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Współczesne problemy inżynierii produkcji.  
Przemysł Rolno-Spożywczy - Transport - Energia i Śro-
dowisko 
Gawrych Ruda, 16-18 maja 2018 r. 

Organizatorzy:  
Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Śro-
dowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Białostockiej, Katedra Energetyki i Środków 
Transportu, Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo In-
żynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "SPOMASZ" 

Tematyka Konferencji:  
 operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie 
rolno-spożywczym;  
 maszyny i urządzenia przemysłu rolno-spożywczego – 
budowa i eksploatacja;  

 jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rolno-
spożywczych; 
 problemy gospodarki energią i odpadami w przetwór-
stwie rolno-spożywczym;  
 fizyczne i chemiczne właściwości surowców i produktów 
rolno-spożywczych;  
 gospodarka energią i OŹE;  
 ekonomiczne i logistyczne zarządzanie transportem  
i dystrybucją; 
 produkcja i zarządzanie w przemyśle, innowacyjność 
procesów i produktów; 
 proekologiczne środki transportu; 
 recykling i gospodarka odpadami;  
 zastosowanie wysoko efektywnych technologii w ochro-
nie i kształtowaniu środowiska.  
 

Opracowała: Sylwia Mierzejewska

 

 
 

V International "Baltic Maritime Forum" – Kaliningrad (Rosja) 

W dniach 21 – 27 maja 2017 w Kaliningradzie – Rosja, miało miejsce V Międzynarodowe Bałtyckie Morskie Forum 

(V International "Baltic Maritime Forum"). Organizatorem Forum były dwie uczelnie z Kaliningradu: Kanilin-

gradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny (Калининградский Государственный Технический Университет) 

oraz Bałtycka Państwowa Akademia Rybołówstwa w Kaliningradzie (Балтийская Государственная Академия 

Рыбопромыcлoвoго флотa). Na terenie tych uczelni odbywały się obrady konferencji. Forum patronowały wła-

dze Okręgu Kaliningradzkiego, Krajowa (Rosyjska) Agencja Rybołówstwa oraz kilka organizacji gospodarczych.  

Forum miało formę organizacyjną szeregu tematycznych 
konferencji międzynarodowych i krajowych poświęconych 
zagadnieniom naukowym, gospodarczym i nauczaniu akade-
mickiemu w obszarze zagadnień dotyczących gospodarki 
morskiej, szczególnie rejonu Morza Bałtyckiego. Konferencje 
międzynarodowe to:  
 V Международная научноая конференция „Морская 
техника и технологии. Безопасность морской индустрн-
ии” - V Międzynarodowa konferencja naukowa „Morska tech-
nika i technologia. Bezpieczeństwo przemysłu morskiego”);   
 VI Международная научно-практическая конференция 
„Пищевая и морская биотехнология (VI Międzynarodowa 
naukowo – praktyczna konferencja Spożywcza i morska 
biotechnologia”); 

 XV Международная научноая конференция „Иннова-
ции в обpaзовани наукe и предпринимательствe” (XV 
Międzynarodowa konferencja naukowa „Innowacje  
w nauce kształceniu i przedsiębiorczości”); 
 III Международная научноая конференция „Актуальные 
проблемы фундаментальных и профессионального обpa-
зования” (III Międzynarodowa konferencja naukowa „Ak-
tualne problemy fundamentalnego i podstawowego na-
uczania”); 
 III Международная научноая конференция  „Прогре-
ссивные технологии, машины и механизмы в машинo-
cтpoeнии и cтpoитeльcтвe” (III Międzynarodowa konfe-
rencja naukowa ”Nowoczesne technologie, maszyny  
i mechanizmy w konstrukcji maszyn i produkcji”).  
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Uczestnikami Forum byli przedstawiciele z Niemiec, Polski 
(Wyższa Szkoła Morska Szczecin, Politechnika Koszalińska, 
Morski Instytut Rybacki Gdynia), Estonii, Łotwy, Finlandii. 

Oprócz konferencji o zasięgu międzynarodowym odbywały 
się obrady i dyskusje w trzech ogólnokrajowych (rosyjskich) 
konferencjach i dwóch regionalnych panelach dyskusyjnych 
(fedaracjach). Pierwszy dzień forum miał charakter obrad 

plenarnych. W ramach tego ogólnego forum wykład pt. „Su-
ita o projektowaniu” (Дьякун Я.: Сюита о проектировании. 
Кошалинский политехнический университет, Кошалин, 
Польша) wygłosił prof. Jarosław Diakun. 

Prof. Юри Адгамович ФАТЫХОВ 
Prof. Jarosław Diakun

VII Ogólnokrajowa Konferencja MECHOP  

Operacje mechaniczne w inżynierii procesowej 

W dniach 4 – 6 września w Smardzewicach odbyła się VII Ogólnokrajowa Konferencja MECHOP pt. Operacje me-

chaniczne w inżynierii procesowej, organizowana przez zespół Katedry Aparatury Procesowej Politechniki 

Łódzkiej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Prof. dr hab. inż. Andrzej Heim. Programowi Konferencji 

patronował Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN. Należy nadmienić, że Konferencja stanowi dwu-

dziestoletnią kontynuację – pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w Spale w 1997 roku. 

W konferencji uczestniczyło 36 osób. W porównaniu  
do poprzednich edycji konferencji liczba uczestników była 
znacznie mniejsza. W większości w konferencji uczestni-
czyli przedstawiciele ośrodków prowadzących badania  
w zakresie procesów mechanicznych w inżynierii proceso-
wej w obszarze inżynierii chemicznej i przetwórstwa spo-
żywczego z Polski. Wśród uczestników był również zaprzy-
jaźniony prof. Frantisek Riger z Czeskiego Uniwersytetu 
Technicznego w Pradze. W ramach pięciu sesji wygłoszono  
14 referatów oraz zaprezentowano 18 posterów. Tematyka 
prac dotyczyła procesów: aglomeracji, głównie brykietowania 
– 10 prac, mieszania – 6 prac, rozdrabniania – 5 prac, przesie-
wania – 3 prace, oddziaływań mechanicznych w procesie 
mycia, krystalizacji, filtracji, modelowania ewolucji kształtu  

w procesie zaniku cząstki. Prace miały charakter, prezentacji 
wyników badań eksperymentalnych, teoretyczno – ekspery-
mentalnych, analiz teoretycznych i modelowania oraz anali-
tyczno – programowych. 

Komitetem organizacyjnym Konferencji kierował Profesor  
dr hab. inż. Czesław Kuncewicz. Przebieg obrad konferencji 
był sprawny. Czas prezentacji umożliwiał spokojną i rze-
czową dyskusję po referowaniu. Miejscem konferencji był 
ośrodek rekreacyjno - konferencyjny MOLO w Smardzewi-
cach. Organizatorzy zapewnili przyjemny pobyt w ośrodku, 
w otoczeniu lasu i wody. 

Prof. Jarosław Diakun

  

V Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Warsaw  

EXPO XXI WARSZAWA - zapowiedź 

Targi WorldFood Warsaw to najdynamiczniej rozwijające się targi biznesowe w Warszawie poświęcone sekto-

rowi spożywczemu – od produkcji aż po wyrób końcowy i jego sprzedaż. 

W kwietniu 2018 roku, w dniach od 10 do 12 w Warszawie 
odbędą się V Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów 
WorldFood Warsaw. Targi oferują możliwość spotkania pol-
skiego sektora spożywczego z zagranicznymi partnerami oraz 
nawiązania nowych relacji biznesowych na świecie. Współ-
praca z najważniejszymi instytucjami pomaga tworzyć polskie 
targi o międzynarodowym zasięgu. Każdego roku w kwietniu, 
Warszawa staje się stolicą biznesu spożywczego. To także 

okazja do integracji i dyskusji o kondycji branży. Wystawcy  
z Polski i z zagranicy, panele dyskusyjne, pokazy kulinarne, 
spotkania B2B z sieciami handlowymi i przedstawicielami 
sektora HoReCa, konferencje poświęcone żywności  i trendom 
w branży spożywczej – to wszystko podczas piątej edycji 
WorldFood Warsaw 2018.  

Więcej informacji: www.worldfood.pl 

KALENDARIUM TARGÓW

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2018 
Polska – Nadarzyn, 10 - 11 stycznia 2018 

POLAGRA-PREMIERY 2018 
Międzynarodowe Targi Rolnicze  
Polska – Poznań, 18 - 21 stycznia 2018 

ISM 2018 Międzynarodowe Targi Słodyczy 
Niemcy – Kolonia, 28 - 31 stycznia 2018  

ECOTIME 2018  
Targi Produktów Ekologicznych, Tradycyjnych i Natu-
ralnych 
Polska – Kielce, 3 - 4 lutego 2018 

FOOD-to-GO GDAŃSK 2018 
Targi Wyposażenia i Produktów dla Gastronomii 
Polska –Gdańsk, 6 - 7 lutego 2018 

 
 

http://www.worldfood.pl/
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PRODEXPO 2018 
XXV Międzynarodowe Targi Spożywcze 
Rosja – Moskwa, 5 - 9 lutego 2018 

BIOFACH 2018 
Międzynarodowe Targi Produkcji, Przetwórstwa i Dys-
trybucji Produktów Ekologicznych 
Niemcy – Norymberga, 14 - 17 lutego 2018  

FRUIT VEGETABLES LOGISTICS 2018 
Międzynarodowe Targi Specjalistyczne 
Ukraina – Kijów, 21 - 23 lutego 2018  

AGRA 2018 
Międzynarodowe Targi Rolnicze 
Bułgaria – Płowdiw, 22 - 26 lutego 2018 

FISH INTERNATIONAL 2018 
Międzynarodowe Targi Branży Rybnej i Owoców Morza 
Niemcy – Brema, 22 - 27 lutego 2018 

Expo Sweet 2018 
Polska- Warszawa 25 - 28 lutego 2018 

Warsaw Gastro Show 2018  
Międzynarodowe Targi Gastronomiczne 
Polska – Nadarzyn, 27 lutego - 1 marca 2018 

SALIMA 2018 
Międzynarodowe Targi Żywności 
Czechy – Brno, 28 lutego - 03 marca 2018 

PIWOWARY 2018 
Targi Piw Regionalnych 
Polska – Łódź, 9 - 10 marca 2018 

IFEX 2018 
Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów 
Wielka Brytania – Belfast, 9 - 12 marca 2018  

INTERNORGA 2018 
Międzynarodowe Targi Cateringu i Żywności 
Niemcy – Hamburg, 9 - 13 marca 2018 

TAR ECO 2017 
Targi Ekologicznej Żywności i Zdrowego Stylu Życia 
Polska – Wrocław, 11 - 12 marca 2018 

CFIA 2018 
Międzynarodowe Targi Opakowań, Dodatków do Żywno-
ści oraz Przetwórstwa 
Francja – Rennes, 14 - 15 marca 2018 

AGRITEK 2018 
13 Międzynarodowe Targi Rolnicze 
Kazachstan – Astana, 14 - 16 marca 2018 

WORLD FOOD UZBEKISTAN, AGRO WORLD, IPACK 2018 
Międzynarodowe Targi Żywności, Rolnictwa i Opakowań 
Uzbekistan – Taszkient, 14 - 16 marca 2018 

 
Opracowała: Sylwia Mierzejewska 

Polagra 2017  

Polagra Food, Polagra Tech, Pakfood, Polagra Gastro i Invest Hotel  

Największe wydarzenie dla całego sektora spożywczego tradycyjnie już odbywa się w Poznaniu. Dla branży je-

sień Polagrą się zaczyna, a jest to grupa targów, która daje klientom kompleksowy przegląd rynku, jest nie-

zmiernie barwna i atrakcyjna w swej ofercie. 

23 września, na terenie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich odbywały się Targi Smaki Regionów, do których 
w poniedziałek – 25 września – dołączył cały blok targów 
dla biznesu, czyli: Polagra Food, Polagra Tech oraz Pakfood, 
Polagra Gastro i Invest Hotel, a także najważniejszy w Pol-
sce profesjonalny konkurs dla kucharzy: Kulinarny Puchar 
Polski. Przez sześć dni w stolicy Wielkopolski tętniło świa-
towe życie branży spożywczej. 

Blok Targów Polagra w Poznaniu stwarza dla branży spo-
żywczej i gastronomicznej możliwość zapoznania się z naj-
nowszymi trendami, rozwiązaniami technologicznymi, a także 
promocję polskiej gospodarki. Tegoroczną wystawę utworzy-
ło ponad 900 wystawców z 36 krajów. Ekspozycję dopełniało 
szerokie portfolio szkoleń, konferencji, konkursów i pokazów 
kulinarnych. Goście Targów przyjechali do Poznania z całej 
Polski, ale także zza granicy między innymi, w ramach pro-
gramu Hosted Buyers z: Singapuru, Tadżykistanu, Uzbekista-
nu, Libanu, Egiptu, Kataru, Rumunii, Holandii, Wielkiej Bryta-
nii, Niemiec, Belgii i Ukrainy. 

Poznańska impreza, to największe targi dla sektora spo-
żywczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Stoiska zarówno 
firm polskich, jak i międzynarodowych koncernów przyciąga-
ją premierami i najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie pro-
dukcji żywności i innowacji technologicznych. Co zatem po-

twierdza siłę targów, jako narzędzia biznesowego, które daje 
więcej? Otóż właśnie możliwość odbywania prawdziwych 
spotkań, w jednym miejscu i porównania realnych ofert pro-
ducentów czy dystrybutorów. Polagra to także budowanie 
zaufania biznesowego poprzez rozmowę na miejscu w sprzy-
jającym do tego środowisku, z możliwością poznania ludzi, 
którzy tworzą firmę i obejrzenia jej produktów.   

Targi kontraktacyjne 

To, co zdecydowanie wyróżnia targi w Poznaniu, to fakt,  
że organizatorzy prowadzą długoterminową kampanię  
na pozyskanie branżowych zwiedzających. Co ważne, dla 
wystawców, od momentu zgłoszenia, prowadzone są inten-
sywne działania promujące ich marki oraz produkty na tere-
nie Polski oraz poza jej granicami. Już dziś warto pomyśleć  
o tym, aby zaplanować swoją ekspozycję w kolejnych edy-
cjach wydarzeń z bloku Polagra. To imprezy, które tworzone 
są z uwzględnieniem potrzeb branży, a ich nadrzędny cel 
stanowią prawdziwe spotkania i realne kontrakty.  
 

 
Kontakt: Katarzyna Świderska,  

e-mail: katarzyna.swiderska@mtp.pl,  
tel. 691 033 850. 
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