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W dniu 9 września 2017 roku Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obchodził Jubileusz 40-lecia 

swojego istnienia.  

Z tej okazji zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Żywienie człowieka w 

200-letniej historii nauczania rolniczego na ziemiach polskich”, która poprzedziła część 

oficjalną uroczystości jubileuszowych, połączoną ze zjazdem absolwentów Wydziału.  

Jubileusz 40-lecia istnienia Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie objęli honorowym patronatem: 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Krzysztof Jurgiel , którego reprezentowała w czasie 

uroczystości Pani dr inż. Zofia Krzyżanowska - Radca Generalny; Marszałek Województwa 

Mazowieckiego - Pan Adam Struzik, którego reprezentował - Daniel Łaga - Z-ca Dyrektora 

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego oraz JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie  - Pan prof. dr hab. Wiesław Bielawski. 

Temat konferencji nawiązywał do obchodzonych w 2016 roku uroczystości obchodów 

200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w związku z czym 

Dziekan Wydziału we wprowadzeniu do konferencji zwróciła uwagę na fakt, że chociaż 

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji ma stosunkowo niedługą historię, to 

problematyka żywienia człowieka była obecna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

od początku jej istnienia, a w tzw. złotym okresie funkcjonowania Uczelni, kiedy kierował nią 

Seweryn Zdzitowiecki, wprowadzono do oferty dydaktycznej żywienie człowieka i 

gimnastykę.  

W części plenarnej konferencji Pani Blanka Mellova - Kierownik Centrum ds. 

Żywienia, Zdrowia i Wellness z Nestlé Polska S.A., wieloletniego partnera Wydziału, 

wygłosiła wykład na temat wyzwań dla producentów żywności w związku z globalnymi 

problemami cywilizacyjnymi, podkreślając wielokrotnie konieczność współpracy między 

jednostkami naukowymi  

a przedsiębiorstwami z sektora żywnościowego. Zwróciła także uwagę na to, że w obecnych 

czasach, jak również w najbliższych latach na świecie można wyróżnić cztery problemy, z 



którymi poradzić muszą sobie producenci żywności. Są to między innymi: starzejące się 

społeczeństwa, otyłość  

w różnych regionach świata, jak również niedożywienie, a także alergie. Wszystkie te 

problemy stanowią wyzwanie zarówno dla instytucji naukowych działających w obszarze 

żywności i żywienia, jak również dla producentów żywności, przy czym skuteczne ich 

rozwiązanie zależy właśnie od partnerskiej współpracy między nimi.  

Dalsza część konferencji  przebiegała w trzech równoległych sesjach tematycznych 

poświęconych następującym zagadnieniom: 

1. Rola żywności i żywienia w zapewnieniu zdrowia człowieka, 

2. Zachowania konsumentów na rynku żywności, 

3. Innowacyjne technologie i techniki wytwarzania żywności odpowiadające oczekiwaniom 

konsumentów. 

W konferencji wzięło udział 363 uczestników. Prelegenci reprezentowali 28 ośrodków 

naukowo-badawczych, do których zaliczyć można m.in.:  

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

• Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

• Akademia Morska w Gdyni 

• Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu  

• Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 

• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

• Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut 

Badawczy  

w Warszawie  

• Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława 

Dąbrowskiego  

w Warszawie 

• Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH w Warszawie 

• Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

• Politechnika Warszawska 

• Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 



• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w 

Bydgoszczy 

• Uniwersytet Warszawski 

• Uniwersytet Wrocławski 

• Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu 

• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

• Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach  

• Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 

• Zespół Szkół Gastronomicznych w Warszawie 

• Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie 

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

• Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Część oficjalna Jubileuszu 40-lecia Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i 

Konsumpcji miała miejsce w godzinach popołudniowych, kiedy to odbyło się uroczyste 

posiedzenie Rady Wydziału w obecności licznego grona obecnych i emerytowanych 

pracowników, absolwentów  

i wielu zaproszonych gości. W tej części uroczystości jubileuszowych udział wzięli: Pani dr 

inż. Zofia Krzyżanowska - Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

Daniel Łaga - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; Naczelnik Wydziału Koordynacji 

Polityki Społecznej Urząd m.st. Warszawy - Pani Marta Widz, Burmistrz Dzielnicy Ursynów 

- Pan Roberta Kempa, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów - Pani Teresa Jurczyńskaj-

Owczarek; Prezes Zarządu Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” - Pan Krzysztof 

Przybył; Dyrektor Konkursu "Teraz Polska" - Pan Michał Lipiński.  

Wśród znamienitych gości wymienić należy doktorów honoris causa SGGW i 

jednocześnie Rektorów SGGW we wcześniejszych kadencjach, a mianowicie: Pan prof. dr 

hab. dr h.c. Jan Górecki, JM Rektor SGGW;   Pan prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz 

Kluciński, Pan prof. dr hab. dr h.c.  Tomasz Borecki; Pan prof. dr hab. dr h.c. Stanisław 

Berger – założyciel Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji i jednocześnie jego 

pierwszy Dziekan; Pan prof. dr hab. dr h.c. Erwin Wąsowicz – były Rektor Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. W uroczystości uczestniczył również prof. dr hab. Alojzy 



Szymański JM Rektor SGGW w latach 2008-2016. Honorowym gościem części oficjalnej 

uroczystości jubileuszowych był JM Rektor SGGW Pan prof. dr hab. Wiesław Bielawski, 

któremu towarzyszyli: Pan prof. dr hab. Marian Binek – I zastępca JM Rektora i Prorektor ds. 

Nauki,  Pan prof. dr hab. Kazimierz Tomala - Prorektor ds. Dydaktyki, Pan dr inż. Władysław 

W. Skarżyński – Kanclerz SGGW oraz prof. dr hab. Aleksander Lisowski, Pełnomocnik 

Rektora ds. współpracy z gospodarką.  

Po powitaniu uczestników uroczystości jubileuszowych przez dziekana Wydziału, 

głos zabrał JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który w swoim 

wystąpieniu zarówno nawiązał do historii rozwoju Wydziału, jak również jego aktualnego 

stanu, podkreślając aktywność w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi oraz dynamiczny 

rozwój  naukowy i dydaktyczny. Szczególnie serdeczne słowa JM Rektor skierował do 

Profesora Stanisława Bergera – założyciela Wydziału, podkreślając Jego zasługi dla 

ukorzenienia się problematyki żywienia człowieka w SGGW, osobiste zasługi dla rozwoju 

Wydziału oraz życząc dalszej pomyślności, zdrowia i długich lat życia.  

Następnie głoś zabrała Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 

Pani dr inż. Zofia Krzyżanowska, która na ręce JM Rektora prof. dr hab. Wiesława 

Bielawskiego oraz Pani Dziekan prof. dr hab. Krystyny Gutkowskiej, złożyła życzenia od 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela z okazji jubileuszu 40-lecia 

istnienia Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pogratulowała  imponujących osiągnieć uzyskanych 

w zakresie ambitnych prac badawczych jak i tych osiągniętych  na polu dydaktycznym.  

Podkreśliła również, iż obserwowane jest duże zainteresowanie młodych ludzi studiowaniem 

na tym Wydziale, co może świadczyć o aktualności podejmowanych badań dostosowanych 

do wyzwań coraz bardziej wymagającego rynku pracy.  

Pani Minister zwróciła uwagę, że dziedzina nauki, jaką zajmuje się Wydział jest 

bardzo aktualnym i modnym tematem, wpisującym się w tematykę prac podejmowanych 

przez Unię Europejską. Zwłaszcza w kontekście polityki rolnej oraz polityki żywnościowej, w 

tym wpływu żywności na zdrowie człowieka i populacji. Pani Minister w swoim wystąpieniu 

podkreśliła, że Wydział dostosowuje swój program do zmieniających się oczekiwań 

konsumentów, którzy oczekują żywności wysokiej jakości. Nowe trendy w żywności, mody, 

to również wyzwania dla nauki, gdyż konsumenci oczekują rzetelnych dowodów naukowych, 

żeby podejmować odpowiednie decyzje. Radca generalny Zofia Krzyżanowska złożyła 

życzenia Wydziałowi, by pracownicy podejmowali się tych ambitnych tematów i dostarczali 



również politykom i producentom żywności  niepodważalnych i obiektywnych danych, na 

podstawie których podejmowane będą decyzje. Żywność była i jest ważna i koniecznym jest 

dostarczanie obiektywnych danych z badań naukowych na jej temat – podkreśliła Pani 

Minister.  

Następnie w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Krzysztofa Jurgiela 

odznaczyła osoby pełniące funkcje dziekanów Wydziału na przestrzeni lat jego istnienia 

przyznanymi przez Ministra odznaczeniami „Zasłużony dla rolnictwa”.  

W dalszej części uroczystości miały miejsca okolicznościowe wystąpienia gości, a 

wśród nich: Prezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności – Związku Pracodawców – 

Pani Małgorzata Skonieczna, która podkreśliła znaczenie współpracy biznesu i nauki, a w tym 

partnerskie relacje producentów żywności z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowieka i 

Konsumpcji, życząc dalszych wspólnych i owocnych dla obu stron inicjatyw i dalszego 

pomyślnego rozwoju całej społeczności akademickiej. Głos zabrała również Pani profesor 

Małgorzata Darewicz – Dziekan Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, która w imieniu dziekanów innych Wydziałów tzw. 

jednoimiennych złożyła gratulacje społeczności akademickiej WNoŻCziK z tytułu 

dotychczasowych osiągnięć, życząc dalszego pomyślnego rozwoju. Życzenia sukcesów w 

obszarze nauki i dydaktyki złożyli również Dziekani poszczególnych jednostek 

organizacyjnych SGGW. 

Następnie Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w imieniu 

całej społeczności akademickiej podziękowała Rektorom pełniącym swoje funkcje w 

kolejnych kadencjach za ich osobisty wkład w rozwój Wydziału, wręczając okolicznościowe 

dyplomy. Podziękowania złożone też zostały JM Rektorowi SGGW – prof. dr hab. 

Wiesławowi Bielawskiemu, jak również Kanclerzowi Uczelni – Panu dr Wojciechowi 

Skarżyńskiemu. Okolicznościowe dyplomy otrzymali również przedstawiciele firm i 

instytucji współpracujących od wielu lat z Wydziałem. Wśród szczególnie uhonorowanych 

wymienić można przedstawicieli reprezentujących przedsiębiorstwa i instytucje, takie jak: 

Fundację Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, 

Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, Polską Federację Producentów 

Żywności, Nestle S.A., Carrefour Polska, Polskie Mięso, Sokołów S.A., Zakłady Mięsne 

Olewnik Bis Sp. z o.o., Drosed S.A., Krajowa Unia Producentów Soków, Browar Jabłonowo, 

Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych, Ferrero Polska Commercial Sp. z 

o.o., Wyborowa S.A., BON APPETIT i wiele innych. 



W trakcie Jubileuszu specjalne podziękowania od obecnych Władz i Rady Wydziału 

otrzymał Jego założyciel Pan prof. dr hab. Stanisław Berger, który zabierając głos wyraził 

ogromne wzruszenie z powodu Jubileuszu 40 lat istnienia Wydziału i osiągnie tych sukcesów, 

nawiązując do marzeń, jakie udało mu się zrealizować po powrocie ze stypendium w Stanach 

Zjednoczonych tworząc Wydział, którego zadaniem było prowadzenie badań z zakresu 

żywienia człowieka, wprowadzając jednocześnie te zagadnienia do programu studiów. 

Specjalne podziękowania otrzymały również osoby pełniące funkcje Dziekana Wydziału w 

historii jego rozwoju, tj.: Pani prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger – dziekan Wydziału w 

latach 1984-1990, 1993-1999, 2005-2008; Pani prof. dr Teresa Pałaszewska-Reindl –dziekan 

Wydziału w latach 1990-1993, Pani prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska – dziekan 

Wydziału w latach 2008-2012.  

Ważną część uroczystości jubileuszowych stanowiło wyróżnienie perłowymi 

dyplomami absolwentów roczników 1986 i 1987, a w imieniu wyróżnionych głos zabrała 

Pani mgr inż. Izabela Gorczak, podkreślając życzliwość i mądrość kadry akademickiej 

Wydziału oraz z rozrzewnieniem wspominając lata, jakie spędzili na Wydziale i w Uczelni. 

Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji został 

zamknięty uroczystym bankietem, który odbył się w Centrum Wodnym Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  

 

 

 

 

 

 


