywnościowym oraz wiedzy o rynku żywnościowym, w ścisłym 

powiązaniu z wiedzą o technologii tych procesów, aspektach technicznych  

i towaroznawczych. Celem pracy Sekcji jest integracja rozproszonego 

środowiska naukowego z tego szerokiego zakresu  nauki, ale także wsparcie 

przemian przemysłu spożywczego poprzez uczestnictwo ekspertów  

o unikalnych specjalnościach i wiedzy w tych procesach i wykonywanie prac 

na rzecz przemysłu. Ważnym obszarem działalności Sekcji było też 

prowadzenie badań rynkowych i ich upowszechnianie oraz uczestnictwo  

w targach żywnościowych. 

Powstanie Sekcji Ekonomicznej było naturalną konsekwencją rozwoju 

PTTŻ w kierunku problemów o charakterze horyzontalnym, ważnych dla 

wszystkich technologów żywności. Sekcja Ekonomiczna powstała  

z inspiracji twórcy Towarzystwa prof. Antoniego Rutkowskiego. Zebranie 

założycielskie Sekcji zorganizowano w dniu 23.02.1994 r. w Instytucie 

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) w Warszawie,  

a pierwszym przewodniczącym został dr hab. Kazimierz Pasternak  

z Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie. Praca Sekcji 

w pierwszej kadencji pozwoliła na integrację środowiska naukowego 

ekonomiki i organizacji gospodarki żywnościowej.  

Od kwietnia 1997 r. Przewodniczącym Sekcji został dr inż. Karol 

Krajewski (SGGW Warszawa) i wraz z nowym wybranym wówczas 

Zarządem Sekcja funkcjonuje niezmiennie 18 lat, przy uzupełnianiu składu 

po wycofywaniu się członków Zarządu. Głównymi obszarem pracy Sekcji  

w tym okresie było organizowanie konferencji wspólnie z innymi 

instytucjami nauki oraz współpraca ze sferą gospodarczą i działalność 

wydawnicza. Kluczowym obszarem działalności w latach 2004 - 2008 były 

prace eksperckie dla potrzeb przemysłu spożywczego oraz prace badawcze 

na rzecz Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich (KZSM) dotyczące 

monitorowania sytuacji na rynku mleka.  

Sekcja Ekonomiczna ma charakter sekcji problemowej o krajowym 

zasięgu działalności i przynależności, niezależnie od układu regionalnego 

PTTŻ. Organizacyjnie Sekcja od 2003 r. działa przy Zarządzie Głównym 
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PTTŻ. Sekcja pracowała przez cały czas systematycznie, według stałych 

zasad, w oparciu o zgłaszane przez jej członków uwagi, stawiając na 

inicjatywy członków i ten model organizacyjny sprawdził się w minionym 

20-leciu. Funkcję koordynacji prac zespołów problemowych pełnił Zarząd 

Sekcji, inspirując nowe pomysły i wspierając zadania realizowane przez 

członków. Sekcja prowadziła samodzielną gospodarkę finansową, a w 

oparciu o działalność doradczą i badawczą, uzyskiwała nadwyżkę finansową, 

przeznaczaną na inne kierunki działalności – przede wszystkim organizację 

konferencji naukowych i działalność wydawniczą. Do 2012 r. za gospodarkę 

finansową Sekcji była odpowiedzialna mgr Maria Małuszyńska, wykazując 

się wysokimi kompetencjami zawodowymi i sprawnością pracy, za co 

w momencie podsumowania pracy Sekcji należą się słowa podziękowania 

i uznania. 

W pracach Sekcji w okresie dwudziestolecia uczestniczyło od 30 do 50 

osób (najwięcej w latach 1998-1999), a obecnie Sekcja liczy 25 aktywnych 

członków, działających w zespole badawczym i eksperckim oraz w zespole 

upowszechniania wiedzy (konferencje, wydawnictwa).  

Zespół upowszechniania wiedzy o nauce i rynku żywności zorganizował 

(najczęściej wspólnie z innymi podmiotami) 11 konferencji i 9 seminariów 

naukowych oraz 5 zebrań Sekcji o charakterze odczytów naukowych i 

dyskusji tematycznych. Do najważniejszych osiągnięć w zakresie organizacji 

konferencji  (szczegóły w kalendarium) zaliczyć należy: 

1. Konferencję naukową nt. strategii rynku żywnościowego, zorganizowaną 

wspólnie z O. Warszawskim w październiku 1995 r. w Warszawie, która 

była pierwszym tego typu spotkaniem w środowisku technologów 

żywności i marketingu żywności, z aktywnym udziałem dr hab. K. 

Pasternaka i dr K. Krajewskiego.  

2. Cykl ogólnopolskich konferencji naukowych nt. problemów transportu  

i logistyki żywności, organizowanych w latach 1995-2000 w Kiekrzu 

k/Poznania, wspólnie z Politechniką Poznańską (zespołem prof.  

W. Zwierzyckiego), będący pierwszymi w kraju konferencjami z obszaru 

nauki i praktyki logistyki żywności (udział 60 osób), które stworzyły  

i zintegrowały nowe środowisko logistyków, a wymiernym efektem poza 

5 tomami materiałów, było stworzenie specjalności transport żywności 

na Politechnice Poznańskiej. Aktywny wkład organizacyjny wnieśli:  

dr G. Morkis, dr K. Krajewski i dr K. Bieńczak, 
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3. Przygotowanie i prowadzenie Sesji Panelowej nt. rynku żywności XXI 

w., stanowiącej część XXX Sesji KTiChŻ PAN we wrześniu 1999 r.  

w Krakowie. 

4. Organizację w marcu 2011 r. w Sejmie RP konferencji nt. produkcji 

żywności. 

Do najważniejszych seminariów naukowych Sekcji można zaliczyć 

seminaria: nt. konsolidacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (1995 

r.), produktów regionalnych (2005 r.) oraz cykl trzech seminariów w ramach 

Targów Mleko-EXPO w Warszawie w latach 2011-2013. Organizowano też 

seminaria dla przemysłu (np. Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w 

Warszawie (SPC) – 2002 r.), instytucji rynku (Warszawskiej Giełdy 

Towarowej S.A. (WGT S.A.) – 2006 r.) czy organizacji branżowych (KZSM 

w Gdańsku – 2010 r.).  

Od 1995 r. Sekcja Ekonomiczna aktywnie uczestniczyła w organizacji 

targów żywnościowych, organizując seminaria naukowe  dla uczestników. 

Były to między innymi seminaria podczas Targów: POLAGRA-FOOD  

w 2003 r., POLFOOD w Gdańsku w 2005 r., Mleczna Rewia w Gdańsku  

w 2010 r. oraz MLEKO-EXPO w Warszawie w latach 2011-2014. 

Sekcja Ekonomiczna prowadziła też szkolenia dla przetwórców 

żywności, między innymi: w latach 1995 – 1996 dla spółdzielni mleczarskich 

– w zakresie produkcji mleka wysokiej jakości, w 1998 r. – w zakresie 

funkcjonowania giełd towarowych żywności (wspólnie z WGT S.A.) oraz 

w latach 2002-2005 – dla przedstawicieli spółdzielni mleczarskich z zakresu 

marketingu i funkcjonowania rynku. Łącznie przeszkolono około 1000 osób. 

Działalność wydawnicza Sekcji związana była z organizowaniem 

konferencji i seminariów, i związanym z tym upowszechnianiem wyników,  

poprzez wydawanie materiałów konferencyjnych oraz samodzielną 

działalność wydawniczą czasopisma ŻywnośćŻywienieŻycie, wspólnie ze 

studenckimi kołami naukowymi. Wydawanie materiałów konferencyjnych 

w latach 1996 - 2001 organizował Zespół Wydawniczy Sekcji, 

koordynowany przez prof. A. Rutkowskiego. Wydawanie 

ŻywnośćŻywienieŻycie (ISSN 1506-8978 ) należy uznać za duży sukces 

Sekcji. Czasopismo, które powstało z inicjatywy dr K. Krajewskiego i prof. 

S. Bergera, stanowiło formę popularyzacji wiedzy o żywności i żywieniu 

wśród studentów. Wydano 10 numerów kwartalnika  

w latach 1998-2003, w nakładzie po 2000 egzemplarzy, pod kierunkiem 
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Artura i Alicji Kalińskich i dr Agnieszki Tul, angażując kilkanaście osób  

w środowisku studentów SGGW i uczelni Trójmiasta. 

Doradztwo fachowe dotyczyło opracowań z zakresu ekonomiki  i 

organizacji przetwórstwa spożywczego, marketingu i funkcjonowania rynku 

oraz programów strategicznych. W pracach Sekcji w charakterze ekspertów 

wzięło udział ponad 20 osób, realizując szereg prac eksperckich i z zakresu 

programowania rozwoju. Spośród tych opracowań wykonano 6 programów 

gospodarczych i strategicznych, 3 ekspertyzy oraz 6 studiów wykonalności 

dla przedsięwzięć inwestycyjnych i 3 strategii rynkowych dla firm sektora 

żywnościowego. Ekspertyzy wykonywane były od 1998 r. dla potrzeb 

podmiotów gospodarczych (SPC, Rudix) i administracji rządowej (MRiRW). 

Opracowane studia wykonalności (biznesplany) wsparły rządowy program 

organizacji giełd rolnych i rynków hurtowych, a strategie marketingowe 

rozwój szeregu podmiotów (SPC, Mlekovita, WGT S.A). 

Ważną rolę w rozwoju Sekcji Ekonomicznej spełniło też prowadzenie 

badań rynkowych, w szczególności wieloletnich (2008-2014) ogólnopolskich 

reprezentatywnych badań dla potrzeb KZSM, finansowanych ze środków 

Funduszu Promocji Mleka i ARR. Badania te pt. „Analiza zwyczajów 

i postępowania konsumentów na rynku mleka i przetworów mlecznych” 

wykonywał ogólnopolski, kilkunastoosobowy osobowy zespół naukowców 

pod kierunkiem dr K. Krajewskiego, a ich efektem były każdorazowo raporty 

z badań i prezentacje przeznaczone dla KZSM, przedstawiane na 

konferencjach mleczarskich, organizowanych przez UWM w Olsztynie. 

Przeprowadzono też badania rynku żywności wygodnej (1999 r. – dla 

Stalaven) oraz rynku pieczywa i zachowań podmiotów na rynku pieczywa w 

Warszawie (2001 r. – dla SPC). 

Jak we wszystkich działaniach organizacyjnych, w nauce najcenniejszym 

zasobem są ludzie, ich kreatywność, aktywność i konsekwencja w działaniu. 

Sekcja Ekonomiczna miała szczęście do udziału znaczących postaci 

Towarzystwa w jej pracach w pierwszej fazie rozwoju do 2000 r. Na kierunki 

rozwoju Sekcji i jej obecny kształt wpływ miało wiele osób, ale największe 

piętno odcisnęło cztery osoby, które możemy określić mianem Prekursorów: 

prof. dr dr h.c. Antoni Rutkowski, prof. dr hab. Bogusław Imbs (1925-2012), 

prof. dr hab. Kazimierz Pasternak (1931-2007) i prof. dr hab. Wiesław 

Zwierzycki. Ich znaczenie dla powstania i kształtu pracy Sekcji są 

bezsprzeczne, ale wymagają krótkiego przypomnienia.  
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Prof. Antoni Rutkowski, mimo, że formalnie nie jest członkiem Sekcji, 

zainicjował jej powstanie i od lat jest dobrym duchem działalności Sekcji, 

który bezpośrednio wspierał rozwój organizacji cyklu konferencji nt. 

„Transport żywności”. Intuicja i konsekwencja Pana prof. Rutkowskiego 

doprowadziła do stworzenia kreatywnego środowiska logistyków żywności 

oraz do wydania cennych monografii z tych konferencji.  

Prof. Kazimierz Pasternak (1931-2007), pierwszy przewodniczący Sekcji 

niewątpliwie ukształtował profil Sekcji w początkowym okresie jej rozwoju. 

Tylko dzięki wyjątkowej pracowitości Profesora i jego spolegliwości oraz 

otwartości do otoczenia możemy zawdzięczać to, że Sekcja przetrwała okres 

wstępny w pierwszej kadencji, co jest Jego niewątpliwie zasługą.  

Prof. Bogusław Imbs (1925-2012), był jednym z inspiratorów powołania 

Sekcji w strukturach PTTŻ, aktywnym uczestnikiem seminariów w 

pierwszym okresie jej funkcjonowania.  

Prof. Wiesław Zwierzycki błyskawicznie dokooptował do grona ojców 

założycieli Sekcji i pozostał jej przyjacielem. Był zawsze dobrym duchem 

konferencji w Kiekrzu i niezwykle sprawnym organizatorem obrad  

i warunków spotkań.  

Niekwestionowanymi liderami Sekcji Ekonomicznej są też członkowie 

Zarządu Sekcji, wszystkich kadencji, którzy aktywnie wspierają Sekcję  

w pracach organizacyjnych, badawczych i eksperckich. Niewątpliwie w tych 

obszarach pracy zarządu należy podkreślić wytrwałość i wyrozumiałość 

wiceprzewodniczącej dr Grażyny Morkis z IERiGŻ PIB, która od lat wspiera 

rozwój Sekcji, dyskretnie obserwując rozwój sytuacji.  
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Liczba członków i skład zarządu Sekcji Ekonomicznej PTTŻ  

Kadencja 
Liczba 

członków 

Skład zarządu 

1994-1997 27 
Kazimierz Pasternak, Roman Urban, Ignacy Bazydło, Łucja 

Chudoba 

1997-2000 50 
Karol Krajewski, Grażyna Morkis, Tadeusz Sokołowski, 

Łucja Chudoba, Wacław Szymanowski 

2000-2004 35 
Karol Krajewski, Grażyna Morkis, Tadeusz Sokołowski, 

Łucja Chudoba, Wacław Szymanowski 

2004-2008 43 
Karol Krajewski, Grażyna Morkis, Tadeusz Sokołowski, 

Romuald Zabrocki, Wacław Szymanowski 

2008-2014 25 
Karol Krajewski, Grażyna Morkis, Leszek Nieżurawski, 

Romuald Zabrocki, Melania Lipińska 

Karol Krajewski 
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        12.5. Sekcja Młodej Kadry Naukowej  

Sekcja Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów 

Żywności (SMKN PTTŻ) powstała z potrzeby integracji i wymiany 

doświadczeń młodych naukowców z całej Polski zajmującymi się tematyką 

nauki o żywności. Działalność Sekcji miała się skupiać przede wszystkim na 

organizacji sesji naukowych, podczas których Młoda Kadra wymieniałaby 

się swoją wiedzą i poglądami z zakresu nauki o żywności.  

Swój początek Sekcja Młodej Kadry miała w Łodzi w 1995 r., kiedy to 

podczas XXVI Sesji Naukowej KTiChŻ PAN zorganizowano sesję 

referatową wyłącznie dla studentów i młodych pracowników naukowych. 

Rok później, w 1996 roku, odbyła się pierwsza samodzielna Sesja Młodej 

Kadry Naukowej PTTŻ w Osieczanach koło Krakowa. Był to oficjalny 

początek działalności Sekcji, któremu patronował prof. Antoni Rutkowski, 

kładący szczególny nacisk na potrzebę integracji młodych naukowców. W 

wyniku przeprowadzonych wyborów pierwszą przewodniczącą zarządu 

SMKN PTTŻ została mgr Iwona Jabłonowska (AR Szczecin). W kolejnych 

latach działalności Sekcji wspierali ją profesorowie: Antoni Rutkowski, Nina 

Baryłko-Pikielna, Tadeusz Sikora, Henryk Kostyra, Bogusław Król i 

Małgorzata Nogala-Kałucka. 

W styczniu 1997 r. w Warszawie podczas spotkania przedstawicieli  

kilku ośrodków naukowych (Gdynia, Łódź, Olsztyn, Szczecin, Warszawa), 

wybrano nowy Zarząd Sekcji, z przewodniczącą mgr inż. Iwoną 

Jabłonowską. Zaplanowano wówczas, że kolejne spotkanie Sekcji, nazwane 

„II Konwersatorium Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ”, odbędzie się w 

Gdańsku. Uczestniczyło w nim ok. 30 osób z całej Polski, a tematyka 

spotkania poświęcona była popularności internetu w naukach o żywności. 

Kolejna Sesja Młodych odbyła się we wrześniu 1998 r. w Olsztynie, 

stanowiąc imprezę towarzyszącą Sesji KTiChŻ. Od 1999 r. Sesje Młodych 

zostały odłączone od konferencji KTiChŻ i odbywały się w maju jako 

niezależne konferencje naukowe. 

W dniach 31.05-2. 06. 1999 r. w Ryni n. Zalewem Zegrzyńskim 

zorganizowano IV Sesję SMKN PTTŻ, której tematem przewodnim były 

„Nowoczesne metody eksperymentalne w badaniach żywności”. 

Uzupełnieniem obrad były referaty Iwony Kihlberg z Department of 

Domestic Sciences (Uppsala Univerity, Szwecja) oraz prof. Henryka Kostyry 

z IRZBŻ PAN w Olsztynie. W pierwszym przybliżono uczestnikom 
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podstawy i zasady organizacji szwedzkiego interdyscyplinarnego programu 

naukowego pt.: „Żywność 21”, a drugi dotyczył „Sztuki popularyzacji 

wiedzy”. Podczas Sesji wybrano nowy Zarząd Sekcji z przewodniczącą Ewą 

Mrówką (IBPRS Warszawa). 

V Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ odbyła się ponownie 

w Ryni n. Zalewem Zegrzyńskim, w dniach 29-30 maja 2000 r., a jej 

tematem wiodącym był „Postęp w technikach chromatograficznych 

w zastosowaniu do badań żywności”. Zorganizowano wówczas po raz 

pierwszy sesję towarzyszącą, zatytułowaną Forum, podczas której prof. 

Henryk Kostyra wygłosił referat dotyczący technik elektroforetycznych. 

W Łodzi w dniach 29-30 maja 2001 r. odbyła się VI Sesja Młodej Kadry 

Naukowej PTTŻ pt.: „Jakość i prozdrowotne cechy żywności”. Prezentowane 

prace dotyczyły aspektów żywieniowych, mikrobiologicznych, 

biotechnologicznych, technologicznych oraz analitycznych związanych z 

szeroko pojętą jakością i cechami zdrowotnymi żywności. W sesji 

towarzyszącej – Forum, referaty wygłosili: prof. Józef Góra – 

„Hedonistyczne i zdrowotne aspekty stosowania aromatów spożywczych i 

przypraw” oraz prof. Henryk Kostyra – „Nowe wyróżniki jakości żywności”. 

Podczas Sesji wybrano nowy Zarząd Sekcji Młodej Kadry Naukowej, a 

przewodniczącym został Krzysztof Kołodziejczyk (Politechnika Łódzka). 

VII Sesję Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Jakość i prozdrowotne 

cechy żywności – nauka w praktyce” zorganizowano w dniach 21-22 maja 

2002 r. w Oleśnicy koło Wrocławia. Prezentowane prace dotyczyły 

charakterystyki niektórych mniej znanych surowców i dodatków do 

żywności, zagadnień związanych z przebiegiem procesów technologicznych 

oraz bezpieczeństwem żywności.  W ramach Forum referaty wygłosili prof. 

Katarzyna Szołtysek z AE we Wrocławiu oraz prof. Henryk Kostyra z 

IRZiBŻ PAN w Olsztynie.  

W Guzowym Piecu koło Olsztyna w dniach 28-29 maja 2003 r. odbyła 

się VIII Sesja, której tematyką wiodącą była „Bezpieczna żywność”. Novum 

konferencji była angielskojęzyczna sesja referatowa. Podczas spotkania 

wybrano nowy Zarząd Sekcji (na kadencję 2004/2006), z przewodniczącym 

Maciejem Wojtczakiem (Politechnika Łódzka). 

W dniach 25-26 maja 2004 r.  w Krakowie odbyła się IX Sesja SMKN  

PTTŻ, której tematem  była „Polska żywność – stan obecny i perspektywy”. 

Wprowadzający wykład plenarny pt. „Stan polskiego przemysłu 
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spożywczego w procesie integracji Polski z Unią Europejską” wygłosił prof. 

Roman Urban.  

X Jubileuszowa Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego 

Towarzystwa Technologów Żywności pt. „Jakość i prozdrowotne cechy 

żywności” odbyła się w Puszczykowie koło Poznania w dniach 17-18 maja 

2005 r. Prezentowane prace dotyczyły analityki, technologii oraz 

wykorzystania produktów odpadowych, a także przedstawiały nowe kierunki 

aplikacji materiałów i technik w sferze produkcji żywności. Wykłady 

plenarne wygłosili profesorowie Zbigniew Czarnecki i Henryk Kostyra. 

W dniach 24-25.05.2006 r. w Warszawie odbyła się XI Sesja Naukowa 

SMKN PTTŻ. Mottem, a zarazem tematem konferencji była  „Jakość i 

prozdrowotne cechy żywności”. Młodym pracownikom nauki towarzyszyło 

grono profesorów wchodzących w skład Komitetu Naukowego: N. Baryłko-

Pikielna, A. Rutkowski, K. Gutkowska, H. Kostyra, K. Krygier, A. Lenart, 

M. Mitek, M. Obiedziński, T. Sikora, D. Witrowa-Rajchert oraz od lat 

towarzyszące konferencjom Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ – M. 

Nogala-Kałucka oraz M. Wojtatowicz. Tematyka konferencji dotyczyła 

różnych aspektów jakości i bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza o cechach 

prozdrowotnych. W konferencji uczestniczyło około 100 osób 

reprezentujących 18 ośrodków naukowych z całego kraju. Podczas spotkania 

wybrano nowy Zarząd Sekcji z przewodniczącą Katarzyną Marciniak-

Łukasiak (SGGW). 

XII Sesja Naukowa SMKN PTTŻ pt. „Jakość i prozdrowotne cechy 

żywności: właściwości funkcjonalne żywności i jej składników”, odbyła się 

w dniach 23-24 maja 2007 r. w Lublinie. Podczas konferencji zwrócono 

szczególną uwagę na właściwości funkcjonalne żywności i jej składników. 

Referaty plenarne wygłosili: prof. N. Baryłko-Pikielna – „Sensoryczne 

interakcje potencjatorów smaku z modelowymi produktami i ich wpływ na 

afektywne i jakościowo-ilościowe aspekty smakowitości”,  prof. H. Kostyra 

– „Zintegrowane systemy analityczne w badaniach żywności” oraz prof. St. 

Mleko – „Żywność kosmiczna jako czynnik rozwoju badań nad 

bezpieczeństwem i jakością żywności”. 

W dniach 28-29 maja 2008 r. w Łodzi zorganizowano XIII Sesję 

Naukową SMKN PTTŻ pt. „Żywność współczesna – szanse i zagrożenia”. 

Prezentowane prace dotyczyły przetwarzania żywności, nowych produktów 

spożywczych, dodatków do żywności, analizy żywności, nowych produktów 
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spożywczych, jak również udoskonalania procesów technologicznych z tym 

związanych. 

W Gdyni w dniach 21-22 maja 2009 r. odbyła się XIV Sesja Naukowa 

SMKN PTTŻ pt. „Jakość i bezpieczeństwo z ̇ywności – wyzwanie XXI 

wieku”. Prezentowane prace naukowe dotyczyły szeroko pojętych zagadnień 

związanych z przetwarzaniem żywności, udoskonaleniami procesów 

technologicznych, dodatkami do żywności, analizą żywności, 

kształtowaniem jakości nowych produktów spożywczych oraz 

towaroznawstwem. 

Podczas XV Jubileuszowej Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry 

Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności pt. „Jakość i 

prozdrowotne cechy żywności”, która odbyła się w dniach 20-21 maja 2010 

r. we Wrocławiu, zaprezentowano prace naukowe dotyczące przetwarzania 

żywności, udoskonalania procesów technologicznych, dodatków do 

żywności, analizy żywności, a także kształtowania jakości nowych 

produktów spożywczych oraz towaroznawstwa. Wykłady plenarne 

rozpoczynające konferencję wygłosili prof. A. Rutkowski – „Nauka o 

żywności na wirażu”  oraz prof.  

N. Baryłko-Pikielna –  „Konsument żywności w I dekadzie XXI wieku – 

krótka charakterystyka i implikacje”. 

Do Olsztyna organizatorzy zaprosili młodych naukowców na XVI Sesję 

Naukową SMKN PTTŻ, której tematem przewodnim była „Ewolucja 

żywności”. Konferencja odbyła się w dniach 12-13 maja 2011 r. Podczas 

Sesji prezentowano prace naukowe dotyczące udoskonalenia procesów 

technologicznych podczas przetwarzania żywności, problemów z zakresu 

analizy żywności, opracowywania nowych produktów oraz promocji 

żywności regionalnej  

i tradycyjnej.  

W 2012 r. Sekcja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ zorganizowała po raz 

pierwszy konferencję międzynarodową. Była to XVII Sesja Naukowa SMKN 

PTTŻ pod hasłem „Oblicza żywności”, która odbyła się w dniach 10-11 maja 

2012 r. w Krakowie. Podczas konferencji zwrócono szczególną uwagę na 

nowe technologie w przemyśle spożywczym, nowoczesne trendy  

w produkcji żywności, nowoczesne metody analizy żywności i żywność 

funkcjonalną. Wykłady plenarne wygłosili: prof. T. Sikora – „Zapewnianie 

jakości. Od Biblii do ISO 22000”, prof. K. Surówka – „Ciśnienie – ważny 

parametr w chłodniczym zabezpieczeniu żywności”, dr hab. P. Satora  –
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“Pichia yeast application in winemaking” oraz mgr E. Trzetrzelewska-Lalik 

– “The evaluation of microbiological contamination risk in cream - cakes in 

industial conditions”. Podczas konferencji wybrano nową przewodnicząca 

SMKN PTTŻ, którą została Patrycja Komolka (UP Poznań). 

 

 

 

Sesja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ, Wrocław 2010 

XVIII Sesja SMKN PTTŻ – II Sesja Międzynarodowa pt. „Quo vadis 

alimentum?” odbyła się w Puszczykowie koło Poznania w dniach 14-16 maja 

2013 r. Tematyka sesji skupiła się wokół żywności bioaktywnej i 

prozdrowotnej, technologii i jakości żywności oraz nowych trendów w 

biotechnologii. Sesję uświetniły wykłady plenarne naukowców z Polski i 

zagranicy: prof. J. Gawęckiego – “Nutrition science – today and tomorrow”, 

prof. R. Przybylskiego – “Nutritional oils and fats: where have we been? 

Where are we going?”,  D. Montet’a – “The microbiological quality of food 

in developing countries, comparision with the european system”,  J. F. 

Hocquette’a – “The challenge of the beef industry: moving from carcass 

grading systems to the prediction of beef quality for consumers and citizens” 

oraz prof. H. Jelenia – “Quo vadis chromatography? Quo vadis food 

analysis?”. 
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XIX Sesja SMKN PTTŻ – III Sesja Międzynarodowa „Food Science 

Horizon. Somwhere, something incredible is waiting to be known” odbyła się  

w dniach 7-9 maja 2014 r. w Warszawie. Tematyka sesji obejmowała 

zagadnienia związane z żywnością tradycyjną, ekologiczną, wygodną 

i funkcjonalną, bezpieczeństwem żywności, nowoczesnymi metodami 

analizy żywności oraz nowymi technologiami w produkcji żywności. 

Wykłady plenarne wygłosili: prof. K. Krygier, dr E. Boselli oraz dr G. 

Karlovits. Gośćmi honorowymi konferencji byli inicjatorzy powstania Sekcji 

i czuwający nad jej działalnością – prof. A. Rutkowski i prof. N. Baryłko-

Pikielna. 

 

 

Sesja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ, Warszawa 2014 

XX Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ – 4th  

International Session of Young Scientific Staff „Żywność –  jakość i 

perspektywy” („Food – Quality and Perspectives”) odbędzie się w dniach 14-

15 maja 2015 r., po raz pierwszy w Rzeszowie, a jej współorganizatorami są 

O. Podkarpacki PTTŻ, Sekcja Chemii Żywności PTCh oraz Wydział 

Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Patrycja Komolka  
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        12.6. Sekcja Technologii Mięsa  

Sekcja Technologii Mięsa, nazywana często po prostu Sekcją Mięsną, 

rozpoczęła swoją działalność prawie 24 lata temu. Pierwsze zebranie odbyło 

się 15.12.1991 r. w Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego 

w Warszawie, po Międzynarodowym Kongresie Nauki i Technologii Mięsa, 

który odbył się wówczas w Clermont Ferrand we Francji. 

Na tym pierwszym spotkaniu nakreślono kierunki działania Sekcji  

i sposób jej organizacji. Jako główny cel działania Sekcji przyjęto zasadę, że 

ma ona pomagać wszystkim osobom i placówkom związanym z technologią 

mięsa w dostępie do najnowszych wyników badań, umożliwiać szybszą 

wymianę doświadczeń, a także udzielać pomocy w podejmowaniu 

wspólnych działań, co jest często trudne, a bardzo korzystne dla 

kompleksowego rozwiązywania problemów. Pierwsze spotkanie odbyło się 

w SGGW w Warszawie, w ośrodku, który reprezentował prof. Andrzej 

Pisula, przewodniczący Sekcji, drugie natomiast w Instytucie Przemysłu 

Mięsnego, przy okazji jesiennej edycji Dni Przemysłu Mięsnego.  

Postanowiono, że przewodniczący Sekcji będzie wybierany na okres 

jednego roku, a jego zastępca powinien być przewodniczącym w następnym 

okresie. W zasadzie ten system funkcjonował do 1999 r. Wówczas 

zaproponowano, aby przedłużyć kadencję przewodniczącego. Ostatnia 

zmiana nastąpiła w 2004 r. na spotkaniu zorganizowanym z okazji wiosennej 

edycji Dni Przemysłu Mięsnego.  

Warunki działania Sekcji na początku jej pracy, zarówno pod względem 

możliwości prowadzenia badań, jak i też działania w sferze organizacyjnej 

nauki, były zupełnie inne od sytuacji, którą mamy dzisiaj. Chcąc wspomóc 

działania i wymianę informacji między wszystkimi prowadzącymi badania 

o problematyce mięsnej przez długi czas wydawano zeszyty przedstawiające 

dorobek katedr i instytutów związanych z nauką o mięsie i technologią 

przerobu mięsa oraz surowców ubocznych. Wydawanie zeszytów przez 

Wydawnictwo PTTŻ wspierał finansowo Instytut Przemysłu Mięsnego 

i Tłuszczowego (IPMiT)  w Warszawie kierowany przez doc. dr hab. 

Andrzeja Borysa.  

Działalność członków Sekcji miała różny charakter. Często byli 

inicjatorami różnego rodzaju spotkań, których głównym organizatorem było 

PTTŻ,  

a nie bezpośrednio Sekcja. Były to między innymi konferencje organizowane 
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przez O. Wielkopolski PTTŻ przy okazji międzynarodowych targów 

rolniczych POLAGRA w Poznaniu. Organizując te spotkania wydano kilka 

opracowań związanych z problematyką mięsną o bardzo dużej wartości.  

Na początku nowego wieku Sekcja Technologii Mięsa brała udział w 47. 

Międzynarodowym Kongresie Nauki o Mięsie i Technologii, który odbył się 

w Krakowie. Ciekawostką może być, że decyzja o organizacji kongresu 

zapadła w 1992 r. i była konsekwencją wniosku złożonego przez IPMiT 

w Warszawie. Z inicjatywy Sekcji w roku 2001 wydano „Who is Who in 

Polish Meat Science – Słownik Bibliograficzny Polskiej Nauki o Mięsie”,  

w którym przedstawiono sylwetki osób pracujących wówczas w placówkach 

związanych z nauką o mięsie. Krótkie życiorysy zostały przedstawione  

w języku polskim i angielskim, przez co praca mogła być bardzo pomocną  

w podejmowaniu kontaktów przez zagranicę z naszymi organizacjami. 

Interesującym jest, że w pracy wspomniano również wybitnych badaczy, 

którzy nie doczekali tego bardzo rzadkiego spotkania w naszym kraju. Pracą 

całego zespołu kierował ówczesny przewodniczący Sekcji prof. dr hab. Jerzy 

Kortz, a pomagali mu w tym profesorowie: Teresa Smolińska (AR Wrocław), 

Włodzimierz Dolata (AR Poznań) i Edward Kołakowski (AR Szczecin).  

Ostatnie lata działania Sekcji związane były głównie z organizacją 

konferencji. 

W 2005 r. Sekcja Technologii Mięsa PTTŻ była współorganizatorem 

Konferencji Naukowej ,,Jakość surowca mięsnego. Stan obecny i 

perspektywy w jego doskonaleniu i przetwarzaniu” w Baranowie k. 

Poznania. Rok później, we wrześniu  2006 r. odbyła się konferencja „Mięso 

w technologii i żywieniu człowieka” zorganizowana przy współudziale 

Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania AR w Lublinie. Owocem tych 

konferencji były materiały w formie suplementów naszego kwartalnika 

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość lub kwartalnika Instytutu 

Zootechniki w Krakowie Annals of Animal Science.  

W 2008 r. zorganizowano spotkanie okolicznościowe w Domu Technika 

NOT w Warszawie, które towarzyszyło wiosennej edycji Dni Przemysłu 

Mięsnego oraz Sympozjum „Postęp w technologii mięsa. Nauka – Praktyce”. 

We wspólnym posiedzeniu gremiów kierowniczych i doradczych organizacji 

działających w obszarze mięsnej gospodarki żywnościowej uczestniczyli 

przedstawiciele Sekcji Mięsnej ZG SITSpoż., Sekcji Technologii Mięsa 

PTTŻ oraz Rady Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju i Postępu w Polskim 

Przemyśle Mięsnym. Równocześnie odbyło się  spotkanie Sekcji, na którym 
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dyskutowano nad planem działania i zamierzeniami na najbliższą przyszłość. 

Prof. dr hab. Edward Pospiech wygłosił referat nt. założeń programów 

strategicznych. 

W tym samym roku w Lublinie odbyła się konferencja ,,Tradycyjne i 

regionalne technologie i produkty w żywieniu człowieka”,  

współorganizowana przez Sekcję.  

W czerwcu 2009 r. zorganizowano seminarium ,,Postępy w identyfikacji 

gatunkowej mięsa”, w trakcie którego odbyła się prezentacja  prof. dr Iciar 

Martineza z SINTEF Fisheries and Aquaculture Ltd w Trondheim, w 

Norwegii.  

W 2010 r. w Poznaniu odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa z cyklu „Mięso w przetwórstwie i żywieniu człowieka”  pod hasłem 

„Uwarunkowania produkcji mięsa i przetworów mięsnych w świetle przesłań 

tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów”. W tym samym roku 

Sekcja nawiązała  współpracę z Hochschule Fulda w Niemczech w sprawie 

wymiany studentów.  

Recepcja IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Mięso w przetwórstwie 

i żywieniu człowieka”– Rosnówko k/Poznania 2010 r. 
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Obiad konferencyjny, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Mięso w 

przetwórstwie i żywieniu człowieka”– Rosnówko k/Poznania 2010 r. 

Efektem wieloletniej pracy osób związanych z Sekcją Technologii Mięsa 

PTTŻ, przy wsparciu firm współpracujących z branżą mięsną (PROMAR i 

Euro-PAN), było wydanie w 2011 r. książki  pt. ,,Mięso. Podstawy nauki i 

technologii” pod redakcją  prof. dr hab. Andrzeja Pisuli i prof. dr hab. 

Edwarda  Pospiecha. Praca ta ma charakter dzieła zbiorowego, w którego 

tworzeniu uczestniczyło 28 autorów.  Jest ona bardzo cennym podręcznikiem 

akademickim do nauki o mięsie i technologiach jego przetwarzania.  

W kwietniu 2012 r. w Szczecinie zorganizowano Międzynarodowe 

Seminarium Naukowe „Żywność wysokiej jakości a nowoczesne 

technologie” dofinansowane ze środków UE. Po części referatowej odbyły 

się warsztaty zorganizowane  w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych 

Materiałów Opakowaniowych  ZUT w Szczecinie, poświęcone współpracy w 

ramach projektów: ,,Jakości mięsa w nawiązaniu do zasad żywienia zwierząt 

hodowlanych”, ,,Niemiecko-Polska inicjatywa dla innowacyjnych białek jako 

produktu” oraz ,,Zastosowania bioimmobilizacji w naukach biologicznych”. 

W styczniu 2013 i 2014 r. Sekcja zorganizowała wyjazd na Targi Grüne 

Woche  do Berlina, w których wzięli udział przedstawiciele producentów 

produktów regionalnych i tradycyjnych z mięsa, studenci i nauczycieli 

akademiccy.  Ponadto we współpracy z ZODR Barzkowice zorganizowano 

warsztaty dla mieszkańców obszarów wiejskich pod tytułem ,,Moja domowa 
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masarnia”, w czasie których prezentowano tradycyjne metody produkcji 

produktów mięsnych.   

Od kilku lat członkowie Sekcji włączają się w akcje promujące 

spożywanie mięsa, które są finansowane z funduszy promocji mięsa różnych 

gatunków zwierząt. Głównym organizatorem tych akcji jest Jacek 

Marcinkowski ze Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP. Najbardziej 

znane wydarzenia to ,,Arena Mięsna” i ,,Świętomięs Polski” zorganizowane 

w  Poznaniu, Chorzowie, Gdańsku, Zielonej Górze i Lublinie.  

Wielu członków Sekcji uczestniczy w charakterze ekspertów w różnego 

rodzaju spotkaniach wygłaszając referaty dotyczące problematyki branży 

mięsnej, a także jako członkowie jury w konkursach m.in. o tytuł 

„Najlepszego producenta wędlin”, „Najlepszy wyrób w ocenie 

konsumenckiej”, „Najlepsze mięso kulinarne”, a także o najpiękniejszą 

paterę wykonaną  

z produktów mięsnych na Międzynarodowych Targach POLAGRA FOOD. 

W 2014 r. odbyła się w Poznaniu  dofinansowana z funduszy UE sesja 

naukowa: ,,Identyfikacja i ocena żywności o gwarantowanej wysokiej 

jakości” współorganizowana przez Sekcję. W trakcie jej trwania wygłoszono 

5 wykładów. Uczestnicy Sesji zaprezentowali 55 doniesień, w formie 

posterów. Na uwagę zasługuje fakt, że uczestnicy sesji (łącznie prawie 100 

osób) prezentowali ośrodki naukowe i produkcyjne z całej Polski (Poznań, 

Warszawa, Lublin, Wrocław, Olsztyn, Koszalin, Kraków, Rzeszów, 

Bydgoszcz).  

Sekcja podejmuje również starania w zakresie integracji środowiska 

i nawiązania bliskiej współpracy z przemysłem, w  efekcie czego powinna 

nastąpić zdecydowanie  bliższa współpraca nauki i przemysłu.  

Przewodniczący Sekcji Technologii Mięsa  

Prof. Andrzej Pisula     1992-1993  

Prof. Jan Pikul     1993-1994  

Prof. Władysław Korzeniowski  1994-1995 

Prof. Tadeusz Kołczak   1995-1996  

Prof. Maria Sadowska    1996-1997  

Prof. Jan Mroczek      1997-1998 

Prof. Włodzimierz Dolata    1998-1999  



163 

 

Prof. Jerzy Kortz     1999-2004 

Prof. Edward Pospiech    2004-2012 

Dr inż. Arkadiusz Żych                                 2013-obecnie 

 

Edward Pospiech, Arkadiusz Żych 
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        12.7. Sekcja Technologii Owoców i Warzyw  

Sekcja Technologii Owoców i Warzyw PTTŻ została założona w 2008 r. 

Inicjatorem jej powstania był prof. Janusz Czapski z  Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Do 2012 r.  prof. J. Czapski pełnił obowiązki 

przewodniczącego zarządu Sekcji, w którym  współpracował z profesorami: 

Witol- dem Płocharskim z Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach i 

Janem Oszmiańskim z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 

2012 r. Sekcją kieruje zarząd w składzie: dr hab. inż. Piotr Gębczyński 

z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – przewodniczący oraz dr hab. inż. 

Alicja Kucharska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i dr inż. 

Krzysztof Kołodziejczyk z Politechniki Łódzkiej.  

Ideą powołania Sekcji Technologii Owoców i Warzyw było stworzenie 

wspólnej platformy wymiany myśli i współpracy pomiędzy placówkami 

reprezentującymi krajowe ośrodki akademickie, a także państwowe instytucje 

badawcze z obszaru nauk o żywności, w szczególności zajmujące się 

przetwórstwem owoców i warzyw. Z czasem tematyka owocowo-warzywna 

została poszerzona o zagadnienia związane z przetwórstwem grzybów 

jadalnych.  

Wymiernym efektem realizacji tej idei było zorganizowanie w 2008 r. 

przez ośrodek poznański reprezentowany przez pracowników Zakładu 

Technologii Owoców i Warzyw, Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu 

Uniwersytetu Przyrodniczego, I Krajowego Seminarium Technologów 

Przetwórstwa Owoców i Warzyw, w Zielonce pod Poznaniem. Celem tego 

pierwszego Seminarium było przede wszystkim zintegrowanie środowiska 

pracowników nauki zajmujących się różnorodnymi zagadnieniami 

związanymi z przetwórstwem owoców i warzyw. Z dzisiejszej perspektywy 

można powiedzieć, że integracja ta była bardzo skuteczna, gdyż od tego 

czasu, w kolejnych latach działania Sekcji Technologii Owoców i Warzyw, 

corocznie organizowano kolejne takie spotkania, początkowo w formie 

seminariów, a następnie już jako konferencje naukowe.   

Po pierwszym seminarium poznańskim, kolejne spotkania odbywały się 

w niżej wymienionych ośrodkach:  

 2009 r. w Skierniewicach, jako warsztaty międzynarodowego projektu 

ISAFRUIT „Opportunities for increased processed fruit consumption 

through innovative processing and quality management” realizowanego 

w ramach 6. Programu Ramowego UE. Warsztaty były zorganizowane  
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w przez członków Sekcji będących pracownikami Zakładu 

Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców, Instytutu Ogrodnictwa  w 

Skierniewicach. Komitetem organizacyjnym kierował prof. dr hab. 

Witold Płocharski, 

 2010 r. we Wrocławiu – III Krajowe Seminarium Technologów 

Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Wrocław 27-28 maja 2010 r. 

Seminarium, które odbywało się w ośrodku szkoleniowym  

Uniwersytetu Przyrodniczego, we wrocławskich Pawłowicach, zostało 

zorganizowane przez pracowników Zakładu Przetwórstwa Owoców i 

Warzyw Wydziału Nauk  

o Żywności, pod kierunkiem prof. Jana Oszmiańskiego,  

 2011 r. w Łodzi – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów 

Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Postępy w technologii i ocenie 

produktów z owoców i warzyw”, Łódź 20-21 maja 2011 r. Konferencję 

zorganizowali członkowie Sekcji będący pracownikami Instytutu 

Chemicznej Technologii Żywności, Wydziału Biotechnologii i Nauk o 

Żywności, Politechniki Łódzkiej, pod przewodnictwem prof. Bogusława 

Króla. Konferencja odbywała się w ośrodku Prząśniczka, w samym sercu 

podmiejskiego parku im. A. Mickiewicza,  

 

 

Uczestnicy I Krajowego Seminarium Technologów Przetwórstwa Owoców  
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i Warzyw - Zielonka k/Poznania 2008 r. 

 

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa  

Owoców i Warzyw  w Krakowie  w 2012 r. – w dyskusji mgr inż. Joanna Kotula 

(Uniwersytet Rzeszowski) i prof. dr hab. Witold Płocharski (Instytut Ogrodnictwa w 

Skierniewicach) 

 2012 r. w Krakowie – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Doskonalenie jakości 

żywności z owoców, warzyw i grzybów”, Kraków 17-18 maja 2012 r. 

Konferencję krakowską zorganizowali pracownicy Katedry Technologii 

Owoców, Warzyw i Grzybów, Wydziału Technologii Żywności, 

Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, pod kierunkiem 

prof. Zofii Lisiewskiej. Na miejsce konferencji wybrano znajdujący się 

na obrzeżach miasta, w Lesie Wolskim, ośrodek szkoleniowo-hotelowy 

Uniwersytetu Jagiellońskiego „Dom Gościnny Przegorzały”, 

 2013 r. w Rogowie – VI Ogólnopolska Konferencja Technologów 

Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Trendy w technologii owoców, 

warzyw i grzybów”, Rogów 16-17 maja 2013 r. Konferencję, która 

odbywała się w leśnej scenerii Arboretum Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego, zorganizowali pracownicy Zakładu 

Technologii Owoców i Warzyw, Katedry Technologii Żywności, 

Wydziału Nauk o Żywności SGGW, pod przewodnictwem dr hab. Marty 

Mitek, prof. SGGW, 
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 2014 r. w Olsztynie – VII Ogólnopolska Konferencja Technologów 

Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Przetwórstwo owoców, warzyw 

i grzybów – Nauka i przemysł”, Olsztyn-Kortowo 9-10 czerwca 2014 r. 

Uczestników konferencji, która odbywała się w Park Hotelu, gościli 

pracownicy Katedry Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych 

Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 

kierowanej przez prof. Eulalię J. Borowską. 

Tematyka dotychczasowych seminariów i konferencji skupiała się wokół 

kilku najważniejszych zagadnień, wśród których można wymienić 

następujące:  

 wartość żywieniowa i zagadnienia bezpieczeństwa w produkcji świeżych 

owoców, warzyw i grzybów i ich przetworów,   

 przetwórstwo przemysłowe owoców, warzyw i grzybów przy 

wykorzystaniu tradycyjnych i nowatorskich technologii,  

 zagadnienia analityczne w ocenie surowców i produktów 

przetworzonych.  

Zagadnienia te wynikają z profilu zainteresowań uczestników 

konferencji i potrzeb formułowanych ze strony przemysłu. Na każdej 

konferencji były prezentowane liczne wyniki badań związanych  z 

wymieniona tematyką.  

Minione seminaria i konferencje gromadziły zawsze bardzo liczne grono 

uczestników, liczące od 60 do 100 osób. Jak wspomniano na wstępie, byli to 

pracownicy jednostek naukowych i badawczych ze szkół wyższych, 

reprezentujących wydziały zajmujące się naukami o żywności (Poznań, 

Wrocław, Łódź, Kraków, Warszawa Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Gdańsk) oraz 

jednostki badawcze spoza środowiska akademickiego (Instytut Ogrodnictwa, 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Nawozów 

Sztucznych, Instytut Ochrony Roślin), a także reprezentanci wyższego 

szkolnictwa zawodowego oraz jednostek akademickich z innych obszarów 

nauki (Krosno, Białystok).  

Wśród uczestników konferencji mieliśmy również okazję gościć osoby 

spoza środowiska naukowego, w tym: przedstawicieli przemysłu 

spożywczego z branży przetwórstwa owoców i warzyw reprezentujących 

firmy o różnej wielkości i skali produkcji (Agros-Nova, Apkon, Maspex, 

Polska Róża, Zentis) i innych instytucji związanych z żywnością, takich jak 

organizacje branżowe i firmy doradczo-szkoleniowe (Krajowa Unia 
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Producentów Soków, TÜV Akademia Polska). W konferencjach brali 

również udział liczni przedstawiciele firm oferujących aparaturę analityczną 

przeznaczoną dla jednostek naukowych i do zastosowań przemysłowych 

(Donserv, Enbio Technology, Hortex-Holding, Kandy, Leco Corporation, 

Merck, Mettler-Toledo, Polfarmex, Shim-Pol, Sokpol).  

Każdego roku liczne grono uczestników konferencji stanowią młodzi 

pracownicy nauki oraz doktoranci, którzy w wystąpieniach referatowych, 

poprzez prezentację tradycyjnych plakatów bądź e-plakatów, mają szanse 

pokazania wyników swojej pracy. Dotychczas organizowane spotkania miały 

charakter głównie krajowy, jednak na II i VII konferencji byli także obecni 

goście z zagranicy (Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Irlandia, Litwa, 

Ukraina). 

Szeroka dyskusja przeprowadzona na olsztyńskiej konferencji nad 

przyszłością tego typu spotkań naszego środowiska wykazała dalsza potrzebę 

ich organizowania w dotychczasowym kształcie i z taką samą 

częstotliwością. Szczególną potrzebę w tym względzie zaprezentowali 

młodzi pracownicy nauki. Pozostali uczestnicy również wskazywali, że 

spotkania te są nie tylko okazją do zaprezentowania swoich osiągnięć w 

ścisłym gronie specjalistów  

o podobnych zainteresowania, ale także wymianą poglądów oraz 

nawiązywania współpracy. Służy temu zarówno dyskusja prowadzona w 

ramach obrad plenarnych i sesji posterowych,  jak również rozmowy 

kuluarowe i prowadzone w trakcie wieczornych spotkań towarzyskich.  

W tym miejscu należy złożyć serdeczne podziękowania organizatorom 

wszystkich dotychczasowych konferencji trud włożony w ich przygotowanie 

i sprawne przeprowadzenie. Organizatorów konferencji niejednokrotnie 

wspierały macierzyste Oddziały PTTŻ (Łódzki, Małopolski, Olsztyński, 

Warszawski, Wielkopolski, Wrocławski)  oraz struktury organizacyjne 

własnych Wydziałów i Uczelni. Dzięki wysiłkowi, inwencji i pomysłowości 

organizatorów uczestnikom tych spotkań stworzono nie tylko warunki do 

prowadzenia dyskusji naukowych ale także okazję do poznania 

odwiedzanych miejsc od strony krajoznawczej. Mieliśmy okazję zobaczyć, 

zmienione  

w ostatnich latach nie do poznania, centra Wrocławia i Łodzi, zwiedziliśmy 

Pałac w Nieborowie, podziemia Rynku w Krakowie, Arboretum w Rogowie 

oraz Park Etnograficzny w Olsztynku.  
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W ramach kontynuacji dorocznych spotkań członków Sekcji Technologii 

Owoców i Warzyw, w roku 2015 zaplanowano zorganizowanie konferencji 

naukowej, ponownie w Poznaniu.  

 

Piotr Gębczyński 
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        12.8. Sekcja Technologii Węglowodanów 

W czerwcu 1999 r. zawiązała się we Wrocławiu grupa inicjatywna 

Sekcji Technologii Węglowodanów Polskiego Towarzystwa Technologów 

Żywności, która na spotkaniu w Krakowie w dniu 13 września 1999 r. 

ukonstytuowała się w poszerzonym składzie: przewodniczący – prof. 

Wacław Leszczyński (AR Wrocław), członkowie: prof. Grażyna Lisińska 

(AR Wrocław), dr hab. Teresa Fortuna, prof. (AR Kraków), dr hab. Antoni 

Golachowski (AR Wrocław) i dr hab. Ewa Nebesny (Politechnika Łódzka). 

Zarząd Główny PTTŻ na posiedzeniu w dniu 19 października 1999 r. 

zatwierdził Sekcję Technologii Węglowodanów, zajmującą się problematyką 

technologii i chemii przemysłu krochmalniczego i przetwórstwa skrobi, 

przemysłu cukrowniczego i cukierniczego oraz ziemniaka i jego 

przetwarzania,  afiliowaną przy Wrocławskim Oddziale PTTŻ. 

W dniu 14 września 2000 r., w Kiekrzu koło Poznania odbyło się walne 

zebranie Sekcji, któremu przewodniczyła prof. Nina Baryłko-Pikielna, prezes 

PTTŻ. W wyniku tajnych wyborów wybrano Zarząd Sekcji, który 

ukonstytuował się w składzie: przewodniczący – prof. Wacław Leszczyński 

(AR Wrocław), z-cy przewodniczącego: dr hab. Teresa Fortuna, prof. AR 

Kraków i dr Janusz Rutkowski (Goplana S.A. Poznań), członkowie: dr hab. 

Antoni Golachowski, prof. AR Wrocław, dr hab. Ewa Nebesny (Politechnika 

Łódzka), dr inż. Marek Sikora (AR Kraków) i  dr inż. Aleksander Walkowski 

(Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Poznań). Kolejne 

walne zebrania Sekcji połączone z wyborami zarządu miały miejsce w 2003 

r. we Wrocławiu, 2006 r. w Szklarskiej Porębie oraz w 2014 r. w Brunowie.    

Sekcja jest współorganizatorem cyklu konferencji naukowych „Ziemniak 

spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie”. Pierwsza z konferencji 

odbyła się w dniach 8-11 maja 2000 r. w Polanicy Zdroju gromadząc 119 

uczestników, w tym 5 z zagranicy. Wygłoszono 8 referatów plenarnych i 26 

komunikatów naukowych oraz zaprezentowano 51 plakatów, dotyczących  

zagadnień hodowli, uprawy, przechowywania i  przerobu ziemniaka oraz 

przetwarzania skrobi ziemniaczanej. W materiałach konferencji 

opublikowano pełne teksty referatów plenarnych i jednostronicowe 

streszczenia komunikatów i posterów, natomiast  w czasopiśmie ŻYWNOŚĆ. 

Nauka. Technologia. Jakość (Suplement, 2000, nr 4(25)) zamieszczono 

wybrane prace z zakresu technologii żywności referowane na konferencji.   

Kolejne dwie edycje konferencji odbywającej się w cyklach dwuletnich 
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miały miejsce również  

w Polanicy Zdroju. W 2002 r. konferencja odbyła się pod hasłem 

„Perspektywy ekologicznej uprawy ziemniaka w Polsce”, zaś w 2004 r. – 

„Gospodarcze znaczenie uprawy ziemniaka w Polsce”. W latach 2006 – 2010 

miejscem spotkań uczestników konferencji była Szklarska Poręba, a tematy 

przewodnie dotyczyły takich zagadnień jak: „Jakość polskich odmian 

ziemniaka ich szansą na wspólnym rynku europejskim” (2006 r.), 

„Przetwórstwo ziemniaka czynnikiem wzrostu i racjonalizacji jego 

produkcji” (2008 r.) oraz „Ziemniak jako czynnik środowiska rolniczego i 

surowiec żywnościowy” (2010 r.). W materiałach konferencyjnych 

publikowano teksty referatów plenarnych i jednostronicowe streszczenia 

komunikatów i posterów, natomiast pełne teksty prac przedstawionych na 

Konferencjach zebrane zostały w zredagowanych przez członków Sekcji 5 

specjalnych numerach Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych. 

Każdy z numerów zawierał wprowadzenie, a niektóre również 

podsumowanie problemu opracowane przez Przewodniczącego Rady 

Programowej prof. Wacława Leszczyńskiego. VII Konferencja Naukowa pod 

hasłem „Ziemniak jako produkt żywnościowy, surowiec przemysłowy i 

pasza” odbyła się w 2012 r. w Jugowicach, z kolei VIII Konferencja – w 

2014 r. w Brunowie k/Lwówka Śląskiego, a jej temat przewodni brzmiał 

„Ziemniak rośliną uprawną XXI wieku. Teraźniejszość i perspektywy". 

Streszczenia referatów, komunikatów oraz posterów publikowano w 

materiałach konferencyjnych, natomiast pełne teksty wybranych prac 

przedstawionych na Konferencjach ukazały się w zredagowanych przez 

Sekcję specjalnych numerach Biuletynu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 

Roślin.  

W latach 2002-2010, na podstawie przeprowadzonych na konferencjach 

dyskusji, kilkunastoosobowy zespół reprezentujący wszystkie ośrodki 

naukowe w Polsce i przemysł ziemniaczany opracowywał postulaty pod 

adresem władz i środowiska naukowego dotyczące tematyki i warunków 

badań, a także problematyki produkcji, wykorzystania oraz przetwarzania 

ziemniaka  

i skrobi ziemniaczanej. Postulaty te rozsyłane były do władz państwowych 

i organizacji naukowych.  
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Uczestnicy VIII konferencji naukowej z cyklu „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz 

jego przetwarzanie” w Brunowie, 2014 r. 

Integralną częścią konferencji od 2006 r. stały się również fora 

dyskusyjne. W 2010 r. odbyło się Forum Dyskusyjne „Rolniczo-ekologiczne, 

konsumpcyjne i przetwórcze znaczenie ziemniaka”, w 2012 r. – „Ziemniak 

produktem wszechstronnego wykorzystania”, a w 2014 r. – „Aktualne 

możliwości oraz przyszłość wykorzystania ziemniaka”. 

W konferencjach, począwszy od pierwszego spotkania, biorą udział 

osoby reprezentujące wszystkie ośrodki naukowe zajmujące się w Polsce 

problematyką ziemniaka i skrobi oraz z uczelni z Kowna i Pragi, a także 

zakłady przemysłowe przetwarzające ziemniaka i skrobię ziemniaczaną 

z całej Polski, producenci przetworów ziemniaczanych oraz przedstawiciele 

producentów ziemniaka. 

Członkowie Sekcji brali również czynny udział w organizacji innych 

konferencji, tj. „Szkoła Skrobiowa” w Sarbinowie (2001 r.) czy 

Międzynarodowa Konferencja „International Starch Convention” w 

Krakowie (2002 r. i 2004 r.).  

Drugi cykl konferencji tematycznych Sekcji Technologii 

Węglowodanów PTTŻ stanowią  Seminaria Naukowe z zakresu 

cukiernictwa, z których pierwsze „Zamienniki funkcjonalne i składniki 
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strukturotwórcze w technologiach przemysłu cukierniczego” odbyło się w 

dniach 19-20 lutego 2001 r. na terenie firmy „Terravita” w Poznaniu. Wzięło 

w nim udział 35 osób reprezentujących środowiska naukowe oraz zakłady 

cukiernicze i przemysłu ziemniaczanego, produkującego surowce dla 

cukiernictwa. W ramach Seminarium, jego uczestnicy mieli możliwość 

zapoznania się z technologią produkcji wyrobów czekoladowych w zakładzie 

firmy „Terravita”. Kolejne Seminarium Naukowe „Aktualne wymagania 

jakościowe dla surowców, półproduktów i wyrobów czekoladowych” Sekcja 

zorganizowała w Łodzi w 2003 r. W ramach Seminarium, oprócz części 

referatowej, zwiedzono zakłady „Barry Callebaut”  w Łodzi.  III Seminarium 

Cukiernicze „Tłuszcze  

w technologii czekolady” zorganizowano we Wrocławiu jesienią 2007 r.  

W seminarium udział wzięło 85 osób, reprezentujących wszystkie ośrodki 

naukowe zajmujące się cukiernictwem, kilkanaście firm cukierniczych oraz 

kilka firm zajmujących się produkcją surowców dla przemysłu 

cukierniczego. We wrześniu 2009 r. odbyło się we Wrocławiu IV 

Seminarium Cukiernicze „Wyroby cukiernicze a zdrowie”. Podczas 

Seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tajnikami produkcji firmy 

„DOTI” specjalizującej się w drażerowanych wyrobach czekoladowych. 

Kolejne V Seminarium Naukowe z zakresu cukiernictwa „Trendy w 

dodatkach do wyrobów cukierniczych” odbyło się we wrześniu 2011 r. we 

Wrocławiu. Na konferencji, w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób, 

reprezentujących w dużej mierze przedsiębiorstwa przemysłu cukierniczego, 

wygłoszono referaty dotyczące technologii i stanu przemysłu cukierniczego, 

charakterystyki substancji słodzących  

i wypełniaczy wyrobów cukierniczych, otrzymywania nowego zamiennika 

sacharozy – erytrytolu oraz regulacji prawnych i wytycznych EFSA, na temat 

stosowania dodatków do żywności. Ich teksty, podobnie jak poprzednich 

dwóch konferencji, uczestnicy otrzymali w postaci płyt CD. 
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V Seminarium Naukowe z zakresu cukiernictwa – „Trendy w dodatkach do wyrobów 

cukierniczych”, Wrocław 2011 r. – prof. dr hab. dr h.c. Wacław Leszczyński 

Wynikiem działalności Sekcji Technologii Węglowodanów w okresie 15 

lat jej istnienia (1999-2014) było zorganizowanie w cyklu dwuletnim 8 

konferencji naukowych „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego 

przetwarzanie”, każda pod innym hasłem tematycznym. Wygłoszono na nich 

łącznie 61 referatów plenarnych i 140 komunikatów naukowych oraz 

zaprezentowano 468 plakatów (posterów). Udział w nich brało od 89 do 130 

uczestników. Zorganizowano również 5 Seminariów naukowo-technicznych 

z zakresu cukiernictwa, na których wygłoszono 36 wykładów. Udział w nim 

wzięło od 35 do 80 osób. 

Sekcja zredagowała 9 specjalnych zeszytów czasopism naukowych 

z pełnymi tekstami prac przedstawionych na kolejnych konferencjach 

„Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie”. Były to: 

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 4(25) Suplement, Zeszyty 

Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (numery 489, 500, 511, 530 i 557), 

oraz Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (numery 266 i 272). 

W zeszytach tych opublikowanych zostało łącznie 306 prac naukowych, na  

3 178 stronach. 
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W latach 2002 - 2010, po każdej z konferencji, szeroki zespół 

fachowców – pracowników nauki oraz przedstawicieli produkcji rolniczej i 

przemysłu ziemniaczanego opracowywał wnioski pokonferencyjne, 

kierowane jako postulaty środowiska ziemniaczanego do władz centralnych. 

Ostatnio, ze względu na minimalny odzew Ministerstwa  Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi i brak zainteresowania ze strony resortu nauki, zrezygnowano z 

tych pracochłonnych i czasochłonnych prac, nie dających widocznych 

efektów. 

Sekcja Technologii Węglowodanów PTTŻ w ciągu 15 lat istnienia stała 

się platformą łączącą środowisko osób związanych z nauką i przetwarzaniem 

surowców węglowodanowych. Organizowane konferencje umożliwiają 

wymianę doświadczeń nie tylko między ośrodkami naukowymi, ale również 

producentami – zarówno surowców, jak i produktów gotowych.  

Liczba członków i skład zarządu Sekcji Technologii Węglowodanów  

Kadencja 
Liczba 

członków 

Skład zarządu 

( przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, członkowie) 

1999-2000 35 
Wacław Leszczyński, Grażyna Lisińska i Teresa Fortuna,  

Antoni Golachowski, Ewa Nebesny 

2000-2003 40 

Wacław Leszczyński, Teresa Fortuna i Janusz Rutkowski, 

Antoni Golachowski, Ewa Nebesny, Marek Sikora, 

Aleksander Walkowski 

2003-2006 40 

Wacław Leszczyński, Ewa Nebesny i Marian Remiszewski, 

Teresa Fortuna, Antoni Golachowski, Agnieszka Kita, 

Grażyna Lewandowicz, Marek Sikora, Maria Soral-Śmietana 

2006-2014 40 

Wacław Leszczyński, Ewa Nebesny i Marian Remiszewski, 

Teresa Fortuna, Antoni Golachowski, Agnieszka Kita, 

Grażyna Lewandowicz, Anna Nowotna, Maria Soral-Śmietana 

2014- 40 

Antoni Golachowski, Lesław Juszczak i Marian Remiszewski, 

Hanna Boruczkowska, Janusz Kapuśniak, Grażyna 

Lewandowicz, Andrzej Meliński, Ewa Tomaszewska-Ciosk, 

Ewa Zdybel 
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13.  Kalendarium PTTŻ 

 

1990 

 na przełomie lat 1989/90 grupa pracowników naukowych środowiska 

warszawskiego, z inicjatywy prof. dr Antoniego Rutkowskiego, podjęła 

działania w kierunku powołania towarzystwa naukowego technologów 

żywności, 

 23.06.1990 r. – w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie PTTŻ, 

 17.08.1990 r. – Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Polskie 

Towarzystwo Technologów Żywności, 

 4.09.1990 r. – ukonstytuował się Zarząd Główny PTTŻ w następującym 

składzie: prezes – prof. dr Antoni Rutkowski, wiceprezesi: prof. dr hab. 

Stanisław Tyszkiewicz i prof. dr hab. Jadwiga Wilska-Jeszka, sekretarz: 

doc. dr hab. Stanisław Gwiazda, z-ca sekretarza mgr Katarzyna Ratusz, 

skarbnik: prof. dr hab. Mirosława Klepacka, z-ca skarbnika: dr Barbara 

Kłossowska; członkowie: prof. dr hab. Bohdan Achrem-Achremowicz, 

prof. dr hab. Janusz Budny, prof. dr hab. Bronisław Drozdowski, prof. dr 

hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Adam Niewiarowicz, prof. dr 

hab. Mieczysław Pałasiński, prof. dr hab. Teresa Skrabka-Blotnicka, 

prof. dr hab. Helena Zaorska, 

 4.09.1990 r. – wiceprezes – sekretarz naukowy PAN na podstawie 

stanowiska Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium 

PAN wyraził zgodę na afiliowanie PTTŻ przy Wydziale Nauk 

Rolniczych i Leśnych PAN, 

 25.09.1990 r. – odbyło się pierwsze posiedzenie prezydium Zarządu 

Głównego, na którym m.in. postanowiono, że: „Wszyscy, którzy 

zadeklarowali chęć przystąpienia do Towarzystwa do dnia 15.11.1990 r. 

uzyskali status członka założyciela” oraz, że: „Wysokość składki 

członkowskiej ustalają dla swych członków Oddziały. Przyjęto, że 

minimalna składka członkowska ustalana jest w okresie inflacji na 

półrocze i będzie odpowiadała ok. 1% najniższego uposażenia, a zatem 

w 1990 r. 3000 zł oraz wpisowe 10000 zł. Studenci i emeryci będą płacić 

50% tej kwoty”, 

 23.10.1990 r. – Sąd Wojewódzki w Warszawie zatwierdził wybrany 

skład Zarządu Głównego PTTŻ, 
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 7.11.1990 r. – odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego. Na 

posiedzeniu tym zatwierdzono m.in. powstanie Oddziałów 

Warszawskiego (prezes dr inż. Jerzy Dobrzycki) i Wrocławskiego 

(prezes prof. Teresa Skrabka-Błotnicka). Podjęto także decyzję 

o wydawaniu wewnętrznego biuletynu informacyjnego PTTŻ Technolog 

Żywności. Redaktorem naczelnym wybrano doc. dr hab. Stanisława 

Gwiazdę. 

Wg rejestru zgłoszeń na dzień 15.12.1990 r. akces członkostwa w PTTŻ 

zgłosiły 203 osoby, w tym z: ośrodka łódzkiego – 51, warszawskiego – 50, 

wrocławskiego 39, olsztyńskiego – 38, krakowskiego – 15. 

 

1991 

 4.01.1991 r. – zebranie prezydium ZG, na którym omawiano sprawy: 

finansowe i organizacyjne Oddziałów, plan pracy ZG, organizację 

imprez naukowych i współpracę z zagranicą. Ustalono m.in., że 

minimalna wysokość podstawowej składki członkowskiej na rok 1991 

wynosić będzie 5000 zł miesięcznie. Zatwierdzono powstanie Oddziałów 

Łódzkiego i Olsztyńskiego. Prezesem O. Łódzkiego został dr inż. Maciej 

Wachowicz, a o. Olsztyńskiego prof. Stefan Ziajka, 

 9.03.1991 r. – na posiedzeniu ZG PTTŻ m. in. zatwierdzono powstanie 

Oddziałów Małopolskiego i Wielkopolskiego. Prezesem O. 

Małopolskiego został prof. Mieczysław Pałasiński, a O. Wielkopolskiego 

doc. dr hab. Jerzy R. Warchalewski. Podjęto także uchwałę o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTTŻ w dniu 18 września 1991 r. w 

Olsztynie, w przeddzień XXII Sesji Naukowej KTiChŻ PAN. Do 

Towarzystwa należało już 350 osób,  

 Zarząd Główny ogłosił konkurs na znaczek Towarzystwa. Dla zwycięzcy 

przewidziano nagrodę w wysokości 300 000 zł! 

 czerwiec 1991 r. – zawiązanie Oddziału Szczecińskiego. 

Przewodniczącym został wybrany doc. dr Kazimierz Miler, 

 w Technologu Żywności nr 3. z września 1991 r. czytamy m.in., że 

zawiązał się Oddział Gdański – jako siódmy oddział Towarzystwa 

z prezesem prof. Bronisławem Drozdowskim,  

 ukonstytuowała się Sekcja Biotechnologów z przewodniczącym doc. dr 

hab. Jerzym Czubą, 
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 18.09.1991 r. – Nadzwyczajne Walne Zebranie delegatów PTTŻ w 

Olsztynie, w którym wzięło udział 25 delegatów (100%). Wybrano nowe 

władze Towarzystwa na II kadencję, 

 14.10.1991 r. – posiedzenie ZG PTTŻ w Warszawie, na którym 

przedyskutowano program działalności Towarzystwa w kadencji,  

 1991-1994 – jako prezesa PTTŻ wybrano prof. Antoniego 

Rutkowskiego. Mając na uwadze konieczność skoncentrowania funkcji 

skarbnika w Warszawie, z ZG ustąpili: dr Bogusław Król (Łódź) i doc. 

dr hab. Jerzy Warchalewski (Poznań), którym ZG postanowił nadać 

status stale zapraszanych. Zgodnie z  §20, pkt 5 Statutu PTTŻ w skład 

ZG zostali dokooptowani dr Barbara Kłossowska, której powierzono 

funkcję skarbnika oraz dr Michał Olkiewicz jako z-ca skarbnika PTTŻ, 

 w dniu 19 grudnia 1991 r. odbyło się w Instytucie Przemysłu Mięsnego 

i Tłuszczowego w Warszawie zebranie technologów mięsa, członków 

PTTŻ. Zebrani postanowili powołać Sekcję Technologii Mięsa PTTŻ. 

Przewodniczącym Sekcji został prof. Andrzej Pisula. Akces do pracy  

Sekcji zgłosiło ponad 60 osób. 

 

1992 

 od 1992 r. wydawanie kwartalnika KTiChŻ PAN Acta Alimentaria 

Polonica przejmuje Dział Nauki o Żywności Centrum Agrotechnologii 

i Weterynarii PAN w Olsztynie pod nowym tytułem: Polish Journal of 

Food and Nutrition Science. Czasopismo staje się oficjalnym organem: 

Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Komitetu Żywienia 

Człowieka PAN, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 

i Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, 

 redaktorem Technologa Żywności od 1992 r. zostaje prof. Antoni 

Rutkowski, 

 1.04.1992 r. – Institute of Food Technologists (USA) zawiadomił, że 

nasze Towarzystwo uzyskało status organizacji afiliowanej przy IFT, 

 w dniu 10.12.1992 r. w Lublinie odbyło się zebranie założycielskie 

Oddziału Lubelskiego, przewodniczącym Oddziału został prof. Zdzisław 

Targoński, 

 21.12.1992 r. – posiedzenie ZG w Warszawie, na którym m.in. prof. 

Adolf Horubała przedstawił informację o przebiegu oceny jednostek 

badawczych pracujących w zakresie przemysłu spożywczego; omówiono 

sprawy organizacyjne i finansowe Oddziałów i ZG; postanowiono 
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utrzymać wysokość składek w 1993 r. na poziomie 1992 r. oraz 

zwiększyć uwagę na zachęcenie producentów żywności do zgłaszania 

swoich zakładów jako członków wspierających. 

 

1993 

 5.03.1993 r. – odbyło się posiedzenie Prezydium ZG w Warszawie, na 

którym omówiono rozliczenia finansowe za 1992 r. i plan działalności 

PTTŻ w 1993 r. ZG przekazał Oddziałom karty legitymacyjne na 

1993 r., które są również zaświadczeniem zapłacenia składek za co 

najmniej ½ roku 1993, 

 13.12.1993 r. – posiedzenie ZG, na którym omawiano bieżące sprawy 

organizacyjne i finansowe, a w szczególności współpracę z KBN, plan 

konferencji oraz ekspertyzę realizowaną przez ZG w latach 1993 i 1994. 

Ustalono, że Walne Zebranie Delegatów odbędzie się w dniach 21-

22.10. 1994 r. Na Zebraniu tym nastąpi zakończenie II kadencji i wybór 

władz Towarzystwa, 

 składki członków Towarzystwa na rok 1994 nie ulegają podwyżce i 

wynoszą 5 tys. zł miesięcznie. „Tę symboliczną opłatę traktujemy jako 

potwierdzenie członkostwa. Gospodarka finansowa Towarzystwa musi 

się opierać na różnych formach aktywności jego członków”,  

 w 1993 r. działało 8 Oddziałów i 2 Sekcje Towarzystwa. Liczba 

członków wzrosła do 450 (Oddziały: Gdański – 51, Lubelski – 40, 

Łódzki – 50, Małopolski – 50, Olsztyński – 45, Warszawski – 70, 

Wielkopolski – 69, Wrocławski – 75). 

 

1994 

 w dniu 10.01.1994 r. – zebranie Prezydium ZG, na którym rozpatrzono 

program realizacji zaleceń ZG, a w szczególności ustalono harmonogram 

prac związanych z zakończeniem kadencji i wyborami nowych władz 

PTTŻ, 

 23.02.1994 r. – odbyło się w Warszawie zebranie organizacyjne Sekcji 

Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej PTTŻ (przemianowanej później 

na Sekcję Ekonomiczną). Przewodniczącym Sekcji został doc. dr hab. 

Kazimierz Pasternak, 
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 na dzień 30.06.1994 r. działało aktywnie osiem Oddziałów i 3 Sekcje 

PTTŻ. Liczba członków wynosiła 466 osób. Stan członków 

w Oddziałach przedstawiał się następująco: Gdański – 54, Lubelski – 19, 

Łódzki – 55, Małopolski – 60, Olsztyński – 35, Warszawski – 93, 

Wielkopolski – 81, Wrocławski – 69. Działały Sekcje: Technologii 

Mięsa od 17.12.1991 r.; Biotechnologii od 28.05.1992 r.; Ekonomiczna 

od 23.02.1994 r., 

 14.10.1994 r.  – Walne Zebranie Delegatów PTTŻ. W głosowaniu 

tajnym wybrano Zarząd Główny III kadencji. Prezesem ZG został 

wybrany prof. Antoni Rutkowski. Na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Delegatów z dnia 14.10.1994 r. pierwszymi Członkami 

Honorowymi PTTŻ zostali wybrani profesorowie: Wincenty Pezacki 

(AR Poznań) i Damazy J. Tilgner (Politechnika Gdańska), 

 w grudniu 1994 r. ukazał się pierwszy numer kwartalnika ŻYWNOŚĆ. 

Technologia. Jakość wydawanego przez Oddział Małopolski PTTŻ. 

 

1995 

 25.01.1995 r. – posiedzenie Prezydium ZG, na którym omówiono 

działalność Towarzystwa na najbliższy okres, a w szczególności 

wystąpienie o zmianę statutu zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania 

Delegatów; udział w organizacji Kongresu IUFoST. Stwierdzono 

potrzebę powołania Sekcji Analizy i Oceny Żywności PTTŻ, 

 staraniem Towarzystwa mgr Renata Januszewska (O. Małopolski), jako 

młody pracownik nauki, uzyskała z IUFoST stypendium na pokrycie 

kosztów udziału w IX Światowym Kongresie Nauki i Technologii 

Żywności w Budapeszcie, 

 8.05.1995 r. – prof. dr Antoni Rutkowski w towarzystwie prof. 

Zdzisława Sikorskiego – prezesa Oddziału Gdańskiego, wręczyli prof. dr 

hab. dr h.c. Damazemu J. Tilgnerowi dyplom Członka Honorowego 

Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 

 25.05.1995 r. – spotkanie prezydium ZG PTTŻ i ZG SITSpoż, na którym 

stwierdzono potrzebę bliższego współdziałania obu organizacji oraz 

przedyskutowano zakresy i kierunki prac obu organizacji. Podkreślono 

potrzebę rozwijania współpracy nie tylko na szczeblu Zarządów 

Głównych, ale przede wszystkim w ogniwach terenowych, 
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 7.06.1995 r. – powołano Sekcję Analizy i Oceny Żywności podczas 

konferencji „Żywność gwarantowanej jakości” w Krakowie. Pierwszą 

przewodniczącą sekcji została prof. dr hab. Barbara Szteke,  

 4.07.1995 r. – zebranie prezydium ZG, na którym m.in. zatwierdzono 

logo Towarzystwa i omówiono zasady przyjmowania i przywileje 

członków wspierających PTTŻ, 

 12.09.1995 r. – w ramach XXVI Sesji KTiChŻ PAN Oddział Łódzki 

zorganizował I Sesję Młodych Naukowców PTTŻ; wygłoszono 12 

komunikatów,  

 8.11.1995 r. odbyło się w Warszawie pierwsze robocze zebranie Sekcji 

Analizy i Oceny Żywności PTTŻ,  

 15.12.1995 r. – odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa, 

na którym omówiono zasady konkursu dla młodych pracowników nauki, 

projekt konferencji naukowych w 1996 r. oraz ustalono minimalną 

składkę dla członków wspierających Towarzystwa. ZG PTTŻ postanowił 

z własnych środków fundować coroczne nagrody dla młodej kadry 

naukowej za wyróżniające się prezentacje prac naukowych. Ustalono 

regulamin nagród oraz że w 1996 r. po raz pierwszy nagroda zostanie 

przyznana podczas XXVII Sesji KTiChŻ PAN w Szczecinie. ZG PTTŻ 

zatwierdził projekt statutu Członka Wspierającego PTTŻ. 

 

1996  

 16.01.1996 r. – Sąd Wojewódzki w Krakowie postanowieniem z dnia 16 

stycznia 1996 r. wpisał do rejestru prasowego Ns. Rej. Pr. 99/95 

kwartalnik ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość, wydawany przez  O. 

Małopolski PTTŻ, 

 13.05.1996 r. – na posiedzeniu prezydium ZG ustalono m.in. porządek 

obrad ZG w dniu 26.06.1996 r. w Szczecinie oraz postanowiono 

rozwiązać Sekcję Biotechnologii PTTŻ w związku z przedłużającym się 

brakiem aktywności, 

 12.04.1996 r. – ZG zorganizował w Warszawie wraz z Radą Towarzystw 

Naukowych Zjazd Specjalistycznych Towarzystw Naukowych, 

 24.05.1996 r. – ZG zorganizował pod patronatem wicepremiera 

R. Jagielińskiego posiedzenie dyskusyjne „Badania a produkcja i kontrola 
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żywności”. Dyskusję zagaił prof. Antoni Rutkowski. W spotkaniu udział 

wzięło 65 osób, 

 14.06.1996 r. – pierwsze posiedzenie Rady Programowej kwartalnika 

ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość. Przewodniczącym Rady Programowej 

został prof. dr Antoni Rutkowski. Skład Rady Programowej został 

podany w nr 3 (8)/1996, 

 26.06.1996 r. – odbyło się w Szczecinie zebranie ZG PTTŻ. Na 

posiedzeniu powołano Sekcję Lipidy (obecnie Sekcja Chemii 

i Technologii Tłuszczów), której organizacji podjął się prof. Bronisław 

Drozdowski, 

 15.07.1996 r. – posiedzenie prezydium ZG PTTŻ, na którym 

postanowiono, że od 1.01.1997 r. kwartalnik Polish Journal of Food and 

Nutrition Sciences oraz kwartalnik ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość będą 

rozsyłane w ramach składki członkom PTTŻ. Do kwartalnika ŻYWNOŚĆ. 

Technologia. Jakość zostanie w 1997 r. włączony Biuletyn Informacyjny 

Technolog Żywności, 

 8.11.1996 r. – odbyło się zebranie członków wspierających PTTŻ. Na 

zebraniu wysłuchano informacji prof. Romana Urbana o aktualnej 

sytuacji na rynku żywnościowym i jego perspektywach na następne lata. 

Prezes Towarzystwa przedstawił sprawozdanie z działalności 

Towarzystwa w 1996 r. i plan pracy na 1997 r. Zaakceptowano 

rozliczenie wydatkowania składek Członków Wspierających w 1996 r. i 

projekt ich dyspozycji w 1997 r. Zatwierdzono regulamin Członka 

Wspierającego, 

 11.12.1996 r. – odbyło się posiedzenie ZG, na którym omówiono 

działalność Towarzystwa w 1996 r. i zatwierdzono plan pracy na 1997 r. 

Ustalono plan prac związanych z upływem w 1997 r. kadencji ZG. 

Powołano Zespół Redakcyjny oraz Radę Programową czasopisma 

ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość. Zatwierdzono powołanie Sekcji 

Młodych Pracowników Nauki. Przewodniczącą Sekcji została mgr Iwona 

Jabłonowska z AR w Szczecinie. 

 

1997  
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 od nr 1(10) kwartalnik ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość ukazuje się jako 

organ naukowy ZG PTTŻ. Także Informator PTTŻ Technolog Żywności 

został włączony w skład kwartalnika, 

 28.01.1997 r. – ukonstytuował się zarząd Sekcji Chemii i Technologii 

Tłuszczów. Przewodniczącym sekcji wybrano prof. Bronisława 

Drozdowskiego, 

 19.06.1997 r. – prezes PTTŻ prof. Antoni Rutkowski dokonał otwarcia 

lokalu dla O. Małopolskiego i Redakcji kwartalnika ŻYWNOŚĆ. 

Technologia. Jakość, przy al. 29 Listopada, który uzyskano dzięki 

uprzejmości władz Wydziału Technologii Żywności AR w Krakowie,  

 17.10.1997 r. – w Sękocinie k/Warszawy odbyło się Walne Zebranie 

Delegatów PTTŻ, na którym przyjęto sprawozdanie ustępującego 

Zarządu oraz wybrano władze Towarzystwa na kadencję 1998-2000. 

Prezesem ZG została prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna, 

 16.12.1997 r. – w Warszawie odbyło się zebranie członków 

wspierających, na którym dr Karol Krajewski przedstawił informację 

o aktualnych przemianach rynku żywnościowego, zaś prof. 

Antoni Rutkowski sprawozdanie z działalności PTTŻ w 1997 r. oraz 

rozliczenie wydatkowania składek członków wspierających. 

 

1998 

 3.02.1998 r.  – robocze posiedzenie prezydium ZG, na którym 

podzielono zadania między członków prezydium. Omówiono sprawy 

związane   finansami Towarzystwa i sprawy związane z finansowaniem 

czasopism. Ustalono plan pracy Towarzystwa na 1998 r., 

 7.04.1998 r. – robocze posiedzenie prezydium ZG, na którym ustalono 

zasady realizacji środków przyznanych przez KBN na czasopismo 

ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość, na konferencje naukowe w 1998 r. 

oraz zaktualizowano regulamin członków wspierających. Postanowiono 

przyznać dwie nagrody dla młodej kadry na XXIX Sesji KTiChŻ 

PAN   Olsztynie, 

 29.06.1998 r. – posiedzenie prezydium ZG, na którym omówiono 

przebieg formalności związanych z wprowadzeniem zmian do statutu 

Towarzystwa; plan finansowy na II półrocze 1998 r.; program zebrania 
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ZG planowanego na dzień 21.09.1998 r. oraz udział Towarzystwa w 

XXIX Sesji KTiChŻ PAN, 

 20.09.1998 r. – w Olsztynie odbyło się posiedzenie ZG PTTŻ, na którym 

omówiono plany pracy Oddziałów na II półrocze,  plany pracy w 1999 r. 

oraz zasady sprawozdawczości obowiązujące Oddziały, 

 21.09.1998 r. – podczas uroczystości otwarcia Sesji KTiChŻ PAN prezes 

Towarzystwa prof. Nina Baryłko-Pikielna wręczyła dyplomy Członków 

Honorowych Towarzystwa profesorom: Henrykowi Gąsiorowskiemu, 

Mieczysławowi Pałasińskiemu i Antoniemu Rutkowskiemu. 

 

1999 

 od numeru 1. w 1999 r. kwartalnik ŻYWNOŚĆ. Technologia. Jakość 

zmienił nazwę na ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 

 22.04.1999 r. – posiedzenie ZG PTTŻ, na którym m.in. przyjęto 

informacje o działalności Oddziałów w 1998 r.; skarbnik PTTŻ dr 

Barbara Kłossowska przedstawiła sprawozdanie finansowe Towarzystwa 

za rok 1998, a przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej prof. 

Stanisław Tyszkiewicz przedstawił uchwałę o przyjęciu sprawozdania. 

W związku z pismem KBN sugerującym wydawanie od 2000 r. 

kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość w języku 

angielskim, podjęto uchwałę o konieczności utrzymania jego edycji w 

języku polskim jako jedynego ogólnopolskiego czasopisma naukowego z 

dziedziny nauki o żywności, 

 13.09.1999 r. – ukonstytuował się zarząd Sekcji Technologii 

Węglowodanów. Przewodniczącym został wybrany prof. Wacław 

Leszczyński, 

 7.07.1999 r. – ZG powołał Wydawnictwo Naukowe PTTŻ z siedzibą  

w Krakowie. Wydawnictwo oprócz wydawania kwartalnika ŻYWNOŚĆ. 

Nauka. Technologia. Jakość będzie wydawać również książki i materiały 

konferencyjne z zakresu nauki o żywności. 

 

2000 

 9.05.2000 r. – prezes Towarzystwa prof. N. Baryłko-Pikielna podpisała  

z prof. H. Buchenhuskesem porozumienie o współpracy między PTTŻ  

i DGL (Deutsche Gesellschaft für Lebensmittelsicherheit), 
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 6.10.2000 r. – podczas Targów POLAGRA prof. A. Rutkowski w 

imieniu Zarządu Głównego PTTŻ wręczył plakiety uznania za znaczący 

wkład w rozwój polskiego przemysłu żywnościowego oraz aktywne 

wsparcie różnych form działalności społecznej w dziedzinie nauk o 

żywności. Plakiety otrzymały następujące firmy: Akwawit – Leszno, 

Celiko – Poznań, Coca Cola – Warszawa, Hortimex – Konin, 

Warszawskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego, 

 7.12.2000 r. – odbyło się w Wawrze k/Warszawy Walne Zebranie 

Delegatów Towarzystwa. Delegaci przyjęli sprawozdanie z kończącej się 

kadencji. Wybrano również nowe władze Towarzystwa V kadencji. 

Prezesem został prof. Tadeusz Sikora. 

 

2001 

 kwartalnik ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość otrzymał 3 pkt. (w 

skali 1 - 5 pkt.) w wyniku oceny czasopism przeprowadzonej przez 

Zespół P 06 KBN, 

 1.01.2001 r. – rozpoczęła się realizacja projektu FLAIR_FLOW 

EUROPE IV (FFE IV) w ramach „Quality of Life and Managment of 

Living Resources” (Jakość życia i zarządzania istniejącymi zasobami). 

W czwartej edycji kontraktorem, a jednocześnie reprezentantem Polski 

zostało nasze Towarzystwo. Krajowym Liderem Sieci została prof. 

Danuta Kołożyn-Krajewska, 

 PTTŻ przystąpiło do projektu towarzyszącego FFE IV tzw. 

„Accompanying Measure”, skierowanego do państw kandydujących do 

UE. Koordynatorem projektu był prof. Werner Pfannhauser z Austrii. 

Poza Austrią w projekcie znalazły się: Czechy, Węgry, Łotwa, Słowacja 

i Polska. Głównym celem projektu było zorganizowanie, a następnie 

ocena warsztatów z dwóch wybranych tematów. W Polsce postanowiono 

zorganizować seminaria: „Probiotyki” oraz „Jakość żywności a 

rolnictwo organiczne”, 

 12.12.2001 r. – w ramach projektu FFE IV PTTŻ i Wszechnica 

Żywieniowa przy Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

SGGW zorganizowali debatę „Żywność modyfikowana genetycznie. 

Korzyści i zagrożenia”. W debacie uczestniczyli profesorowie: 

Magdalena Fikus (PAN Warszawa), Włodzimierz Grajek (AR Poznań), 
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Stefan Malepszy (SGGW Warszawa) i Tomasz Twardowski (PAN 

Poznań). Moderatorem dyskusji była prof. Danuta Kołożyn-Krajewska. 

W debacie udział wzięło 100 osób, 

 PTTŻ zostało przyjęte do European Federation for the Sciences and 

Technology Lipids – Euro Fed Lipid. Członkiem Zarządu Federacji 

został prof. Krzysztof Krygier – wiceprezes ZG PTTŻ. 

 

2002 

 wrzesień 2002 r. – została podpisana umowa o współpracy pomiędzy 

Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego a 

PTTŻ. Umowę podpisali przewodniczący SITSpoż prof. Stanisław 

Tyszkiewicz i prezes PTTŻ prof. Tadeusz Sikora, 

 listopad 2002 r. – PTTŻ zostało przyjęte do Rady Gospodarki 

Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Przedstawicielem Towarzystwa w Radzie został prof. Tadeusz Sikora. 

 

2003 

 od nr 1(34)/2003 została wprowadzona opłata za druk artykułów 

w kwartalniku ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 

 7.01.2003 r. – posiedzenie ZG, na którym podsumowano poprzedni rok 

działalności Towarzystwa oraz omówiono planowane prace w 

pierwszym półroczu 2003 r. Zarząd Główny jednomyślnie podjął 

uchwałę o ustanowieniu Złotej Odznaki PTTŻ, 

 uruchomiona została strona internetowa Towarzystwa www.pttz.org  

 2.12.2003 r. – w Wildze k/Warszawy odbyło się Walne Zebranie 

Delegatów PTTŻ. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym 

Władzom Towarzystwa. Prezesem na VI kadencję ponownie został 

wybrany prof. Tadeusz Sikora. 

 

2004  

 od nr 1(38)/2004 zmieniona została szata graficzna kwartalnika 

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 
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 zespół P06 KBN przeprowadził kolejną weryfikację listy rankingowej 

polskich czasopism naukowych recenzowanych. Nasze czasopismo 

zaliczono do kategorii B, o randze ogólnopolskiej, co według 

obowiązującej klasyfikacji odpowiadało 4 pkt, 

 wrzesień 2004 r. – ukazał się kolejny 40. numer kwartalnika ŻYWNOŚĆ. 

Nauka. Technologia. Jakość, 

 Polskie Towarzystwo Technologów Żywności uzyskało status 

organizacji pożytku publicznego. 

 

2005 

 8.09.2005 r. – Walne Zgromadzenie Członków Słowackiego 

Towarzystwa Nauk Rolniczych, Leśnych, Żywnościowych 

i Weterynaryjnych w Bratysławie uhonorowało prezesa Oddziału 

Małopolskiego PTTŻ prof. Krzysztofa Surówkę medalem J. Fandlego za 

rozwój współpracy naukowej między obu Towarzystwami, 

 13.09.2005 r. – ZG PTTŻ zatwierdził rozszerzenie Rady Programowej 

kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. Równocześnie 

utworzono Zespół Konsultantów Naukowych w osobach profesorów: 

Zbigniewa Dudy, Jana Kiszy i Heleny Oberman, którzy tym samym 

przestali być członkami Rady Programowej, 

 17-18.11.2005 r. – Towarzystwo obchodziło 15-lecie istnienia połączone 

z V Konferencją Naukową „Jakość i bezpieczeństwo żywności” 

zorganizowaną przez Oddział Warszawski PTTŻ. Fakt naszego 15-lecia 

zauważyli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof 

Jurgiel, przewodniczący ZG SITSpoż. prof. Stanisław Tyszkiewicz, 

prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych prof. Anna 

Gronowska-Senger. 

 

2006 

 6.04.2006 r. – ZG podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdań z działalności 

merytorycznej i finansowej oraz uchwały dotyczące Walnego Zebrania, 

 26.09. 2006 r. –  ostatnie zebranie ZG przed Walnym Zebraniem odbyło 

się w Akademii Morskiej w Gdyni. Poinformowano o dotacjach 
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przyznanych dla czasopisma ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 

oraz Sekcji Młodych Pracowników Nauki PTTŻ i Sesji Naukowej KNoŻ 

PAN, której współorganizatorem był O. Gdański. Powołano Komisję ZG 

ds. opracowania strategii działalności Towarzystwa w VII kadencji. O. 

Warszawski zgłosił 2 kandydatów na Członków Honorowych: prof. dr 

h.c. Adolfa Horubałę oraz prof. dr hab. Piotra P. Lewickiego, 

 21.11.2006 r. – w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-

Spożywczego w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów. 

Wybrano Zarząd Główny VII kadencji. Prezesem została prof. Danuta 

Kołożyn-Krajewska. Po zakończeniu Zebrania ukonstytuowało się 

Prezydium ZG, które upoważniono do podjęcia nowej, po zmianie 

Zarządu PTTŻ, rejestracji w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.  

 

2007 

 29.03.2007 r. – zebranie ZG, przyjęto sprawozdanie z działalności  

w 2006 r. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej prof. Henryk 

Kostyra pozytywnie ocenił działalność Towarzystwa w 2006 r. Zarząd 

Główny PTTŻ podjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu 

sprawozdania merytorycznego, finansowego za rok 2006 i uchwałę o 

przeznaczeniu zysku za 2006 r. na cele statutowe Towarzystwa,  

 21.09.2007 r. – podczas XXXVIII Sesji Naukowej KNoŻ PAN  

w Olsztynie odbyło się zebranie Zarządu Głównego, na którym 

omówiono bieżące sprawy Wydawnictwa Naukowego PTTŻ. 

Przedstawiono informacje dotyczące projektu z Funduszu Współpracy 

„AGRO-SMAK-2” pt. „Diagnoza stanu bezpieczeństwa w procesach 

wytwarzania produktów tradycyjnych i lokalnych oraz projekt modelu 

systemu bezpieczeństwa i doradztwa technologicznego dla tych 

produktów”. 

 

2008 

 27.03.2008 r. – ZG zatwierdził sprawozdania merytoryczne i finansowe  

z działalności PTTŻ w 2007 r. Podjął także uchwałę o przeznaczeniu 

zysku za 2007 r. na cele statutowe Towarzystwa, 
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 23.04.2008 r. – ukonstytuował się zarząd Sekcji Technologii Owoców  

i Warzyw. Przewodniczącym został wybrany prof. Janusz Czapski, 

 24.09.2008 r. – odbyło się łączne posiedzenie Członków ZG PTTŻ  

i Członków KNoŻ PAN. Posiedzeniu przewodniczyli przewodniczący 

KNoŻ prof. Włodzimierz Bednarski i prezes PTTŻ prof. Danuta 

Kołożyn-Krajewska. W trakcie spotkania prof. Jan Gawęcki 

zrelacjonował sytuację i postęp prac w ramach Krajowego Programu 

Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Przedstawione zostały 

priorytetowe obszary badawcze. Prof. Grażyna Lewandowicz 

zreferowała sprawę utworzenia portalu o żywności GMO, prosząc 

wszystkich o współpracę i uwagi. Prof. Antoni Rutkowski przedstawił 

informacje o zakończonej konferencji IUFoST. W trakcie posiedzenia 

członków Komitetu Nauk o Żywności PAN, Auli w budynku Wydziału 

Nauk o Żywności i Biotechnologii przy ul. Skromnej 8 nadano imię prof. 

dr dr h.c. multi Stanisława Bujaka w uznaniu jego wybitnych zasług dla 

rozwoju technologii żywności. 

 

2009 

 w roku 2009 staraniem ZG i Wydawnictwa PTTŻ wydano monografię 

pt. „Geneza i pierwsze 15 lat działalności Polskiego Towarzystwa 

Technologów Żywności (1990-2005)”. Opracowania monografii dokonał 

prof. dr hab. Tadeusz Sikora, 

 26.03.2009 – ZG podjął uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania 

merytorycznego i finansowego za 2008 r. Podjęto również uchwałę  

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów i zasad wyboru 

delegatów przez Oddziały Towarzystwa. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora 

zakończył działalność jako przedstawiciel PTTŻ w Radzie Gospodarki 

Żywnościowej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezydium 

ZG zarekomendowało kandydaturę prof. Andrzeja Lenarta, 

 27.10.2009 r. – ZG wyznaczył termin i przyjął porządek obrad VII 

Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ. Ustalono skład Komisji do spraw 

opracowania strategii działalności Towarzystwa w VIII Kadencji  

w osobach: prof. T. Sikora, prof. A. Rutkowski, dr hab. G. Jaworska, 

prof. UR w Krakowie. ZG podjął uchwałę o przyznaniu Złotych Odznak 

PTTŻ i godności Członka Honorowego Towarzystwa. Na wniosek 

prezes prof. D. Kołożyn-Krajewskiej ZG PTTŻ powołał dr inż. Monikę 
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Trząskowską na stanowisko pełnomocnika ds. strony internetowej 

PTTŻ, 

 9.12.2009 r. – na Wydziale Technologii Żywności i Wydziale Nauk  

o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie odbyło się 

Walne Zebranie Delegatów. Wybrano Zarząd Główny VIII kadencji. 

Prezesem została wybrana ponownie prof. Danuta Kołożyn-Krajewska, 

 bezpośrednio po Walnym Zebraniu odbyło się zebranie ZG VIII 

kadencji, na którym ukonstytuowało się Prezydium ZG. Pani prezes 

poinformowała również, że zgodnie z wynikami głosowania 

przeprowadzonego na Walnym Zebraniu poszerzyło się grono Członków 

Honorowych Towarzystwa. Nowymi Członkami Honorowymi PTTŻ 

zostali: prof. dr hab. Barbara Szteke, prof. dr hab. Piotr Bykowski, prof. 

dr hab. Zbigniew Duda oraz prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz. 

 

2010 

 11.02.2010 r. – ZG przyjął sprawozdanie z działalności merytorycznej  

i finansowej w 2009 r., 

 7.12.2010 r. – zebranie ZG z udziałem zaproszonych gości miało 

szczególny charakter – obchodów 20-lecia PTTŻ. Szczególnie 

serdecznie powitano szacownego jubilata prof. dr dr h. c. multi 

Antoniego Rutkowskiego. 

 

2011 

 30.03.2011 r. – ZG przyjął sprawozdania z działalności merytorycznej  

i finansowej Oddziałów i Sekcji w 2010 r. oraz plany na 2011 r. Podjęto 

uchwały o przeznaczeniu 50% wpłat członków wspierających dla 

Wydawnictwa Naukowego PTTŻ i 50 % dla Sekcji Młodej Kadry 

Naukowej. Podjęto temat ustawy o podatku VAT (Ustawy o podatku od 

towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. z 2004 nr 54 poz. 535) z 

późniejszymi zmianami) i wątpliwościach, co do naliczania podatku 

VAT od opłat za udział w konferencjach i sympozjach organizowanych 

przez PTTŻ, 

 14.12.2011 r. – na zebraniu ZG prof. T. Sikora poinformował o 

umieszczeniu czasopisma ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość na 
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Liście Filadelfijskiej i zaproponował zmiany w Radzie Programowej 

czasopisma. 

 

 

2012 

 30.03.2012  r. – ZG zatwierdził sprawozdania merytoryczne i finansowe 

Oddziałów i Sekcji w 2011 r. Równocześnie podjęto uchwały o 

przeznaczenie wpłat członków wspierających i dochodów w 2011 r. na 

cele statutowe Towarzystwa. ZG podjął uchwałę w sprawie zwołania 

Walnego Zebrania Delegatów. Prezes O. Szczecińskiego PTTZ dr inż. 

Arkadiusz Żych przedstawił propozycję, aby kolejne zebranie ZG odbyło 

się w Szczecinie w ramach konferencji naukowej „Żywność ekologiczna  

i jej przetwórstwo” w dniach 3-4 września 2012, 

 3-4.09.2012 r. – zebranie ZG odbyło się w Szczecinie podczas 

konferencji naukowej „Żywność ekologiczna i jej przetwórstwo” 

zorganizowanej przez Wydział Nauk i Żywności i Rybactwa 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dyskutowano 

nad rezygnacją PTTŻ ze statusu Organizacji Pożytku Publicznego 

analizując zalety i wady takiego rozwiązania. W związku z nowelizacją 

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zauważono konieczność 

wprowadzenia zmian w statucie Towarzystwa, które powinny być 

zaakceptowane przez Walne Zebranie Delegatów. Powołano Komisję do 

spraw opracowania strategii działalności Towarzystwa w IX Kadencji,  

 14.12.2012 r. – Walne Zebranie Delegatów w Warszawie, na którym 

przyjęto sprawozdanie z działalności PTTŻ w kończącej się kadencji 

i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie wybrano 

ZG IX Kadencji, którego prezesem został wybrany prof. Edward 

Pospiech. Dyskutowano strategię działania Towarzystwa w nowej 

kadencji. Zatwierdzono zmiany w Statucie PTTŻ. Po zakończeniu 

Walnego Zebrania odbyło się zebranie nowo wybranego ZG IX kadencji 

i ukonstytuowało się Prezydium ZG. 

 

2013 
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 14.05.2013 r. – zebranie ZG w Poznaniu, podjęto uchwałę w sprawie 

powołania O. Podkarpackiego PTTŻ w Rzeszowie, którego prezesem 

wybrano dr hab. Małgorzatę Dżugan, prof. UR w Rzeszowie. Przyjęto 

wniosek w sprawie możliwości głosowania lub zwołania zebrań 

internetowych w sprawach związanych z działalnością PTTŻ, z 

wyłączeniem sprawozdań merytorycznych, finansowych oraz spraw 

osobowych. W związku z brakiem od wielu lat podejmowania 

jakichkolwiek działań przez Sekcję Analizy i Oceny Żywności ZG 

podjęto uchwałę o jej likwidacji, 

 2.07.2013 r. Kraków – zebranie prezydium ZG, dyskutowano nad 

strategią działania PTTŻ przydzielając poszczególnym członkom ZG 

opiekę nad realizacją określonych zadań. Rozpoczęto dyskusję nad 

uroczystymi obchodami 25- lecia PTTŻ, 

 17-18.09.2013 r. – udział PTTŻ w I Kongresie Towarzystw Naukowych 

„Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, 

trwanie” w Warszawie, 

 5.12.2013 r. – zebranie Prezydium ZG w Warszawie – ustalono 

konieczność dokończenia spraw formalnych w sądzie w związku z 

prowadzoną zmianą statutu. Podjęto rozmowy z władzami SITSpoż. na 

temat współpracy pomiędzy organizacjami, 

 13.12.2013 r. – pierwsze internetowe zebranie ZG – powołanie komisji 

ds. obchodów Jubileuszu 25-lecia PTTŻ. Dyskusja nad utworzeniem 

kapituły nagradzającej prace doktorskie z dziedziny technologii 

żywności, 

 akceptacja zaproszenia do udziału PTTŻ w programach: „Wiem, co 

wybieram" w prozdrowotnej koalicji: „Świadomy Wybór – Perspektywa 

2020" oraz  Global Food Safety Curricula Initiative. 

 

 2014 

 styczeń 2014 r. – rozpoczęcie realizacji finansowanego przez NCBiR 

czteroletniego projektu badawczego „Model ograniczania strat  

i marnowania żywności z korzyścią dla społeczeństwa”, którego autorem 

jest prof. Danuta Kołożyn-Krajewska. PTTŻ jest liderem projektu,  

a partnerami są Banki Federacji Żywności i Mlekowita,  



194 

 

 17.01.2014 r. – zebranie internetowe ZG – podjęcie uchwały o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w celu zatwierdzenia 

zmian w statucie. Zmiana dotyczy zapisu odnoszący się do § 9, ust. 2, 

punkt b, umożliwiającego prowadzenie przez PTTŻ działalności 

odpłatnej obok nieodpłatnej (§ 9, ust. 2, punkt a) jako organizacji 

pożytku publicznego, 

 17.02.2014 r. – zebranie Prezydium ZG wraz z zaproszonymi gośćmi: 

prof. Niną Baryłko-Pikielną, prof. Antonim Rutkowskim, prof. 

Stanisławem Tyszkiewiczem oraz księgowym PTTŻ Stanisławem 

Wroniakiem. Przedyskutowano potrzebę wprowadzenia zmian w statucie 

PTTŻ, w tym konieczność jasnego wskazania odpowiedzialności 

finansowej, 

 18.02.2014 r. – zebranie Prezydium Zarządu Głównego – powołanie 

komitetu organizacyjnego i dyskusja nad obchodami 25-lecia PTTŻ, 

 18.02.2014 r. – Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTTŻ – 

podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie w § 9, ust. 2. Omówienie  

i dyskusja nad propozycjami dalszych zmian w Statucie i projektów 

regulaminów. Zobowiązanie ZG do powołania Komisji Statutowej 

mającej za zadanie opracowanie propozycji dalszych zmian w Statucie  

i opracowania nowych regulaminów Prezydium Zarządu Głównego, 

Zarządu Głównego i Walnego Zebrania Delegatów. Podjęcie uchwały 

w sprawie przedłużenia IX kadencji władz PTTŻ do końca I kwartału 

2016 r. Podjęcie uchwały zezwalającej na przeprowadzenie zebrań  

z wykorzystaniem technik teleinformatycznych na wszystkich 

szczeblach organizacyjnych Towarzystwa, przy czym pozostawiono 

zasady głosowania i podejmowania uchwał takie same, jak w przypadku 

zebrań stacjonarnych, 

 11.04.2014 r. – zebranie ZG w Poznaniu – podjęcie decyzji, że protokoły 

z zebrań ZG stanowić będą ścieżki dźwiękowe w formacie MP3. W 

tradycyjnej formie pozostaną jedynie uchwały oraz wyniki głosowań. 

Omówienie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i merytorycznych z 

działalności Zarządu i Oddziałów w 2013 r. Powołanie kapituły 

nagradzającej prace doktorskie z dziedziny nauk o żywności. Dyskusja 

nad odpowiedzialnością finansową Towarzystwa i jego członków, 
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 20.11.2014 r. – zebranie ZG w Warszawie – dyskusja nad stopniem 

zaawansowania prac związanych z nowelizacją statutu PTTŻ oraz 

przygotowaniem do obchodów 25-lecia PTTŻ. 

 

 

 

 

14.  Ważniejsze seminaria i konferencje organizowane  

z udziałem PTTŻ  

 

1990 

 9.11.1990 r. – Seminarium Naukowe  „Wpływ urynkowienia gospodarki 

żywnościowej na spożycie żywności i jego konsekwencje w stanie 

odżywiania”, Warszawa. Zorganizowana przez prof. N. Baryłko-Pikielną 

przy współudziale PTTŻ, 

 3-7.12.1990 r. – Szkoła Naukowa – Warsztaty Metodyczne: „Postęp 

w analizie żywności”, Jadwisin k/Warszawy. Zorganizowana przez prof. 

S. Tyszkiewicza przy współudziale PTTŻ. 

 

1991 

 7.10.1991 r. – Konferencja „Analiza sensoryczna żywności – metody 

i zastosowanie” w Domu Pracy Twórczej w Mądralinie. Organizacja: 

O. Warszawski PTTŻ wspólnie z Pracownią Sensorycznej Oceny 

Żywności Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie, 

kierowanej przez prof. N. Baryłko-Pikielną, 

 14-17.10.1991 r. – V Mikrobiologiczna Szkoła Letnia, Ośrodek 

„Energetyk” w Jachrance. Organizacja: IBPRS  w Warszawie, Sekcja 

Biotechnologii PTTŻ. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. 

O. Ilnicka-Olejniczak, 

 15-16.11.1991 r. – Sympozjum „Żywność niskoenergetyczna”, Kraków. 

Organizacja: O. Małopolski PTTŻ i O. Krakowski PTNŻ. 
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Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: prof. A. Międzobrodzka. 

Liczba uczestników – 60. 

 

1992 

 1-5.06.1992 r. – IV Letnia Szkoła Skrobiowa „Problemy modyfikacji 

skrobi”, Zawoja. Organizator: O. Małopolski PTTŻ i Katedra 

Technologii Węglowodanów AR w Krakowie. Przewodniczący komitetu 

organizacyjnego: prof. M. Pałasiński, Liczba uczestników: 65. Materiały 

Konferencji, Wydawnictwo PTTŻ Kraków, 

 17-18.09.1992 r. – XXIII Sesja Naukowa  KTiChŻ PAN „Postęp  

w technologii i chemii żywności”, Poznań. Organizacja: WTŻ AR  

w Poznaniu, O. Wielkopolski PTTŻ, KTiChŻ PAN.  Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego: prof. J. Czapski, 

 październik 1992 – Konferencja Naukowa „Działalność Franciszka 

Nowotnego – w 20-lecie śmierci”, Kraków. Organizacja: O. Małopolski 

PTTŻ i  Katedra Technologii Węglowodanów AR w Krakowie. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. M. Pałasiński. Liczba 

uczestników – 43, 

 październik 1992 – Konferencja „Problems of processed food exchange 

with EEC”, Kraków. Organizacja O. Małopolski PTTŻ i Instytut 

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego: prof. M. Pałasiński, 

 1992 r. – Konferencja „Dodatki do żywności”, Wrocław. Organizacja: 

O. Wrocławski PTTŻ, AE we Wrocławiu. 

 

1993 

 1-3.03.1993 r. – Konferencja „Stan i perspektywy polskiego prawa 

żywnościowego”, Warszawa.  Konferencja odbyła się w ramach 

realizacji ekspertyzy na powyższy temat wykonywanej pod kierunkiem 

prof. Stanisława Tyszkiewicza,  w ramach działalności Towarzystwa. 

Liczba uczestników – 120, 

 29-30.06.1993 r. – XXIV Sesja Naukowa KTiChŻ PAN „Jakość 

żywności - uwarunkowania surowcowe i technologiczne”, Wrocław. 
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Organizacja: KTiChŻ PAN, WTŻ AR we Wrocławiu, O. Wrocławski 

PTTŻ. Przewodniczący komitetu organizacyjnego – prof. Z. Duda, 

 wrzesień 1993 – Seminarium Naukowe „Sytuacja polskiego rynku 

żywnościowego” – I Międzynarodowe Targi Żywności KRAKOFOOD, 

Kraków. Organizacja O. Małopolski PTTŻ, Międzynarodowe Centrum 

Targowe w Krakowie. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr 

T. Sikora. Liczba uczestników – 30, 

 wrzesień 1993 – I Konferencja z cyklu „Żywność XXI wieku” – 

„Żywność wygodna”, Kraków. Organizacja O. Małopolski PTTŻ, 

PTNŻ, Oddział Technologii Żywności AR w Krakowie Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego: prof. M. Pałasiński. Liczba uczestników – 

115. Materiały Konferencji, Wydawnictwo PTTŻ Kraków, 

 3-7.12.1993 r. – Szkoła Naukowa „Postęp w analizie żywności”, 

Warszawa. Organizator O. Warszawski PTTŻ wspólnie z IPMiT. 

 

1994 

 27-28.01.1994 r. – Konferencja Naukowa „Postęp techniczny i 

technologiczny w przemyśle mięsnym”, Warszawa. Organizator O. 

Warszawski PTTŻ. Liczba uczestników – 120, 

 21.04.1994 r. – Seminarium Naukowe „Analiza żywności – metody 

szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej”. Organizator O. Warszawski 

PTTŻ wspólnie z IBPRS. Liczba uczestników – 96, 

 16-20.05.1994 r.  – kurs „Advanced Course on Applied Biocatalysis”, 

Zakopane. Organizacja: Sekcja Biotechnologii PTTŻ, Instytut Biochemii 

Technicznej PŁ oraz Polskie Towarzystwo Biochemiczne, 

 23-24.05.1994 r. – Ogólnopolska Konferencja „Problemy harmonizacji 

polskiego prawa żywnościowego z ustawodawstwem Europejskim”,  

Warszawa. Zorganizowana w ramach prac nad ekspertyzą „Stan i 

perspektywy prawa żywnościowego”  przez PTTŻ wspólnie z 

Oddziałem Warszawskim SITSpoż i  IPMiT, 

 25-29.05.1994 r. – Międzynarodowa  Konferencja „Law and food quality 

improvement in Middle and Eastern European Countries”, Warszawa. 

Organizator PTTŻ, dofinansowanie z: EWG, ASAP i KBN. Inicjatorem 

i współorganizatorem konferencji był prof. Antoni Rutkowski. Materiały 
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konferencji w języku angielskim (179 stron), red. A. Rutkowski, PTTŻ 

Warszawa, 

 16-17.06.1994 r. – Konferencja „Naturalne barwniki w żywności”, Łódź. 

Organizacja: O. Łódzki PTTŻ i PTCh. Liczba uczestników – 70, 

 15-16.09.1994 r. – XXXV Sesja Naukowa KTiChŻ PAN „Postępy w 

technologii żywności”, Lublin. Organizacja: WTŻ AR w Lublinie, 

O. Lubelski PTTŻ,  KTiChŻ PAN, 

 26-29.09.1994 r. – Letnia Szkoła „Food Product Development”, 

Błażejewko k/Poznania. WTŻ AR w Poznaniu, O. Wielkopolski PTTŻ. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. J. Czapski. Wydano 

monografię: „Food Product Development - opracowywanie nowych 

produktów żywnościowych”, red. J. Czapski, Wydawnictwo AR w 

Poznaniu, Poznań 1995, 

 wrzesień 1994 r. – Seminarium Naukowe z cyklu „Związki nauki z 

praktyką” – „Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin 

przetwórstwa żywności – drobiarstwo, koncentraty spożywcze, 

mleczarstwo, owoce-warzywa, piekarstwo, piwowarstwo”, Poznań 

POLAGRA. Organizacja: O. Wielkopolski PTTŻ, WTŻ AR w Poznaniu. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. J. Warchalewski. 

Wydano monografię, Wydawnictwo PTTŻ O. Wielkopolski, Poznań 

1994, 

 wrzesień 1994 – XX-lecie Oddziału Technologii Żywności, AR w 

Krakowie. Organizacja WTŻ AR w Krakowie i O. Małopolski PTTŻ. 

Przewodniczący: dr hab. T. Tuszyński. Liczba uczestników – 150, 

 4-5.10.1994 r. – Konferencja „Surowce uzupełniające i materiały 

pomocnicze stosowane w produkcji żywności”, Wrocław. Organizacja: 

O. Wrocławski PTTŻ, AE we Wrocławiu. 

 

1995 

 30-31.05.1995 r. – Ogólnopolskie Seminarium „Jakość żywności 

a wymagania Unii Europejskiej”, Krynica Morska. Organizator O. 

Warszawski PTTŻ, liczba uczestników – 200, 

 8-11.06.1995 r. – Seminarium Naukowe – II Międzynarodowe Targi 

Żywności KRAKFOOD, Kraków. Organizacja: O. Małopolski PTTŻ, 
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Międzynarodowe Centrum Targowe w Krakowie. Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego Seminarium: dr hab. T. Sikora. Liczba 

uczestników – 150. Na Targach przyznano 10 medali Towarzystwa za 

wystawione produkty wysokiej jakości, 

 17.06.1995 r. – Seminarium z okazji 50-lecia specjalizacji Technologia 

Mięsa, Warszawa. Organizator O. Warszawski PTTŻ, liczba 

uczestników – 54, 

 czerwiec 1995 – II Konferencja z cyklu „Żywność XXI wieku”  – 

„Żywność gwarantowanej jakości”, Kraków. Organizacja: O. Małopolski 

PTTŻ, WTŻ AR w Krakowie. Przewodniczący komitetu 

organizacyjnego: dr Marek Gibiński. Liczba uczestników – 160. 

Materiały Konferencji PTTŻ Kraków, 

 12-13.09.1995 r. –  XXVI Sesja Naukowa KTiChŻ PAN „Osiągnięcia 

i perspektywy technologii żywności", Łódź. Organizacja:  WChSiB PŁ, 

O. Łódzki PTTŻ, KTiChŻ PAN, 

 12-13.09.1995  r. – I Sesja Młodych Naukowców PTTŻ w ramach XXVI 

Sesji KTiChŻ PAN w Łodzi. Organizator O. Łódzki PTTŻ. Wygłoszono 

12 komunikatów,  

 6-10.10 1995 r. – Seminarium Naukowe z cyklu „Związki nauki 

z praktyką” - „Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin 

przetwórstwa żywności – przemysł mięsny, spirytusowy, winiarski, 

opakowania do żywności, prawo żywnościowe”, Poznań POLAGRA95. 

Organizacja: O. Wielkopolski PTTŻ, WTŻ AR w Poznaniu. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. J. R. Warchalewski. 

Wydano monografię, Wydawnictwo PTTŻ O. Wielkopolski, Poznań 

1995, 

 11-13.10.1995 r. – I Konferencja Naukowa „Transport żywności” –  

„Transport żywności na średnie i dalekie odległości”, Kiekrz k/Poznania. 

Problematyka Sesji dotyczyła transportu drogowego zwierząt rzeźnych, 

mleka i produktów chłodzonych. Wydano materiały: red. A. Rutkowski, 

PTTŻ 1996,  

 26-27.10.1995 r. – Konferencja Naukowa „Technologiczne aspekty 

strategii rynku żywnościowego”, Warszawa. Organizator O. Warszawski 

z Sekcją Ekonomiczną PTTŻ, liczba uczestników – 83. Wydano 
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materiały: red. D. Hornecka, PTTŻ Sekcja Ekonomiczna, Warszawa 

1995. 

 

1996 

 18.04.1996 r. – I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa. 

Organizacja: Sekcja Analizy i Oceny Żywności, O. Warszawski PTTŻ 

wspólnie z IBPRS,  liczba uczestników – 53, 

 29-30.05.1996 r. – Seminarium szkoleniowe „Metody analizy 

autentyczności soków i koncentratów owocowych”. Organizacja: O. 

Lubelski PTTŻ i Katedra Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i 

Przechowalnictwa AR w Lublinie. Liczba uczestników – 32 osoby, 

 29.05.1996 r. – I Ogólnopolska Sesja „Jakość Makaronów”, Lublin. 

Organizacja: O. Lubelski PTTŻ przy współudziale Okręgowego 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ, 

 18.06.1996 r. – Konferencja „Żywność dietetyczna i niskokaloryczna”, 

Łódź. Organizacja: O. Łódzki PTTŻ  i Instytut Żywności i Żywienia 

w Warszawie. Liczba uczestników – 105, 

 21-22.06.1996 r. – Seminarium European Sensory Network  „Sensor 

Quality and Consumer Acceptance of Food”, Warszawa. Organizator: 

ZG PTTŻ, 

 27-28.06.1996 r. – XXVII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN „Postępy w 

technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności”, Szczecin. 

Organizacja: KTiChŻ PAN, WRMiTŻ AR w Szczecinie, O. Szczeciński 

PTTŻ. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. J. Kortz, 

 czerwiec 1996 – VII Międzynarodowa Konwencja Skrobiowa, Kraków. 

Organizacja: Katedra Chemii AR w Krakowie i O. Małopolski PTTŻ. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. P. Tomasik. Liczba 

uczestników – 80, 

 29.09.1996 r. – Seminarium z cyklu „Związki nauki z praktyką” – „Stan 

aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin przetwórstwa 

żywności – zioła i przyprawy ziołowe”. Poznań POLAGRA. 

Organizacja: WTŻ AR w Poznaniu, O. Wielkopolski PTTŻ. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. J. R. Warchalewski. 
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Wydano monografię, Poznań, Wydawnictwo PTTŻ O. Wielkopolski, 

1996, 

  6-9.10.1996 r. – II Konferencja „Transport żywności” – „ Problemy 

logistyczne, technologiczne i techniczne”, Kiekrz k/Poznania 

Organizacja: Sekcja Ekonomiczna i O. Warszawski PTTŻ, Politechnika 

Poznańska, wydano pełne materiały konferencyjne: red. A. Rutkowski, 

W. Zwierzycki, 

 26-29.11.1996 r. – Szkoła Jesienna „Metody przygotowywania próbek 

do badań”, Miedzeszyn. Organizacja:  Sekcja Analizy i Oceny Żywności 

PTTŻ, liczba uczestników – 60, 

 listopad 1996 r. – Seminarium Naukowe z cyklu „Związki nauki z 

praktyką” – „Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin 

przetwórstwa żywności - produkcja żywności przyjazna dla środowiska”, 

Poznań POLEKO 96. Organizacja: O. Wielkopolski PTTŻ, WTŻ AR 

w Poznaniu. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. J. R. 

Warchalewski. Wydano monografię, Wydawnictwo PTTŻ O. 

Wielkopolski,  Poznań 1996, 

 8-10.12.1996 r. – Konferencja Młodej Kadry Naukowej, Osieczany 

k/Krakowa. Organizacja: O. Małopolski PTTŻ, WTŻ AR w Krakowie. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. T. Sikora. Liczba 

uczestników – 60. 

 

1997 

 23.05.1997 r. – II Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa. 

Organizacja: Sekcja Analizy i Oceny Żywności i O. Warszawski PTTŻ 

wspólnie z IBPRS. Liczba uczestników – 89, 

 19-20.06.1997 r. – III Konferencja z cyklu „Żywność XXI wieku” – 

„Żywność minimalnie przetworzona”, Kraków. Organizacja: O. 

Małopolski PTTŻ i WTŻ AR w Krakowie. Przewodniczący komitetu 

organizacyjnego: dr hab. T. Fortuna. Liczba uczestników 100. Materiały 

Konferencji PTTŻ Kraków, 

 8-11.09. 1997 r. – XXVIII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN „Postępy 

w technologii i chemii żywności”, Gdańsk. Organizacja: WCh PG, 
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Morski Instytut Rybacki w Gdyni, O. Gdański PTTŻ, KTiChŻ PAN. 

Liczba uczestników – 400, 

 8.09.1997 r. – Seminarium szkoleniowe poświęcone wykorzystaniu 

internetu w nauce i technologii żywności w Gdańsku. Organizator Sekcja 

Młodej Kadry Naukowej PTTŻ, 

 wrzesień 1997 r. – Seminarium Naukowe z cyklu „Związki nauki z 

praktyką” – „Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin 

produkcji żywności i pasz – wpływ cywilizacji na środowisko, postęp 

w ocenie jakości żywności, przemysł cukierniczy i skrobiowy”, 

POLAGRA 97. Organizacja: O. Wielkopolski PTTŻ oraz WTŻ AR w 

Poznaniu. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. J. R. 

Warchalewski. Wydano monografię, Wydawnictwo PTTŻ O. 

Wielkopolski, Poznań 1997, 

 październik 1997 r. – Seminarium poświęcone pamięci prof. dr hab. 

Franciszka Nowotnego, Kraków. Organizacja: O. Małopolski PTTŻ 

i WTŻ AR w Krakowie. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. 

M. Pałasiński. Liczba uczestników – 30, 

 5-7.11.1997 r. – III Konferencja z cyklu „Transport żywności” - 

„Problemy dostaw i dystrybucji żywności w  obszarze rynków 

hurtowych, Kiekrz k. Poznania. Organizacja: Sekcja Ekonomiczna PTTŻ 

i O. Warszawski PTTŻ, Politechnika Poznańska. Wydano pełne materiały 

konferencyjne: red. A. Rutkowski, W. Zwierzycki, 

 18-19.11.1997 r. – I Konferencja Naukowa z cyklu: „Jakość i 

bezpieczeństwo żywności” – „Bezpieczeństwo mikrobiologiczne 

produkcji żywności”, Warszawa. Organizator O. Warszawski PTTŻ, 

WTŻ i WŻCziGD SGGW oraz IBPRS. Liczba uczestników – 164. 

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. D. Kołożyn-Krajewska. 

Wydano materiały: red.: R. A. Grzybowski, PTTŻ O. Warszawski, 1997, 

 1997 r. – Seminarium towarzyszące Małopolskim Targom Spożywczym, 

Kraków. Organizacja: O. Małopolski PTTŻ i Targi w Krakowie S.A. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. T. Sikora. Liczba 

uczestników – 25. 

 

1998 
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 24-25.02.1998 r. – sympozjum poświęcone funkcji aromatów i 

barwników jako dodatków do żywności w Koninie. Organizacja: 

Konińska Izba Gospodarcza i Polskie Towarzystwo Technologów 

Żywności, 

 25-28.03.1998 r. – IV Międzynarodowe Targi Żywności Napojów 

i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego KRAKOFOOD’98 w Krakowie 

zorganizowane przez firmę Targi w Krakowie S.A., O. Małopolski PTTŻ 

wspólnie z Targami w Krakowie zorganizował konkurs na „Najlepszy 

wyrób”, 

 8-10.05.1998 r. – I Targi Żywności ECO-FOOD’98 w Krakowie 

zorganizowane przez Centrum Targowe Chemobudowa SA w Krakowie. 

O. Małopolski PTTŻ zorganizował konkurs na „Najlepszy produkt”  

prezentowany na Targach. Jury pod przewodnictwem prof. T. Sikory  

przyznało nagrody i wyróżnienia, 

 29.05.1998 r. – III Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa. 

Organizacja: Sekcja Analizy i Oceny Żywności PTTŻ wspólnie 

z IBPRS. Liczba uczestników – 60, 

 15-19.06.1998 r. – VIII International Starch Convention – 

Międzynarodowa Konwencja Skrobiowa, Kraków. Organizacja: Katedra 

Chemii AR w Krakowie i O. Małopolski PTTŻ. Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego: prof. P. Tomasik. Liczba uczestników 100. 

Materiały Konferencji PTTŻ Kraków oraz suplement do kwartalnika 

ŻYWNOŚĆ, 

 20-21.09.1998 r. – III Sesja Naukowa Młodej Kadry Naukowej, Olsztyn. 

Organizacja: Sekcja Młodej Kadry Naukowej oraz O. Olsztyński PTTŻ. 

Liczba uczestników 80. W dyskusji członkowie Sekcji zaproponowali, 

aby zorganizować następną IV Sesję niezależnie od XXX Sesji KTiChŻ 

PAN, 

 21-23.09.1998 – XXIX Sesja Naukowa KTiChŻ PAN „Procesy 

technologiczne a jakość żywności”, Olsztyn. Organizacja: WTŻ AR w 

Olsztynie, IRZiBŻ PAN w Olsztynie,  O. Olsztyński PTTŻ,  KTiChŻ. 

Liczba uczestników 426. Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego: 

prof. Ł. Fornal, 

 wrzesień 1998 r. – Seminarium Towarzyszące XIV Międzynarodowym 

Targom Zdrowego Życia i Żywności ECOLIFE 98, Tarnów. 
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Organizacja: O. Małopolski PTTŻ i Polskie Towarzystwo Propagowania 

Zdrowego Życia i Żywności. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: 

prof. T. Sikora. Liczba uczestników – 35,  

 wrzesień 1998 r. – Seminarium Naukowe z cyklu „Związki nauki z 

praktyką” – „Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin 

produkcji żywności i pasz – przemysł paszowy szansą poprawy jakości 

surowców zwierzęcych”, POLAGRA 98 Poznań. Organizacja: O. 

Wielkopolski PTTŻ i WTŻ AR w Poznaniu. Przewodniczący komitetu 

organizacyjnego: prof. J. R. Warchalewski. Wydano monografię, 

Wydawnictwo PTTŻ O. Wielkopolski, Poznań 1998,  

 3-5.11.1998 r. – IV Konferencja z cyklu „Problemy transportu 

żywności.” – „Wpływ transportu na jakość żywności”, Kiekrz 

k/Poznania. Organizator  Sekcja Ekonomiczna PTTŻ, Politechnika 

Poznańska. Liczba uczestników – 72, 

 5.11.1998  r. –  Seminarium „Problemy metodyczne analizy azotanów w 

żywności”, Warszawa. Organizacja:  Sekcja Analizy i Oceny Żywności 

PTTŻ oraz IBPRS, liczba uczestników – 40, 

 1998 r. – Konferencja Naukowa „Możliwości ograniczenia stosowania 

dodatków do żywności – za i przeciw”, Sielinko k/Poznania. 

Organizacja: Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Instytut 

Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Instytut Technologii 

Mięsa AR w Poznaniu, O. Wielkopolski  PTTŻ. Wydano monografię: 

„Surowce, technologia i dodatki, a jakość żywności”, red. J. Czapski, W. 

Grajek i E. Pospiech, Wydawnictwo AR w Poznaniu, 1999. 

 

1999 

 22.01.1999 r. – Konferencja „Postęp w przemyśle mięsnym 

z perspektywy dorobku prof. dr dr h.c. Wincentego Pezackiego” w 

Poznaniu, zorganizowana przez O. Wielkopolski PTTŻ. Liczba 

uczestników – 70, 

 28.05.1999 r. – Seminarium „Postępy w technologii żywności” w 

ramach Targów POLFOOD’99 w Gdańsku, zorganizowane przez 

O. Gdański PTTŻ. Na Targach od O. Gdańskiego wręczono puchar 

Pomorskiej Fabryce Opakowań w Gdańsku, a Pomorskiej Fabryce 
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Drożdży  w Tczewie dyplom za współpracę przemysłu z nauką. Liczba 

uczestników – 80, 

 31.05-2.06.1999 r. – IV Sesja Naukowa Młodej Kadry Naukowej PTTŻ 

„Nowoczesne metody eksperymentalne w badaniach żywności”,  Rynia 

k/Warszawy. Liczba uczestników – 103, 

 13-14.06.1999 r.  – Konferencja Naukowo-Techniczna „Dodatki do 

żywności w przemyśle spożywczym”, Kołobrzeg. Organizacja: O. 

Wielkopolski PTTŻ i Środkowopomorska Rada NOT w Koszalinie. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. J. Michniewicz,  

 25.06.1999 r. – Konferencja „Antyoksydanty w żywności – aspekty 

technologiczne i zdrowotne”, O. Łódzki PTTŻ  i Instytut Żywności 

i Żywienia w Warszawie. Liczba uczestników – 120, 

 22-23.06.1999 r. – IV Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI 

wieku” - „Żywność funkcjonalna”, Kraków. Organizacja O. Małopolski 

PTTŻ oraz WTŻ AR w Krakowie. Przewodniczący komitetu 

organizacyjnego: dr hab. K. Surówka. Liczba uczestników 100. Wydano 

materiały konferencji oraz suplement do kwartalnika ŻYWNOŚĆ, 

 14-15.09.1999 r. – XXX Sesja Naukowa KTiChŻ PAN "Nauka o 

żywności na progu XXI wieku". Kraków. Organizacja: WTŻ AR w 

Krakowie, O. Małopolski PTTŻ i KTiChŻ PAN. Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego: dr hab. T. Grega. Liczba uczestników – 300, 

 14-15.09.1999 r.  – Sesja Problemowa „Rynek i konsument żywności 

XXI wieku” w ramach XXX Sesji Naukowej KTiChŻ PAN, liczba 

uczestników – 120, Sekcja Ekonomiczna oraz O. Małopolski PTTŻ, 

 14-15.10.1999 r. – Konferencja Naukowo-Techniczna „Opakowania w 

gospodarce żywnościowej”, Kołobrzeg. Organizacja: O. Wielkopolski 

PTTŻ i Środkowopomorska Rada NOT w Koszalinie. Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego: prof. J. Michniewicz, 

 3-5.11.1999 r. – V konferencja z cyklu „Transport żywności” - 

„Opakowania w transporcie żywności”, Kiekrz k/Poznania. Organizacja: 

Sekcja Ekonomiczna PTTŻ i Politechnika Poznańska, liczba 

uczestników – 72. Wydano materiały pod red. A. Rutkowskiego, 

Warszawa PTTŻ, 
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 4-5.11.1999 r. – Konferencja „Problematyka przetwórstwa i strategia 

rynku żywnościowego w procesie transformacji do Unii Europejskiej”, 

Wrocław. Organizacja O. Wrocławski PTTŻ oraz SIT Spoż. Wrocław, 

 18-19.11.1999 r. – Konferencja Naukowa „Zanieczyszczenia chemiczne 

i fizyczne w żywności – analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego”, 

Warszawa. Organizacja: O. Warszawski z Wydziałem Żywienia 

Człowieka i Gospodarstwa Domowego SGGW. Liczba uczestników – 

90. 

 

2000 

 8-10.05.2000 r. – Konferencja „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz 

jego przetwarzanie”, Polanica Zdrój. Organizacja: WTŻ oraz Katedra 

Szczegółowej Uprawy Roślin AR we Wrocławiu,  Sekcja Technologii 

Węglowodanów PTTŻ oraz KTiChŻ PAN. Liczba uczestników – 120. 

Wydano suplement do kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. 

Jakość, 

 11-15.05.2000 r. – III Seminarium Studenckiego Koła Naukowego 

Technologów Żywności „Żywność i żywienie - najnowsze osiągnięcia 

naukowe i technologiczne”, Huba k/Nowego Targu. Organizacja: 

O. Lubelski PTTŻ,  

 29-30.05.2000 r. –V Sesja Naukowa Młodej Kadry Naukowej PTTŻ 

„Postęp w technikach chromatograficznych”, Rynia k/Warszawy. Liczba 

uczestników – 86, 

 13-16.06.2000 r. – IX International Starch Convention  – 

Międzynarodowa Konwencja Skrobiowa, Kraków-Moskwa. Organizacja: 

Katedra Chemii AR w Krakowie i O. Małopolski PTTŻ. Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego: prof. P. Tomasik. Liczba uczestników – 90. 

Wydano materiały Konferencji PTTŻ Kraków oraz suplement do 

kwartalnika ŻYWNOŚĆ, 

 14-15.09.2000 r. – XXXI Sesja Naukowa KTiChŻ PAN „Żywność 

w dobie ekspansji Naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy”, 

Kiekrz k/Poznania. Organizacja: WTŻ AR w Poznaniu, O. Wielkopolski 

PTTŻ, KTiChŻ PAN. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. 

Z. Czarnecki. Liczba uczestników – 260, 
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 9-11.10.2000 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Mikroelementy w żywności”. Organizacja: Sekcja Analizy i Oceny 

Żywności PTTŻ, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Wydział 

Chemiczny PW. Liczba uczestników – 115, 

 listopad 2000 r. – VI konferencja z cyklu „Transport żywności” – 

„Aspekty prawne w transporcie żywności”, Kiekrz k/Poznania. 

Organizacja: Sekcja Ekonomiczna PTTŻ i Politechnika Poznańska. 

 

2001 

 19-20.02.2001 r. – Seminarium Naukowe „Zamienniki funkcjonalne 

i składniki strukturotwórcze w technologiach przemysłu cukierniczego, 

Poznań. Organizacja: Sekcja Technologii Węglowodanów  PTTŻ. 

Liczba uczestników – 35, 

  17-19.05.2001 r. – IV Seminarium Studenckiego Koła Naukowego 

Technologów Żywności „Żywność i żywienie – najnowsze osiągnięcia 

naukowe i technologiczne”, Biały Dunajec k/Zakopanego. Organizacja: 

O. Lubelski PTTŻ, 

 29-30.05.2001 r. – VI Sesja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Jakość 

i prozdrowotne cechy żywności” w Łodzi. W Sesji udział wzięło 88 

młodych pracowników nauki z wszystkich ośrodków nauki o żywności 

w kraju. Organizacja: O. Łódzki i Sekcja Młodej Kadry PTTŻ. Wydano 

suplement nr 27 do kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. 

Jakość. Liczba uczestników – 104, 

 11-12.06. 2001 r. –  V Konferencja z cyklu „Żywność XXI wieku” - 

„Żywność w początkowym i zaawansowanym okresie życia człowieka”, 

Kraków. Organizacja: O. Małopolski PTTŻ i WTŻ AR w Krakowie. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. E. Cieślik. Liczba 

uczestników – 100. Materiały Konferencji PTTŻ Kraków oraz suplement 

do kwartalnika ŻYWNOŚĆ, 

 28-29.06.2001 r. – Sesja Naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału 

Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej  

w Szczecinie. Organizacja: WRMiTŻ AR w Szczecinie, O. Szczeciński 

PTTŻ, 
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 8-12.07.2001 r. – 4th European Conference on Grain Legumes “Towards 

the sustainable production of healthy food, feed novel product”, Kraków. 

Organizacja:  European Association for Grain Legume Research (AEP), 

WTŻ  AR w Krakowie oraz O. Małopolski PTTŻ. Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego: prof.  P. Pisulewski. Liczba uczestników – 

300, 

 6-7.09.2001 r. – XXXII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN „Technologia 

żywności a oczekiwania konsumentów”, Warszawa. Organizacja: WTŻ 

SGGW, O. Warszawski PTTŻ oraz KTiChŻ PAN, 

  19-20.11.2001 r. – III Konferencja Naukowa z cyklu „Jakość i 

bezpieczeństwo żywności” - „Analiza ryzyka zdrowotnego żywności – 

czynniki żywieniowe”, Warszawa. Organizacja: O Warszawski z 

WŻCziGD SGGW. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr M. 

Jałosińska-Pieńkowska. Liczba uczestników – 120. Wydano suplement 

nr 29 do kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 

 

 

2002 

 31.01-1.02 2002 – I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 

„Nutraceutyki”, Lublin. Organizator: O. Lubelski PTTŻ, 

 14-16.05.2002 r. – Konferencja „Ziemniak spożywczy i przemysłowy 

oraz jego przetwarzanie. Perspektywy ekologicznej produkcji ziemniaka 

w Polsce”, Polanica Zdrój. Przewodniczący rady programowej prof. 

W. Leszczyński. Wydano nr 489 Zeszytów Problemowych Postępów 

Nauk Rolniczych, 

 21-22.05. 2002 r. – VII Sesja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Jakość 

i prozdrowotne cechy żywności – nauka w praktyce”, Oleśnica 

k/Wrocławia. Organizacja: O. Wrocławski, Sekcja Młodej Kadry PTTŻ. 

Liczba uczestników – 95 osób. Przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego mgr A. Jarosławska, 

 23-25.05.2002 r. – Seminarium „Problemy rynku pieczywa”, Karnity 

k/Ostródy. Organizacja: Sekcja Ekonomiczna PTTŻ i Spółdzielnia 

Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, 

http://spc.pl/
http://spc.pl/
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 11-14.06.2002  – X International Starch Convention - Międzynarodowa 

Konwencja Skrobiowa, Kraków-Moskwa. Organizacja: Katedra Chemii 

AR w Krakowie i O. Małopolski PTTŻ. Przewodniczący komitetu 

organizacyjnego: prof. P. Tomasik. Liczba uczestników – 90. Materiały 

Konferencji PTTŻ Kraków oraz suplement do kwartalnika ŻYWNOŚĆ. 

Nauka. Technologia. Jakość, 

 20.06.2002 r. –  warsztaty, w ramach projektu Accompying  Measure do 

projektu Flair – Flow Europe IV „Probiotyki”, AE w Krakowie, z 

udziałem gości zagranicznych. zorganizowane przez ZG PTTŻ. 

Organizatorem była prof. D. Kołożyn-Krajewska, krajowy lider projektu, 

 10-11.09.2002 r. – XXXIII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN  „Nauka 

o żywności – osiągnięcia i perspektywy” w Lublinie. 

Współorganizatorzy Sesji:  Oddział Technologii Żywności i Żywienia 

Człowieka Wydziału Rolniczego AR w Lublinie, O. Lubelski PTTŻ i 

KTiChŻ PAN. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. B. 

Baraniak, 

 18.11.2002 r. –  warsztaty „Jakość żywności a rolnictwo ekologiczne”, 

zorganizowane w  ramach projektu Accompanying Measure, będącego 

częścią programu FFE IV, Kraków, wydano materiały pod red. D. 

Kołożyn-Krajewskiej, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 

 20.11.2002 r. – IV  Sesja Przeglądowa Analityki Żywności w Instytucie 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie. 

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego doc. R. Jędrzejczak. 

2003 

 20-21.04.2003 r. – Konferencja „Polityka regionalna a integracja z UE”, 

Gdańsk. Organizacja: Sekcja Ekonomiczna PTTŻ i Wyższa Szkoła 

Zarządzania w Gdańsku, 

 9-11.05.2003 r. – V Seminarium Studenckiego Koła Naukowego 

Technologów Żywności „Żywność i żywienie – najnowsze osiągnięcia 

naukowe i technologiczne”. Huba k/Nowego Targu. Organizacja: 

O. Lubelski PTTŻ, 

 28-29.05. 2003 r. – VIII Sesja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ  

„Bezpieczna żywność”, Guzowy Piec k/Olsztyna. Organizacja:  Sekcja 

Młodej Kadry PTTŻ, IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Liczba uczestników – 
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75 osób. Wydano suplement nr 35 ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. 

Jakość, 

 16-17.06.2003 r. – VI Konferencja z cyklu „Żywność XXI wieku” -  

„Żywność regionalna na tle współczesnych trendów produkcji żywności 

w Polsce i w Europie”, Kraków. Organizacja: O. Małopolski PTTŻ 

i WTŻ AR w Krakowie. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr 

G. Jaworska. Liczba uczestników – 100. Materiały Konferencji PTTŻ 

Kraków oraz suplement nr 36 do kwartalnika do kwartalnika ŻYWNOŚĆ. 

Nauka. Technologia. Jakość, 

 10-11.09.2003 r. – XXXIV Sesja Naukowa KTiChŻ PAN „Jakość 

polskiej żywności w przededniu integracji Polski z Unią Europejską”, 

Wrocław. Organizacja:  WTŻ AR we Wrocławiu, O. Wrocławski PTTŻ 

oraz KTiChŻ PAN, 

 18-19.11.2003 r. – IV Konferencja Naukowa z cyklu „Jakość i 

bezpieczeństwo Żywności” –  „Metody zapewnienia jakości i 

bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności”, Warszawa. Organizacja: O 

Warszawski PTTŻ przy współudziale Wydziału Technologii Żywności i 

Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. 

W Konferencji wzięło udział 120 osób. Wydano monografię pod red. D. 

Witrowej-Rajchert i D. Nowak, Wyd. SGGW, Warszawa 2004, 

 24-25.11.2003 r. – Seminarium Naukowe „Aktualne wymagania 

jakościowe dla surowców, półproduktów i wyrobów czekoladowych”, 

Łódź. Organizacja: Sekcja Technologii Węglowodanów  PTTŻ. Liczba 

uczestników – 74. 

 

2004 

 29.03.2004 r. – Konferencja „Metody HPLC w analizie żywności”, 

Łódź. Organizacja O. Łódzki PTTŻ, WBiNoŻ PŁ, Merck S.A. Liczba 

uczestników – 40, 

 5.04.2004 r. – Konferencja Naukowa „Współczesne trendy żywienia 

i higieny żywności w aspekcie wdrażania systemu HACCP” w ramach 

jubileuszu 50-lecia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego AE we 

Wrocławiu. Organizacja: AE we Wrocławiu, O. Wrocławski PTTŻ, 
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 7-9.05.2004 r. – VI Seminarium Studenckiego Koła Naukowego 

Technologów Żywności „Żywność i żywienie – najnowsze osiągnięcia 

naukowe i technologiczne”, Murzasichle k/Zakopanego. Organizator: 

O. Lubelski PTTŻ, 

 10-13.05.2004 r. – Konferencja „Ziemniak spożywczy i przemysłowy 

oraz jego przetwarzanie” – „Gospodarcze znaczenie uprawy ziemniaka 

w Polsce”, Polanica Zdrój. Organizacja: Katedra Technologii Rolnej 

i Przechowalnictwa AR we Wrocławiu oraz O. Wrocławski PTTŻ. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. A. Golachowski. Liczba 

uczestników  – 121. Wydano nr 500 Zeszytów Problemowych Postępów 

Nauk Rolniczych, 

 25-26.05.2004. r. – IX Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ 

„Polska Żywność – stan obecny i perspektywy”, Kraków. Organizacja: 

Sekcja Młodej Kadry PTTŻ, WTŻ AR w Krakowie, O. Małopolski 

PTTŻ. Wydano suplement nr 40 kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. 

Technologia. Jakość, 

 15-18.06.2004 r. – XII International Starch Convention -

Międzynarodowa Konwencja Skrobiowa, Kraków–Moskwa. 

Organizacja: Katedra Chemii AR w Krakowie i O. Małopolski PTTŻ. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. P. Tomasik. Liczba 

uczestników – 120. Materiały Konferencji PTTŻ Kraków, 

 21-22.09.2004  – XXXV Sesja Naukowa KNoŻ  PAN „Żywność –

aspekty technologiczne i prozdrowotne” w Łodzi. Organizacja: WBiNoŻ 

PŁ w Łodzi, O. Łódzki PTTŻ i KNoŻ PAN. Liczba uczestników – 300. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego – prof. B. Król, 

 20.10.2004 r. – Seminarium Naukowe „Metody analityczne w kontroli 

żywności”, Warszawa. Organizacja O. Warszawski  wspólnie z 

Phenomex, Shimadzu. Liczba uczestników – 100, 

 październik 2004 r. – Konferencja Naukowa w ramach obchodów 30-

lecia Wydziału Technologii Żywności AR w Krakowie „Polska żywność 

i napoje na rynkach Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia”, Kraków. 

Organizacja: WTŻ AR w Krakowie i O. Małopolski PTTŻ. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. T. Tuszyński. Liczba 

uczestników – 300, 
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 24.11.2004 r. – V Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa. 

Organizacja: Sekcja Analizy i Oceny Żywności PTTŻ i IBPRS. 

 

2005 

 17-18.05 2005 r. – X Jubileuszowa Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry 

Naukowej PTTŻ „Jakość i prozdrowotne cechy żywności”, 

Puszczykowo k/Poznania. Organizacja:  Sekcja Młodej  Kadry  

Naukowej  PTTŻ  

i O. Wielkopolski PTTŻ. Liczba uczestników – 100. Wydano suplement 

nr 43 kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 

 20.05.2005 r. – Seminarium Naukowe „Produkty regionalne szansą 

rynku żywnościowego”, Gdańsk. Organizacja: Sekcja Ekonomiczna 

PTTŻ, Akademia Morska w Gdyni, 

 26-29.05.2005 r. – VII Seminarium Studenckiego Koła Naukowego 

Technologów Żywności „Żywność i żywienie - najnowsze osiągnięcia 

Naukowe i technologiczne”, Przysucha. Organizacja: O. Lubelski PTTŻ, 

 9-10.06.2005 r. – Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku” 

– „Żywność a zdrowie – interakcje”, Kraków. Organizacja: O. 

Małopolski PTTŻ i WTŻ AR w Krakowie. Przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego: dr E. Sikora. Liczba uczestników – 70. Wydano 

suplement nr 45 kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 

 czerwiec 2005 r. – XIII Międzynarodowa Konwencja Skrobiowa, 

Kraków – Moskwa. Organizacja: Katedra Chemii AR w Krakowie i O. 

Małopolski PTTŻ. Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. P. 

Tomasik. Liczba uczestników – 130, 

 13-14.09.2005 r. – XXXVI Sesja Naukowa KNoŻ PAN „Technologia  

i biotechnologia żywności – teraźniejszość i przyszłość”, Szczecin. 

Organizacja: WRMiTŻ AR w Szczecinie, O. Szczeciński PTTŻ oraz 

KNoŻ PAN, 

 14-15.09.2005 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość 

surowca mięsnego. Stan obecny, perspektywy w jego doskonaleniu i 

przetwarzaniu”, Baranowo k/Poznania. Organizacja: Sekcja Technologii 

Mięsa PTTŻ. Liczba uczestników – 100 osób. Przewodniczący komitetu 
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organizacyjnego prof. A. Łyczyński. Wydano suplement nr 44 

kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 

 12-13.10.2004 r. – Konferencja Naukowa „Żywność, żywienie a zdrowie 

i dobra kondycja człowieka”, Wrocław. Organizacja: O. Wrocławski 

PTTŻ oraz SITSpoż. O. Wrocławski, 

 17-18.11.2005 r. – V Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Jakość 

i bezpieczeństwo żywności” połączona z obchodami 15-lecia PTTŻ, 

Białobrzegi k. Warszawy. Organizacja: O. Warszawski, ZG PTTŻ, WTŻ 

SGGW. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr D. Nowak. Liczba 

uczestników – 100. Wydano monografię „Jakość i bezpieczeństwo 

żywności – uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne 

i prawne”. Red.: D. Witrowa-Rajchert, D. Nowak. Wydawnictwo 

SGGW, Warszawa 2006 oraz suplement nr 46 kwartalnika ŻYWNOŚĆ. 

Nauka. Technologia. Jakość. 

 

2006 

 8-11.05.2006 r. – Konferencja „Ziemniak spożywczy i przemysłowy 

oraz jego przetwarzanie” – „Jakość polskich odmian ziemniaka ich 

szansą na wspólnym rynku europejskim”, Szklarska Poręba. 

Organizacja: Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa AR we 

Wrocławiu, O. Wrocławski wraz z Sekcją Technologii Węglowodanów 

PTTŻ. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr hab. A. Kita. 

Liczba uczestników – 130. Wydano nr 511 Zeszytów Problemowych 

Postępów Nauk Rolniczych, 

 24-25.05.2006 r. –  XI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej 

PTTŻ  - „Jakość i prozdrowotne cechy żywności”, Warszawa. Wydano 

suplement nr 47 kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 

 1-4.06.2006 r. – VIII Seminarium Studenckiego Koła Naukowego 

Technologów Żywności „Żywność i żywienie - najnowsze osiągnięcia 

naukowe i technologiczne”, Janów Lubelski. Organizacja: O. Lubelski 

PTTŻ, 

 20-24.06.2006 r. – XIV Międzynarodowa Konwencja Skrobiowa –

International Starch Convention, Kraków. Organizacja: Katedra Chemii 

AR w Krakowie oraz O. Małopolski PTTŻ, 
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 24.05.2006 r. – XI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej 

PTTŻ „Jakość i prozdrowotne cechy żywności”, Warszawa. Wydano 

suplement nr 47 kwartalnika ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 

 21-22.09.2006 r. –  Konferencja „Mięso w technologii i żywieniu 

człowieka”, Lublin. Organizacja: Katedra Technologii Mięsa i 

Zarządzania Jakością AR w Lublinie, Sekcja Technologii Mięsa PTTŻ. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. Z. Dolatowski. Liczba 

uczestników – 67. Materiały wydane jako suplementy ŻYWNOŚĆ. 

Nauka. Technologia. Jakość, 

 26-27.09.2006 r.  – XXXVII Sesja Naukowa KNoŻ PAN „Doskonalenie 

jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI 

wieku”, Gdynia. Organizacja: Akademia Morska w Gdyni, O. Gdański 

PTTŻ oraz KNoŻ PAN. Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. 

P. Przybyłowski, 

 19-20.10.2006 r. – II  International Conference „Linking up the meat 

chain: ensuring and safety for the consumer”. Organizacja: Katedra 

Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych AR w Krakowie, Uniwersytet w 

Bristolu, Uniwersytet w Newcastle, British Society of Animal Science 

oraz O. Małopolski PTTŻ. 

2007 

 29-30.01.2007 r. – Konferencja Naukowa „Naturalne przeciwutleniacze: 

od surowca do organizmu”, Poznań. Organizacja:  WNoŻiŻ AR w 

Poznaniu, Centrum Doskonałości Biotechnologia Żywności w Poznaniu, 

O. Wielkopolski PTTŻ. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. 

W. Grajek, 

 10-13.05.2007 r. – VII Seminarium Studenckiego Koła Naukowego 

Technologów Żywności „Żywność i żywienie – najnowsze osiągnięcia 

naukowe i technologiczne”, Piaseczno. Organizacja: O. Lubelski PTTŻ, 

 23-24.05.2007 r. –  XII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej 

Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności „Jakość i prozdrowotne 

cechy żywności: właściwości funkcjonalne żywności i jej składników”, 

Lublin. Organizacja: Sekcja Młodej Kadry PTTŻ, O. Lubelski PTTŻ, 

WNoŻiB AR w Lublinie. Przewodniczący komitetu organizacyjnego:  dr 

B. Sołowiej, 
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 13-15.06.2007 r. – III Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Quality 

and Safety in Food Production Chain” – „Jakość i bezpieczeństwo 

zdrowotne w łańcuchu produkcji żywności”, Wrocław. Organizacja: 

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością 

WNoŻ AR, O. Wrocławski PTTŻ. Przewodniczący komitetu 

organizacyjnego prof. T. Trziszka. Wydano materiały w postaci 

monografii, 

 21-22.06. 2007 r. –  VIII Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI 

wieku” – „Żywność a choroby cywilizacyjne”, Kraków. Organizacja: 

O. Małopolski PTTŻ oraz WTŻ AR w Krakowie. Wydano materiały 

konferencyjne, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ (Kraków 2008) oraz 

suplement do kwartalnika ŻYWNOŚĆ, 

 czerwiec 2007 r. –  Konferencja Naukowa. „Zrównoważone rolnictwo 

gwarancją bezpiecznej żywności”, Kraków. Organizacja:  Małopolskie 

Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności, WTŻ AR, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego AR w Krakowie oraz O. Małopolski PTTŻ. 

Wydano materiały konferencyjne, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 

Kraków 2008, 

 20-21.09.2007 r. – XXXVIII Sesja Naukowa KNoŻ PAN „Żywność 

a jakość życia - Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, 

żywieniowe i kulturowe”, Olsztyn. Organizacja: KNoŻ PAN, WTŻ 

UWM w Olsztynie, IRZiBŻ PAN, O. Olsztyński PTTŻ. Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego prof. J. Borowski, 

 24-25.10.2007 r. – III Seminarium Naukowe z zakresu cukiernictwa – 

„Tłuszcze w technologii czekolady", Wrocław.  Organizator: Katedra 

Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Sekcja Technologii 

Węglowodanów z O. Wrocławskim PTTŻ. Przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego: dr hab. A. Kita. Liczba uczestników – 85, 

 6-7.12.2007 – VI Konferencja Naukowa „Nowoczesne metody 

analityczne w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa z cyklu „Jakość i 

bezpieczeństwo żywności” Warszawa. Organizacja: WTŻ SGGW oraz O. 

Warszawski PTTŻ. Wydano: materiały konferencyjne: red. E. 

Janiszewska, Wydawnictwo SGGW 2007; monografia: red. D. Witrowa-

Rajchert i A. Marzec,  Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008. 

 24.10.2007 r. –  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Izomery trans 

kwasów tłuszczowych - współczesne poglądy”, Warszawa. Organizacja: 
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WTŻ SGGW, Główny Inspektor Sanitarny, European Federation for the 

Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid), Sekcja Chemii 

i Technologii Tłuszczów PTTŻ. Przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego dr K. Ratusz. 

 

2008 

 22-23.04.2008 r. –  I Krajowe Seminarium Technologów Przetwórstwa 

Owoców i Warzyw, Zielonka k/Poznania. Organizacja: Zakład 

Technologii Owoców i Warzyw  Instytutu Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego UP w Poznaniu, O. Wielkopolski PTTŻ. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. J. Czapski. Wydano 

materiały na CD, 

 8-11.05. 2008 r. – X Seminarium Studenckiego Koła Naukowego 

Technologów Żywności „Żywność i żywienie - najnowsze osiągnięcia 

naukowe i technologiczne”, Janów Lubelski. Organizacja: O. Lubelski 

PTTŻ, 

 12-15.05.2008 r. – Konferencja „Ziemniak spożywczy i przemysłowy 

oraz jego przetwarzanie” - „Przetwórstwo ziemniaka czynnikiem 

wzrostu i racjonalizacji jego produkcji”, Szklarska Poręba. Organizacja: 

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa UP we Wrocławiu oraz  

O. Wrocławski PTTŻ. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr 

hab. A. Pęksa. Wydano nr 530 Zeszytów Problemowych Postępów Nauk 

Rolniczych, 

 4-6.06.2008 r. – I Sympozjum Inżynierii Żywności. Organizacja: 

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW, KNoŻ 

PAN, O. Warszawski PTTŻ.  Przewodnicząca komitetu organizacyjnego 

prof. D. Witrowa-Rajchert, 

 28-29.05.2008 – XIII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ – 

„Żywność współczesna – szanse i zagrożenia” z cyklu „Jakość i 

prozdrowotne cechy żywności”, Łódź. Organizacja: Sekcja Młodej 

Kadry Naukowej i O. Łódzki PTTŻ, 

 16-20.06.2008 – XVI Międzynarodowa Konwencja Skrobiowa - 

International Starch Convention Cracow–Moscow. Organizacja: Katedra 

Chemii AR w Krakowie i O. Małopolski PTTŻ, 
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 czerwiec 2008 r. – Konferencja Naukowa pt. „Monitoring środowiska 

a bezpieczna żywność”, Kraków. Organizacja: Małopolskie Centrum 

Monitoringu i Atestacji Żywności, WTŻ UR w Krakowie oraz O. 

Małopolski PTTŻ, 

 25-26.09.2008 r. – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu 

„Mięso w przetwórstwie i żywieniu człowieka” – „Tradycyjne i 

regionalne technologie i produkty w żywieniu człowieka”, Lublin. 

Organizacja: Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością UP w 

Lublinie, SGGW, Sekcja Technologii Mięsa PTTŻ, KNoŻ, IUFOST. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego – prof. Z. Dolatowski, 

 25-27.09.2008 r. – IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-

Technologiczna „Olej rzepakowy – oliwą Północnej Europy”, Toruń. 

Organizacja: Katedra  Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 

UMK, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Sekcja Chemii i Technologii 

Tłuszczów PTTŻ, Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. E. Szłyk. Wydano 

materiały w postaci monografii. 

 

2009 

 21-22.05.2009 r. – XIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej 

PTTŻ „Jakość i bezpieczeństwo żywności – wyzwanie XXI wieku”, 

Gdynia. Organizacja: Sekcja Młodej Kadry Naukowej i O. Gdański 

PTTŻ, Akademia Morska w Gdyni, 

 28-29.05.2009 r. – Konferencja “ISAFRUIT  European Integrated 

Research Project, FP6-FOOD 016279-2 Workshop P 3, Chances for 

increased, processed fruit consumption through innovative processing 

and quality management”, Skierniewice, Instytut Sadownictwa 

i Kwiaciarstwa. Organizacja: Sekcja Technologii Owoców i Warzyw 

oraz O. Warszawski PTTŻ. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: 

prof. W. Płocharski. Wydano materiały na CD, 

 18-19.06.2009 – IX Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI 

wieku” – „Żywność wzbogacona i nutraceutyki”, Kraków. Organizacja: 

O. Małopolski PTTŻ wspólnie z Wydziałem Technologii Żywności UR  

w Krakowie oraz KNoŻ PAN. Wydano materiały konferencyjne, 

wydawca: O. Małopolski PTTŻ, Kraków 2009, 
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 22-23.09.2009 r. – IV Seminarium Naukowe z zakresu cukiernictwa – 

„Wyroby cukiernicze a zdrowie", Wrocław.  Organizator: Katedra 

Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Sekcja Technologii 

Węglowodanów z O. Wrocławskim PTTŻ. Przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego: dr hab. A. Kita. Liczba uczestników – 103, 

 24-25.09.2009 r. – IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu ”Quality 

and Safety in Food Production Chain” – „Jakość i bezpieczeństwo 

zdrowotne w łańcuchu produkcji żywności”, Wrocław. Organizacja: 

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością 

WNoŻ UP we wraz z O. Wrocławskim PTTŻ. Przewodniczący komitetu 

organizacyjnego prof. T. Trziszka. Wydano materiały w postaci 

monografii, 

 3-4.12.2009 r. – VII Konferencja Naukowa „Kształtowanie jakości 

żywieniowej w procesach technologicznych” z cyklu „Jakość i 

bezpieczeństwo żywności”. Organizacja: O. Warszawski PTTŻ. Liczba 

uczestników – 120 osób. Wydano materiały konferencyjne: red. E. 

Jakubczyk, Wydawnictwo SGGW 2009, monografia: red. D. Nowak,  

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, 

 29.06.-01.07.2009 r. – XXXIX Sesja Naukowa KNoŻ PAN „Postęp  

w wytwarzaniu i ocenie żywności”, Poznań. Organizacja: WNoŻ UP w 

Poznaniu, O. Wielkopolski PTTŻ, KNoŻ PAN. Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego prof. J. Michniewicz. 

 

2010 

 15.04.2010 r. – Konferencja Naukowo-Techniczna „Substancje 

biologicznie aktywne w żywności”, Wrocław. Organizacja: O. 

Wrocławski PTTŻ oraz SITSpoż O. Dolnośląski, 

 15-16.04.2010 r. – I Sympozjum Naukowe „Probiotyki w żywności”, 

Kiry k/Zakopanego.  Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności 

SGGW, Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością UP w 

Lublinie, ZG PTTŻ, 

 10-13.05.2010 r. – VI Konferencja „Ziemniak spożywczy i przemysłowy 

oraz jego przetwarzanie” –  „Ziemniak jako czynnik środowiska 

rolniczego i surowiec żywnościowy", Szklarska Poręba. Organizacja: 

WTŻ  

i Katedra Technologii Rolnej UP we Wrocławiu, O. Wrocławski i Sekcja 
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Technologii Węglowodanów PTTŻ oraz  KNoŻ PAN. Przewodnicząca 

komitetu organizacyjnego: dr hab.  A. Pęksa. Wydano nr 557 Zeszytów 

Problemowych Postępów Nauk Rolniczych, 

  20-21.05.2010 r. – XV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej 

Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności „Jakość i prozdrowotne 

cechy żywności”, Wrocław. Organizacja: Sekcja Młodej Kadry 

Naukowej PTTŻ, WNoŻ UP we Wrocławiu, O. Wrocławski PTTŻ. 

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr J. Kawa-Rygielska. 

Wydano monografię, Wydawnictwo UP we Wrocławiu, 

 27-28.05.2010 r. – III Krajowe Seminarium Technologów Przetwórstwa 

Owoców i Warzyw, Wrocław, Pawłowice k/Wrocławia. Organizacja: 

Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw WNoŻ UP we Wrocławiu, 

Sekcja Technologii Owoców i Warzyw PTTŻ. Przewodniczący komitetu 

organizacyjnego prof. J.  Oszmiański, 

 10-12.06.2010 r. – II Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa. 

Organizacja: Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji 

SGGW, O. Warszawski PTTŻ, O. Warszawski PTA, KNoŻ PAN. 

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. D. Witrowa-Rajchert. 

Wydano nr 552 i 553 Zeszytów Problemowych Postępów Nauk 

Rolniczych, 

 23-24.06. 2010 r. –  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu 

„Mięso w przetwórstwie i żywieniu człowieka” –  „Uwarunkowania 

produkcji mięsa i przetworów mięsnych w świetle przesłań tradycji 

i współczesnych oczekiwań konsumentów”, Rosnówko k/Poznania. 

Organizacja: Instytut Technologii Mięsa UP w Poznaniu, O. 

Wielkopolski i Sekcja Technologii Mięsa PTTŻ, KNoŻ PAN, 

International Union of Food Science and Technology. Liczba 

uczestników – 120 osób. Przewodniczący komitetu organizacyjnego 

prof. E. Pospiech, 

 25.06.2010 r. – XVIII  Międzynarodowa Konwencja Skrobiowa - 

International Starch Convention, Kraków–Moskwa. Współorganizacja: 

Katedra Chemii UR w Krakowie oraz O. Małopolski PTTŻ, 

 1-2.07.2010 r. – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 

„Turystyka-Żywienie-Żywność” – „Jakość żywności a żywienie w 

turystyce”, Częstochowa. Organizacja: ZG PTTŻ, Katedra Technologii 

Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW, Wyższa Szkoła 
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Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. Wydano monografię: 

„Gastronomia w ofercie turystycznej regionu”, red. Z. J. Dolatowski, D. 

Kołożyn-Krajewska, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w 

Częstochowie, 2010, 

 październik 2010 r. – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Modern trends in meat production”, Kraków. Organizacja: Katedra 

Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych WTŻ  UR w Krakowie, British 

Society of Animal Science oraz O. Małopolski PTTŻ. 

 

2011 

 11.04.2011 r. – Seminarium Naukowe „Normalizacja w przemyśle 

żywnościowym”, Lublin. Organizacja: O. Lubelski PTTŻ i Polski 

Komitet Normalizacyjny, 

 13-15.04.2011 r. – II Sympozjum Naukowe „Probiotyki w żywności”, 

Kiry k/Zakopanego. Organizacja: ZG PTTŻ, Katedra Technologii 

Gastronomicznej i Higieny Żywności WNoŻCziK SGGW, Katedra 

Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością WNoŻiB UP w Lublinie, 

 12-13.05.2011 r. – XVI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry „Ewolucja 

żywności”, Olsztyn. Organizacja: WNoŻ UWM, IRZiBŻ PAN 

w Olsztynie, Sekcja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ. Przewodniczące 

komitetu organizacyjnego: dr K. Marciniak-Łukasiak oraz dr M. 

Wronkowska, 

 20-21.05.2011 r. – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Łódź – Arturówek. 

Organizacja: Sekcja Technologii Owoców i Warzyw PTTŻ, O. Łódzki 

PTTŻ,  Instytut Chemicznej Technologii Żywności Politechniki 

Łódzkiej. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. B. Król, 

 26-27.05.2011 r. – Sympozjum Naukowe „Wykorzystanie 

drobnoustrojów i ich metabolitów w produkcji i utrwalaniu żywności”, 

Kiry k/Zakopanego. Organizacja: O. Warszawski z Katedrą 

Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności SGGW. Liczba 

uczestników – 30, 

 16-17.06.2011 r. – I Wielkopolska Konferencja „Nauka Gospodarce 

Żywnościowej”, Poznań. Organizacja: Katedra Biotechnologii i 
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Mikrobiologii Żywności, WNoŻiŻ UP w Poznaniu, O. Wielkopolski 

PTTŻ, SITSpoż O. w Poznaniu. Przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego: prof. G. Lewandowicz, 

 29.06.-01.07.2011 r. – XL Sesja Naukowa KNoŻ PAN „Tradycja 

i nowoczesność w żywności i żywieniu”, Warszawa. Organizacja: 

WNoŻ SGGW,  O. Warszawski PTTŻ oraz KNoŻ PAN. Liczba 

uczestników – 260 osób. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego 

prof. D. Witrowa-Rajchert, 

 7-8.07.06.2011 r. – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 

„Turystyka-Żywienie-Żywność” – „Jakość żywności a żywienie w 

turystyce”, Częstochowa. Organizacja: ZG PTTŻ, Katedra Technologii 

Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW, Wyższa Szkoła 

Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. Wydano monografię: „Jakość 

usług turystycznych i żywieniowych”, red. D. Kołożyn-Krajewska, Z. J. 

Dolatowski, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 

2011, 

 7-8.09.2011 r. – V Seminarium Naukowe z zakresu cukiernictwa – 

„Trendy w dodatkach do wyrobów cukierniczych”, Wrocław.  

Organizator: Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, O. 

Wrocławski i Sekcja Technologii Węglowodanów PTTŻ. 

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr hab.  A. Kita, 

 22-23.09.2011 r. – X Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI 

wieku” – „Żywność projektowana”, Kraków.  Organizacja: O. 

Małopolski PTTŻ wspólnie z Wydziałem Technologii Żywności UR w 

Krakowie oraz KNoŻ PAN. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: 

dr M. Walczycka. Wydano 3 tomy materiałów konferencyjnych,  

wydawca: O. Małopolski PTTŻ, Kraków 2011, 

 5-7.10.2011 r. – X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-

Technologiczna „Olej rzepakowy w nowoczesnej gospodarce Europy”, 

Toruń. Organizacja: Katedra  Chemii Analitycznej i Spektroskopii 

Stosowanej UMK, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Sekcja Chemii i 

Technologii Tłuszczów PTTŻ, Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. 

Wydano materiały w postaci monografii, 

 19-20.09.2011 r. – V Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Quality and 

Safety in Food Production Chain” – „Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne 

w łańcuchu produkcji żywności”, Wrocław. Organizacja: Katedra 
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Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością WNoŻ UP,  

O. Wrocławski PTTŻ. Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. 

T. Trziszka. Wydano materiały w postaci monografii, 

 18-20.11.2011 r. – Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów 

Żywności „Rola technologa we współczesnym przemyśle”, Warszawa. 

Organizacja: O. Warszawski PTTŻ, Koło Naukowe Technologów 

Żywności i Samorząd Studentów SGGW. Udział wzięło 96 uczestników, 

 23.11.2011 r. – Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka 

żywności prozdrowotnej”, Dom Technika NOT, we Wrocławiu. 

Współorganizator O. Wrocławski PTTŻ, SITSpoż O. Dolnośląski, 

WNoŻ UP, 

 23-24.11.2011 r. – VIII Konferencja Naukowa „Żywność przyszłości, 

czyli jaka?” z cyklu „Jakość i bezpieczeństwo żywności”, Warszawa. 

Udział wzięło 90 uczestników. Wydano nr 566  Zeszytów Problemowych 

Postępów Nauk Rolniczych, 

 24-25.11.2011 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowo –

Promocyjna „Żywność regionalna i tradycyjna – aspekty surowcowe, 

technologiczne i ekonomiczne”, Olsztyn. Organizacja: Centrum Badań 

Żywności Naturalnej i Tradycyjnej UWM, KNoŻ PAN, O. Olsztyński 

PTTŻ, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie. Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. J. 

Borowski. 

  

2012 

 11-13.04.2012 r. – III Sympozjum Naukowe „Probiotyki w żywności”, 

Kiry k/Zakopanego. Organizacja: ZG PTTŻ, Katedra Technologii 

Gastronomicznej i Higieny Żywności WNoŻCZiK SGGW, Katedra 

Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością WNoŻiB UP w Lublinie, 

 24.04.2012 r. – Seminarium Naukowe „Żywność wysokiej jakości a 

nowoczesne technologie”, Szczecin. Organizacja: Sekcja Mięsa PTTŻ, 

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów 

Opakowaniowych  ZUT w Szczecinie. Liczba uczestników – 100 osób,  

 8-10.05.2012 r. – VII Konferencja „Ziemniak spożywczy i przemysłowy 

oraz jego przetwarzanie” – „Ziemniak jako produkt żywnościowy, 
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surowiec przemysłowy i pasza”, Jugowice. Organizacja: WNoŻ i 

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa UP we Wrocławiu, 

Sekcja Technologii Węglowodanów wraz z O. Wrocławskim PTTŻ oraz  

KNoŻ PAN. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego – dr hab.  A. 

Pęksa. Wydano nr 266 Biuletynu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 

Roślin, 

 10-11.05.2012 – XVII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej 

PTTŻ, I Sesja Międzynarodowa „Oblicza żywności”, Kraków. 

Organizacja: O. Małopolski PTTŻ wspólnie z Sekcją Młodej Kadry 

PTTŻ  oraz WTŻ UR w Krakowie. Przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego: mgr M. Miazga-Sławińska, 

 17-18.05.2012 – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów 

Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Doskonalenie jakości żywności 

z owoców, warzyw i grzybów”, Kraków. Organizacja: Katedra 

Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego UR w Krakowie, 

Sekcja Technologii Owoców i Warzyw PTTŻ oraz O. Małopolski PTTŻ. 

Przewodnicząca: prof. Z. Lisiewska, 

 25-27.06.2012 r. – III Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa. 

Organizacja: Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji 

SGGW, KNoŻ PAN, Komitet Agrofizyki PAN, O. Warszawski PTTŻ, 

O. Warszawski PTA. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. 

D. Witrowa-Rajchert i prof. A. Lenart, 

 28-29.06.2012 r. – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 

„Turystyka-Żywienie-Żywność” - „Jakość żywności a żywienie w 

turystyce – Konsument usług żywieniowych i usług turystycznych”, 

Częstochowa. Organizacja: ZG PTTŻ, Katedra Technologii 

Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW, Wyższa Szkoła 

Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. Wydano monografię, red. D. 

Kołożyn-Krajewska, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w 

Częstochowie, 2012, 

 2-4.09.2012 r. – Konferencja „Żywność ekologiczna i jej przetwórstwo”, 

Szczecin. Organizacja: O. Szczeciński PTTŻ, Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego,  

 23-26.09.2012 r. – 10th Euro Fed Lipid Congress „Fats, oils and lipids: 

from science and technology to health”, Kraków.  Organizacja: European 

Federation for the Science and Technology of Lipids, Sekcja Chemii 
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i Technologii Tłuszczów PTTŻ, IRZiBŻ PAN w Olsztynie, UJ 

w Krakowie. Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. R. 

Amarowicz. Liczba uczestników – 500, 

 26-27.09.2012 – Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w 

technologii żywności. Od żywności tradycyjnej do prozdrowotnej”, 

Poznań. Organizacja: Koordynator Projektu Bioaktywna Żywność UP w 

Poznaniu, KNoŻ PAN, Oddziały Wielkopolskie PTTŻ i PTNŻ. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. J. Korczak. 

 

2013 

 14-16.05.2013 r. –  XVIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry 

Naukowej PTTŻ – II Sesja Międzynarodowa „Quo vadis alimentum?”, 

Puszczykowo k/Poznania. Organizacja: Sekcja Młodej Kadry Naukowej 

PTTŻ i O. Wielkopolski PTTŻ. Przewodniczący komitetu 

organizacyjnego dr T. Szablewski, 

 16-17.05.2013 r. – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Trendy w technologii 

owoców warzyw i grzybów", Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w 

Rogowie. Organizacja: Sekcja Technologii Owoców i Warzyw PTTŻ, O. 

Warszawski PTTŻ. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. M. 

Mitek. Liczba uczestników – 61, 

 27.05.2013 r. – Seminarium Naukowe „Pomiar i kontrola barwy”, 

Lublin. Organizacja O. Lubelski PTTŻ, Konica Minolta Sensing Europe 

B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, 

 2-3.07.2013 r. –  XLI Sesja Naukowa KNoŻ  PAN „Innowacyjność 

w nauce o żywności i żywieniu”, Kraków. Organizacja: WTŻ UR 

w Krakowie, KNoŻ PAN O. Małopolski PTTŻ. Przewodnicząca 

komitetu organizacyjnego prof. T. Fortuna, 

 17-19.05.2013 r. – 5th International Young Scientists Conference 

„Human – Nutrition – Environment” – “Biotechnology for Sustainable 

Development” jointly with 1st Honey Seminar, Rzeszow-Iwonicz. 

Organizacja: Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności 

"FERMENT", Wydział Biologiczno-Rolniczy w Rzeszowie, O. 

Podkarpacki PTTŻ, 
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 22-25.05.2013 r. – XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Postępy w technologii tłuszczów roślinnych”, Zakopane-Kościelisko. 

Organizacja: Oddziału Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS w 

Warszawie, SITSpoż, Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego dr St. Ptasznik, 

 7-8.06.2013 r. – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 

„Turystyka – Żywienie - Żywność” – „Nowoczesne trendy w produkcji 

żywności i żywieniu”, Częstochowa. Organizacja: ZG PTTŻ, Katedra 

Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW, Wyższa 

Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 

 04-06.09.2013 r. – II Sympozjum Naukowe „Drobnoustroje - tradycja 

i nowoczesność w produkcji i utrwalaniu żywności”, Kiry 

k/Zakopanego. Organizacja: O. Warszawski PTTŻ z Katedrą 

Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności SGGW. Liczba 

uczestników – 27, 

 13.11.2013 r. –  Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka 

żywności prozdrowotnej”, Dom Technika NOT, we Wrocławiu. 

Współorganizator O. Wrocławski PTTŻ. 

 

2014 

 25-26.09.2014 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość życia 

w bio-, tech- i ekosystemach", Rzeszów. Organizacja: Wydział 

Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet Rzeszowski, O. Podkarpacki PTTŻ, 

O. Rzeszowski PTA, 

 23-25.04.2014 r. – V Jubileuszowe – Krokusowe Sympozjum Naukowe 

„Probiotyki w żywności”, Kiry k/Zakopanego.  Zakład Higieny i 

Zarządzania Jakością Żywności SGGW, Katedra Technologii Mięsa i 

Zarządzania Jakością UP w Lublinie, ZG PTTŻ. Przewodnicząca 

komitetu organizacyjnego dr M. Trząskowska, 

 24-25.04.2014 r. – 5th International Young Scientists Conference 

„Human – Nutrition – Environment” – “Biotechnology for Sustainable 

Development”, Rzeszów. Organizacja: Studenckie Koło Naukowe 

Technologów Żywności "FERMENT", Wydział Biologiczno-Rolniczy w 

Rzeszowie, O. Podkarpacki PTTŻ. Przewodniczący komitetu 

organizacyjnego – mgr M. Kluz, 
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 25-26.04.2014 r. – II Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów 

Żywności – „Żywność, surowce, technologia, dystrybucja”, Warszawa. 

Organizacja: Koło Naukowe Technologów Żywności i  Samorząd 

Studentów WNoŻ SGGW, O. Warszawski PTTŻ.  Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego – Artur Tkaczyk, 

 7-9.05.2014 r. – Konferencja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ – „Food 

Science Horizon... Somewhere, something incredible is waiting to be 

known”, Warszawa. Organizacja – Sekcja Młodej Kadry Naukowej 

PTTŻ, WNoŻ SGGW, O. Warszawski PTTŻ. Przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego – dr K. Marciniak-Łukasiak, 

 11-13.05.2014 r. – Konferencja Naukowa „Jakość towarów i usług w 

innowacyjnej gospodarce”, Gdynia. Organizacja: Wydział 

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AM w Gdyni, Polskie 

Towarzystwo Towaroznawcze – O. Morski, O. Gdański PTTŻ. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego – prof. P. Palich, 

 12-14.05.2014 r. – VIII Konferencja Naukowa „Ziemniak spożywczy 

i przemysłowy oraz jego przetwarzanie” – „Ziemniak rośliną uprawną 

XXI wieku: teraźniejszość i perspektywy”, Brunów k/Lwówka 

Śląskiego. Organizacja – O. Wrocławski i Sekcja Technologii 

Węglowodanów PTTŻ, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa 

WNoŻ UP we Wrocławiu oraz  KNoŻ PAN. Przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego – prof. A. Pęksa. Liczba uczestników – 87. Wydano nr 

272 Biuletynu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 

 5-6.06.2014 r. – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 

„Turystyka-Żywienie-Żywność” –  „Jakość żywności a żywienie w 

turystyce”, Częstochowa. Organizacja – ZG PTTŻ, Katedra Technologii 

Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW, Wyższa Szkoła 

Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. Wydano monografię, red. D. 

Kołożyn-Krajewska, Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i 

Turystyki, 2014, 

 9-10.06.2014 r. – VII Ogólnopolska Konferencja Technologów 

Przetwórstwa Owoców i Warzyw – „Przetwórstwo owoców, warzyw i 

grzybów – Nauka i przemysł”, Olsztyn-Kortowo. Organizacja – Katedra 

Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych WNoŻ UWM w 

Olsztynie, Sekcja Technologii Owoców i Warzyw PTTŻ. 

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. E. Borowska, 
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 26-27.06.2014 r. – VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Quality 

and Safety in Food Production Chain” – „Jakość i bezpieczeństwo 

zdrowotne w łańcuchu produkcji żywności”, Wrocław. Organizacja – 

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością 

WNoŻ UP we Wrocławiu, O. Wrocławski PTTŻ. Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego prof. T. Trziszka, 

 25-26.09.2014 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość 

życia w bio-, tech- i ekosystemach", Rzeszów. Organizacja – Wydział 

Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, O. Podkarpacki 

PTTŻ, O. Rzeszowski PTA, 

 02-04.07.2014 r. – III Sympozjum Naukowe „Drobnoustroje i ich 

metabolity – sprzymierzeńcy lub wrogowie w produkcji i utrwalaniu 

żywności”, Kiry k/Zakopanego. Organizacja – O. Warszawski PTTŻ i 

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności SGGW. 

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr A.  Chlebowska-Śmigiel, 

 1-4.07.2014 r. – IV Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa. 

Organizacja – Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji 

SGGW, KNoŻ PAN, Komitet Agrofizyki PAN, O. Warszawski PTTŻ, 

O. Warszawski PTA. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. 

D. Witrowa-Rajchert i prof. A. Lenart, 

 18-19.09.2014 r. – XI Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI 

wieku” – „Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne”, Kraków. Organizacja 

– O. Małopolski PTTŻ, WTŻ UR w Krakowie oraz KNoŻ PAN. 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego – dr hab. L. Juszczak. Liczba 

uczestników – 100. Wydano 3 tomy materiałów konferencyjnych, 

wydawca: O. Małopolski PTTŻ, Kraków 2014, 

 19.09.2014 r. – Jubileusz 40-lecia Oddziału i Wydziału Technologii 

Żywności UR w Krakowie. Organizacja: WTŻ UR w Krakowie oraz O. 

Małopolski PTTŻ. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: prof. T. 

Fortuna, 

 20-21.10.2014 r. – Konferencja Naukowa „Postępy w analityce lipidów 

żywności”, Poznań. Organizacja:  Sekcja Chemii i Technologii 

Tłuszczów PTTŻ oraz Zakład Koncentratów Spożywczych  Instytutu 

Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego WNoŻiŻ UP w 
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Poznaniu. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego – dr hab. M. 

Rudzińska. Liczba uczestników – 70, 

 24-26.10.2014 r. – International Meeting of  Young  Food Technologists 

jointly with 2nd Honey Seminar, Rzeszów-Iwonicz. Organizacja: 

Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności "FERMENT", 

Wydział Biologiczno-Rolniczy w Rzeszowie, O. Podkarpacki PTTŻ, 

 18.11.2014 r. – Konferencja Naukowa „Identyfikacja i ocena żywności 

o gwarantowanej wysokiej jakości” w Poznaniu. Organizacja: O. 

Wielkopolski PTTŻ, Sekcja Technologii Mięsa PTTŻ, Instytut 

Technologii Mięsa  UP w Poznaniu, Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego – dr hab. B. Danyluk. Liczba uczestników – 100, 

 20.11.2014 r. – Konferencja Naukowo-Techniczna „Nauka i innowacje 

w produkcji żywności”, Dom Technika NOT, we Wrocławiu. 

Współorganizator: O. Wrocławski PTTŻ. 

 

2015 

 14-15.05.2015 r. –  XX Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej 

PTTŻ – 4th  International Session of Young Scientific Staff „Żywność –  

Jakość i Perspektywy” („Food – Quality and Perspectives”) 

w Rzeszowie. Organizacja – Sekcja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ, 

O. Podkarpacki PTTŻ, Sekcja Chemii Żywności PTCh, WB-R 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

 28-29.05.2015 r. –  VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Owoce i warzywa – od 

świtu do zmierzchu”, Baranowo k/Poznania. Organizacja Zakład 

Technologii Owoców i Warzyw  Instytutu Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego UP w Poznaniu, O. Wielkopolski oraz Sekcja 

Technologii Owoców i Warzyw PTTŻ, KNoŻ PAN. Przewodnicząca 

komitetu organizacyjnego dr hab. D. Walkowiak-Tomczak, 

 11-12.06.2015 r. – 4th International Conference on “Trends in Meat and 

Meat Products Manufacturing”, Nowy Wiśnicz. Organizacja – Katedra 

Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych WTŻ UR w Krakowie oraz 

O. Małopolski PTTŻ. Przewodniczący komitetu organizacyjnego – prof. 

W. Migdał, 
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 25-26.06.2015 r. – XLII Sesja Naukowa KNoŻ PAN, „Żywność – 

Zdrowie – Przyszłość” Lublin. Organizacja: WNOŻiB UP w Lublinie, 

O. Lubelski PTTŻ, KNoŻ PAN. Przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego – dr hab. J. Stadnik.  

 

Janusz Czapski, Agnieszka Kita 
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15. Wykaz skrótów 

 

AE – Akademia Ekonomiczna 

AM w Gdyni – Akademia Morska w Gdyni 

AM w Poznaniu – Akademia Medyczna w Poznaniu 

AR – Akademia Rolnicza 

ART – Akademia Rolniczo-Techniczna 

CLPKS – Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych 

CLPZ – Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego 

IBPRS – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

w Warszawie 

IPM – Instytut Przemysłu Mleczarskiego 

IPMiT – Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego 

IRZiBŻ PAN – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badania Żywności PAN w 

Olsztynie 

KNoŻ PAN – Komitet Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk 

KTiChŻ PAN – Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii 

Nauk (od 2002 r. nazwa zmieniona na KNoŻ PAN) 

MIR – Morski Instytut Rybactwa w Gdyni 

PG – Politechnika Gdańska 

PŁ – Politechnika Łódzka 

PTA – Polskie Towarzystwo Agrofizyczne 

PTCh – Polskie Towarzystwo Chemiczne 

PTNŻ – Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych 

SITSpoż. NOT  – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i 

Techników Przemysłu Spożywczego – Naczelna 

Organizacja Techniczna 

UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

UP – Uniwersytet Przyrodniczy 
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UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

WBiNoŻ PŁ – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki 

Łódzkiej (nazwa od 2003) 

WCh PG – Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 

WChSiB PŁ – Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki 

Łódzkiej (nazwa od 1992 do 2003) 

WNOŻiB UP w Lublinie – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

WNoŻiR  – Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie 

WRMiTŻ – Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności 

Akademii Rolniczej w Szczecinie (nazwa do 2001 r.) 

WTŻ – Wydział Technologii Żywności 

WŻCziGD – Wydział Żywienia Człowieka i Gospodarstwa Domowego 

SGGW 

 

 

 


