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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO PTTŻ
VIII KADENCJI: LATA 2012-2015
Dnia 14 czerwca 2012 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie
Członków Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ, na którym wybrano zarząd VIII kadencji na lata
2012-2015, który ukonstytuował się w składzie:

dr hab. inż. Dorota Piasecka-Kwiatkowska

Prezes

dr inż. Agnieszka Makowska

wice-Prezes

dr inż. Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak

Sekretarz

dr inż. Michał Piątek

Skarbnik

prof. dr hab. inż. Grażyna Lewandowicz

Członek zarządu

prof. dr inż. M. Remiszewski

Członek zarządu

mgr inż. Jarosław Czubiński

Członek zarządu

	
  
Sprawy członkowskie
Oddział Wielkopolski liczy obecnie 123 członków. Nie wszyscy na bieżąco płacą
składki, jednak zaległości w większości przypadków nie przekraczają dwóch lat.
Liczba członków Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ w okresie sprawozdawczym
Rok
Wyszczególnienie
2012

2013

2014

2015

Członkowie zapisani
w dokumentacji PTTŻ OW

114

118

113

123

W tym członkowie nie
zalegający ze składkami

21

74

80

105

W okresie sprawozdawczym wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie
i wynosiła 50 zł rocznie dla osób aktywnych zawodowo i 30 zł dla studentów i emerytów.
W związku z nieopłacaniem składek przez okres ponad dwóch lat pomimo wielokrotnego
wezwania do ich zapłaty, zgodnie z §18 pkt.2. Statutu PTTŻ, dziesięć osób zostało
skreślonych przez Zarząd z listy członkowskiej, a trzy osoby zrezygnowały. Ponadto
w okresie kadencji trzy osoby złożyły deklaracje przystąpienia, ale nie zostały członkami
PTTŻ z powodu nieopłacenia składki członkowskiej.
Wyróżnienia
W okresie sprawozdawczym trzej członkowie naszego Oddziału zostali wyróżnieni przez
Zarząd Główny:
• Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z 14 grudnia 2012 r. prof. dr hab. Janusz
Czapski został wyróżniony godnością Członka Honorowego PTTŻ,
wręczono ją
2 lipca 2013 r. podczas XLI Sesji Naukowej KNoŻ PAN w Krakowie.
• Pan prof. dr hab. Janusz Czapski decyzją Zarządu Głównego PTTŻ za znaczący wkład
w rozwój PTTŻ został wyróżniony medalem 25-lecia PTTŻ, medal został wręczony 25
czerwca 2015r. podczas XLII Sesji Naukowej KNoŻ PAN w Lublinie
• Panie prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz i prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka
za znaczący wkład w rozwój PTTŻ zostały wyróżnione dyplomem 25-lecia PTTŻ,
wręczono je 25 czerwca 2015 r. podczas.
Z satysfakcją odnotowano, że w konkursie Zarządu Głównego na najlepszą pracę
opublikowaną w czasopiśmie ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość autorami prac, które
wygrały w dwóch latach byli członkowie naszego Oddziału :
• W 2012 roku w kategorii oryginalne prace twórcze
Goderska K., Rychlik T., Andrzejwska E., Szkaradkiewicz A., Czarnecki Z. (2012):
Antagonistyczny wpływ Lactobacillus acidophilus dsm 20079 i dsm 20242 na bakterie
patogenne izolowane od ludzi. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 3 (82).
• W 2014 roku w kategorii prace przeglądowe
Dwiecki K., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2014): Zastosowanie kropek kwantowych do
oznaczania składników i zanieczyszczeń żywności. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia.
Jakość, 2014, 3 (94), 5-13.

Działalność Zarządu Oddziału
•

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery zebrania Zarządu PTTŻ-OW w pełnym
składzie, których celem było przedstawienie rocznych planów oraz sprawozdanie
minionej działalności. Zebrania w pełnym składzie Zarządu odbyły się: 19.10.2012 r.,
2.10.2013 r., 29.10.2014 r. i 13.10.2015 r. W miarę potrzeb odbywały się zebrania
Zarządu w niepełnym składzie.

•

W związku z obchodami 25-lecia PTTŻ do wydanego z tej okazji Zeszytu
Jubileuszowego opracowano rozdział wraz z kalendarium dotyczący historii Oddziału
Wielkopolskiego.

•

Zarząd Oddziału uczestniczył w pierwszym etapie prac związanych z nowelizacją
Statutu PTTŻ oraz opracowywaniem Regulaminów: Zarządu Głównego, Walnego
Zebrania Delegatów oraz Prezydium Zarządu Głównego. Wypracowane propozycje
zmian zostały przekazane do sekretariatu Zarządu Głównego.
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•

Ze względu na elektroniczny dostęp do czasopisma ”ŻYWNOŚĆ. Nauka.
Technologia. Jakość” od roku 2014 Zarząd Oddziału po konsultacji podjął decyzję,
że jako Oddział będziemy dokonywać zakupu po jednym egzemplarzu dla każdej
jednostki organizacyjnej, w której są zatrudnieni członkowie PTTŻ (10 sztuk).
Pozwoliło to zmniejszyć koszty prenumeraty.

•

Podjęto również decyzję o rezygnacji z usług dotychczasowego księgowego, którego
obowiązki przejął skarbnik i księgowy Zarządu Głównego.

•

Corocznie Zarząd Główny nominował prace opublikowane w czasopiśmie
„ŻYWNOŚĆ Nauka. Technologia. Jakość” do konkursu Zarządu Głównego na
najlepszą pracę opublikowaną w danym roku.

Działalność merytoryczna
Tradycyjnie głównym kierunkiem działalności Oddziału było organizowanie wykładów
oraz konferencji naukowych. Tematyka wykładów związana była z szeroko pojętą
technologią żywności. Były one prezentowane najczęściej nieodpłatnie przez prelegentów
krajowych i zagranicznych. Ponoszone w sporadycznych przypadkach koszty były związane
z refundacją kosztów podróży i noclegów prelegentów.

Wykłady zorganizowane przez Oddział Wielkopolski PTTŻ w kadencji 2012-2015
Lp.

Data

Tytuł

Ref

1.

16.05.2012 Aktywność wody- metody pomiaru i
aparatura

2.

14.06.2012 Tajemnica złocistego napoju-pienistość dr hab. inż. Dorota Piasecka-Kwiatkowska
z Katedry Biochemii i Analizy Żywności
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

3.

5.12.2012 Supercritical Fluid Extraction of Oils
From Seeds

4.

12.06.2013 Najlepsze praktyki ochrony własności
przemysłowej

5.

28.11.2013

Pastirma production, packaging and
storage

inż. Andrzej Pabel , Automatyka i pomiary "
PAGO-AP" zakład projektowo-produkcyjny

Assoc. Prof. Dr. Sami Gökhan Özkal
Food Engineering Department,
Engineering Faculty,
Pamukkale University Denizli, Turcja
dr Maciej Wierzbicki z
Centrum Edukacji Biomedycznej
Prof. Dr. Ramazan Gökçe
Pamukkale University w Denizli Turcja

6.

Wykorzystanie metody niskopolowego
05.12.2013 NMR w badaniach składników
żywności

7.

08.05.2014 Gastronomia molekularna - dziwactwo, Prof. dr hab. Tomasz Jankowski
czy twórcze wykorzystanie nauki?
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii
Żywności UP w Poznaniu

8.

05.06.2014 Badanie i kształtowanie tekstury
żywności
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dr hab. Hanna Baranowska
Katedra Fizyki, UP w Poznaniu

dr hab. inż. Adam Figiel prof. nadzw.
Instytut Inżynierii Rolniczej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
9.

10.

25.02.2015

Stevia challenges, concerns and
opportunities for EU market

Dr Udo Kienle Senior Researcher at
Institute of Agricultural Engineering
Universität of Hohenheim, Niemcy

23.04.2015 Overview of JOEL latest NMRs: JNMECZ series”

Mr Okayama i Dr Malon
z firmy JOEL

Introduction ECZ series and Solution
and Solid State NMR Application

Konferencje naukowe współorganizowane przez Oddział Wielkopolski PTTŻ w
kadencji 2012-2015

Lp.

Tytuł konferencji

Data

Współorganizatorzy

Rodzaj

Liczba

konferencji*

uczestników

B

150

Koordynator Projektu B
Bioaktywna Żywność,
WNoŻiŻ UP w
Poznaniu

131

M

125

Miejsce
1.

Ogólnopolska konferencja
naukowa studentów z
zakresu żywienia i
aktywności fizycznej

2.

Współczesne trendy w
technologii żywności.
Od żywności tradycyjnej do
prozdrowotnej

3.

XVIII Sesja Sekcji Młodej
Kadry Naukowej PTTŻ II
Sesja Międzynarodowa
Quo Vadis Alimentum?

16.04.2012 r.
Poznań

26-27.09.
2012 r.
Poznań
14-16.05.
2013 r.
Poznań,
Puszczykowo

4.

Postępy w analityce lipidów
żywności

20 - 21.10.
2014 r.
Poznań

5.

Identyfikacja i ocena
żywności o gwarantowanej
wysokiej jakości

18.11.2014 r.
Poznań

6.

2nd Seminar Challenges in
Flavor Chemistry and
Analysis

11-12.06.
2015 r.
Poznań

Koło Naukowe
Dietetyków UP w
Poznaniu

Sekcja Młodej Kadry
Naukowej PTTŻ

Zakład Koncentratów B
Spożywczych UP w
Poznaniu

70

Instytut Technologii
Mięsa WNoŻiŻ UP

B

100

M

76

WNoŻiŻ UP
Poznaniu

**M- konf. międzynarodowa; B- konf. ogólnokrajowa;
Ad 1. Ogólnopolska konferencja naukowa studentów z zakresu żywienia i aktywności
fizycznej.
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Konferencja była jednym z wielu wydarzeń towarzyszących obchodom Jubileuszu
50-lecia Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Uczestnicy mieli okazję zarówno do wysłuchania wykładów podczas czterech sesji
naukowych, jak również wzięcia udziału w dyskusjach, zajęciach z nordic walking,
warsztatach z zakresu psychologii, żywienia, oraz fizjoterapii.
Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła sesja dotycząca wpływu sposobu żywienia
i stylu życia na profilaktykę i leczenie chorób cywilizacyjnych. Najbardziej wyczekiwanym
mówcą był Prof. Roman Pawlak z East Carolina University, który przedstawił aktualną
wiedzę na temat diety wegetariańskiej. W drugiej sesji przedstawiono korzyści płynące
z aktywności fizycznej i konsekwencje pasywności. Odbył się również, wzbudzający wiele
kontrowersji, panel dyskusyjny: Dietetyczne dylematy – czy wegański sposób żywienia może
zostać remedium na choroby cywilizacyjne? Kto za? Kto przeciw i dlaczego? Po
zakończeniu burzliwej wymiany poglądów uczestnicy mieli okazję zrelaksować się na
zajęciach z nordic walking.
Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja trzecia dotycząca żywności zaprojektowanej
oraz spojrzenia w niekonwencjonalny sposób na jej wartość odżywczą. Podczas sesji
czwartej uczestnicy utwierdzeni zostali w przekonaniu, że zdrowe żywienie to najlepsza
lokata na przyszłość. Po zakończeniu tej sesji odbyły się warsztaty z psychologii.
Konferencja zakończyła się wręczeniem nagrody dla najlepszej prezentacji spośród
prac zgłoszonych przez studentów, na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz rozdaniem
certyfikatów.

Ad.2.	
  Konferencja	
  naukowa	
  „Współczesne	
  trendy	
  w	
  technologii	
  żywności.	
  Od	
  żywności	
  
tradycyjnej	
  do	
  prozdrowotnej”	
  	
  
W dniach 26-27 września 2012 r. na terenie Biocentrum UP w Poznaniu odbyła się
konferencja „Współczesne trendy w technologii żywności. Od żywności tradycyjnej do
prozdrowotnej”. W trakcie konferencji przedstawiono najnowszy dorobek naukowy krajowych
ośrodków badawczych dotyczący żywności tradycyjnej i żywności prozdrowotnej, które
współcześnie budzą duże zainteresowanie zarówno wśród konsumentów jak i producentów.
W czasie obrad na konferencji omawiano zagadnienia związane z produkcją oraz jakością
wyrobów i potraw tradycyjnych, z pozyskiwaniem i wykorzystaniem składników bioaktywnych
w produkcji żywności prozdrowotnej, bezpieczeństwem żywności tradycyjnej i prozdrowotnej,
a także z zachowaniem konsumentów na rynku obu rodzajów żywności. W konferencji
uczestniczyło 131 osób. W trakcie konferencji zaprezentowano 32 referaty oraz 120 postery.

	
  
Ad.3. XVIII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ. II Sesja Międzynarodowa
Quo Vadis Alimentum?
W dniach 14-16 maja 2013 r. w Puszczykowie k. Poznania odbyła się XVIII Sesja
Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ II Sesja Międzynarodowa pod hasłem: Quo Vadis
Alimentum? Konferencja była kolejnym spotkaniem młodej kadry naukowej zajmującej się
badaniami w zakresie technologii żywności. Celem Sesji jest wymiana doświadczeń oraz
integracja środowiska Doktorantów i młodych Adeptów Nauki z wielu ośrodków w Polsce
i poza granicami, których zainteresowania badawcze są związane z dziedzinami mającymi
wpływ na rozwój nauk o żywności i żywieniu. Konferencja stanowiła forum wymiany
informacji i doświadczeń na temat aktualnie prowadzonych badań, okazję do dyskusji oraz
nawiązywania współpracy naukowej pomiędzy jej Uczestnikami.
W konferencji uczestniczyło 125 osób z polskich i międzynarodowych ośrodków
naukowych (Litwa, Francja, Kanada). Podczas konferencji wygłoszono 25 referatów w języku
polskim, 12 w języku angielskim oraz zaprezentowano wyniki badań na 95 posterach.
Zaprezentowane pace dotyczyły głównie takich dziedzin jak: technologia, a jakość żywności,
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żywność bioaktywna i prozdrowotna, żywność ekologiczna i tradycyjna, nowoczesne metody
analizy żywności oraz bezpieczeństwo żywności.

	
  
	
  
	
  
Ad.4. Konferencja naukowa „Postępy w analityce lipidów żywności”
W dniach 20-21 października 2014 r. w auli Kolegium Rungego UP w Poznaniu odbyła
się konferencja naukowa „Postępy w analityce lipidów żywności” zorganizowana przez
Sekcję Chemii i Technologii Tłuszczów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz
Zakład Koncentratów Spożywczych Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W Konferencji udział wzięło około 70 osób z 9 krajowych jednostek naukowych oraz
dwóch zakładów przemysłu tłuszczowego. Gośćmi byli tacy specjaliści z dziedziny analityki
jak dr hab. Bogdan Smyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego czy dr Grzegorz
Kiełbowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Z zakresu chemii lipidów uzyskano
wsparcie naukowe pani dr Wiesławy Walisiewicz-Niedbalskiej z Instytutu Chemii
Przemysłowej, a najnowsze osiągnięcia technologiczne w produkcji olejów roślinnych
i związane z tym potrzeby analityczne przybliżone zostały uczestnikom konferencji
przez dr Mariusza Szeligę – Industrial Operations Director Bunge EMEA, członka Rady
Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” SA i prezesa Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju. Szczególnie cenne okazały się uwagi prof. dr György Karlovitsa
dotyczące najnowszych badań naukowych nad jakością olejów roślinnych. W konferencji
wzięli też udział wybitni naukowcy z dyscypliny chemii i technologii tłuszczów - prof. dr hab.
Krzysztof Krygier z SGGW, prof. dr hab. Józef Korczak, prof. dr hab. Jan Pikul i prof. dr hab.
Erwin Wąsowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu-. Ponieważ zarówno analityka,
jak i technologia rządzi się prawami ekonomii, nie zabrakło na konferencji przedstawicieli
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy podzielili się wynikami swoich badań nad
stabilnością tłuszczów i oczekiwaniami konsumentów w tej dziedzinie. Należy też wyrazić
podziękowanie firmie Shim-Pol A.M. Borzymowski oraz Donau Lab Sp. z o.o. za możliwość
zapoznania się z najnowocześniejszymi urządzeniami do analizy jakościowej i ilościowej
tłuszczów spożywczych. Wygłoszono 6 referatów plenarnych, 10 doniesień ustnych oraz 35
e-posterów. Streszczenia wszystkich doniesień dostępne są 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).

	
  
Ad.5. Konferencja naukowa „Identyfikacja i ocena żywności o gwarantowanej wysokiej
jakości”
Konferencja odbyła się w dniu 18 listopada 2014 r. w kolegium Rungego UP w Poznaniu.
Skierowana była do młodych naukowców, a współorganizatorami byli Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Mięsa;
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Wielkopolski; Sekcja Technologii Mięsa
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Podczas konferencji wygłoszono 5 wykładów oraz zaprezentowano 55 posterów.
Zaprezentowano interesujące wyniki badań, które dotyczyły zarówno surowców
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, jak również wyrobów z nich wytworzonych. Wśród
przedstawionych na konferencji prac znalazło się również doniesienie na temat słowackiej
żywności tradycyjnej i regionalnej. Dyskusja przeprowadzona z wykładowcami jak też
autorami doniesień wykazała, że temat cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony
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uczestników. Zaproponowano, aby tego typu konferencja odbywała się cyklicznie. Na uwagę
zasługuje fakt, że uczestnicy Konferencji prezentowali ośrodki naukowe i produkcyjne z całej
Polski (Poznań, Warszawa, Lublin, Wrocław, Olsztyn, Koszalin, Kraków, Rzeszów,
Bydgoszcz). Rzetelna wiedza, która została przekazana uczestnikom podczas Konferencji,
możliwość przedyskutowania niektórych problemów pozwoli na promowanie żywności
regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej w całym kraju, co było podstawowym celem
Konferencji.
Sponsorami Konferencji byli: AMCO Sp. z o.o., BTL Sp. z o.o., Moguntia Polska,
Sokołów S.A. oraz Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

Ad.6.	
  2nd	
  Seminar	
  “Challenges	
  in	
  Flavor	
  Chemistry	
  and	
  Analysis”	
  
W dniach 11-12 czerwca 2015 r. w Kolegium Rungego UP w Poznaniu odbyło się
międzynarodowe seminarium dotyczące wyzwań, jakie stawiają przed technologami
i analitykami związki aromatyczne występujące w żywności. Seminarium było już drugim
spotkaniem osób zainteresowanych tą tematyką. Poprzednie odbyło się w 2006 roku.
W seminarium uczestniczyło łącznie 76 osób, w tym 6. gości z zagranicy. W ciągu dwóch dni
wygłoszono łącznie 13 referatów oraz zaprezentowano 5 tzw. Flash posters.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:
W kadencji 2012-2015 poszukiwano też nowych form aktywności, które pozwoliłyby na
lepszą integrację środowiska naukowego z praktyką przemysłową.
W 2012 roku 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 mgr Michała Gozdeckiego i mgr Przemysława
Worocha. Zajęcia te połączone były ze zwiedzaniem zakładu. Cieszyły się one bardzo
dużym zainteresowaniem członków, a dzięki uprzejmości Strauss Cafe Poland były
czterokrotnie powtarzane. Łącznie uczestniczyło w nich 60. członków PTTŻ-OW.
Inną nową formą aktywności była zorganizowana we wrześniu 2014 roku debata „Piwo
czy wino?”, w której do wzięcia udziału zaproszono mgr Katarzynę Kołacką z Kompanii
Piwowarskiej S.A. i mgr Krzysztofa Królczyka przedstawiciela Stowarzyszenia Sommelierów
Polskich, właściciela sklepu „Winobramie”. Moderatorem spotkania była prof. dr hab.
Grażyna Lewandowicz. Debata dotyczyła wielu aspektów, między innymi: który napój jest
starszy? Którego spożywa i produkuje się więcej? Który trunek jest smaczniejszy?
Co bardziej tuczy? Debata poruszyła też zagadnienia kultury spożywania piwa i wina.
W maju 2012 i 2013 roku Oddział Wielkopolski PTTŻ, wzorem lat poprzednich,
wspomagał organizację studenckich obchodów „Dnia Technologa Żywności”. Tradycyjnie,
podczas karnawału w 2014 i 2015 roku, PTTŻ-OW starał się integrować środowisko
technologów żywności, współorganizując „Bal Technologa Żywności”. Zarząd i członkowie
brali udział także w przygotowaniach i obchodach 50-lecia Wydziału Nauk o Żywności
i Żywieniu UP w Poznaniu.
W celu ułatwienia przepływu informacji i popularyzacji działalności kontynuowano
w całym okresie sprawozdawczym prowadzenie strony internetowej Oddziału. Jednak
zmienił się jej adres, została ona przeniesiona z domeny publicznej na serwer UP
w Poznaniu. Zmiana ta miała na celu ograniczenie wydatków, ponieważ za zgodą władz UP
nie ponoszone są koszty związane z jej utrzymaniem. Zmieniła się także jej szata graficzna
i układ, a informacje są systematyczne aktualizowane. Obecnie strona znajduje się pod
adresem: http://www.pttzow.up.poznan.pl/.
Zmienione zostało nieco logo Oddziału, zastępując wcześniejsze wykonane odręcznie
przez założyciela PTTŻ-OW prof. dr hab. Jerzego R. Warchalewskiego. Wykonano je
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techniką komputerową, zachowując kształt pierwowzoru, aktualizując jednak kontury
wielkopolski. Taka forma logo, z którym PTTŻ-OW jest kojarzone w środowisku, miała
również na celu ułatwienie jego dalszego wykorzystanie podczas promowania imprez,
w których uczestniczy PTTŻ-OW.
Portal na temat żywności zmodyfikowanej genetycznie
Kontynuowana była też inicjatywa podjęta w 2008 roku przez Panią prof. dr hab.
Grażynę Lewandowicz prowadzenie internetowego portalu na temat żywności
zmodyfikowanej genetycznie. Na stronie w porozumieniu z Radą Naukową portalu
zamieszczane są opracowania eksperckie. Stronę internetową związaną z GMO
przeniesiono także na użyczony bezpłatnie serwer UP w Poznaniu. Obecnie portal znajduje
się pod adresem: http://pttzow.up.poznan.pl/gmo/.
Ponadto Pani prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz na prośbę Prezesa PTTŻ
reprezentowała Towarzystwo na II konferencji z cyklu: Mity i rzeczywistość XXI wieku
„Żywność genetycznie modyfikowana”, która odbyła się w Warszawie dniach 20-21 czerwca
2014 roku.	
  
Współpraca z innymi organizacjami
Działalność Oddziału 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 owocuje, m.in. wzajemnym
informowaniem i zapraszaniem na organizowane przez poszczególne organizacje spotkania
i wykłady. W grudniu 2015 roku z okazji 70-lecia SITSpoż NOT Prezes PTTŻ-OW została
zaproszona do komitetu honorowego obchodów jubileuszu.

Sekretarz PTTŻ OW

Prezes PTTŻ-OW

Dr inż. Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak

Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska
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