
   Śp. prof. dr hab. Roman Aleksander Grzybowski                             
                                (1941–2022)

Z najgłębszym żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 lipca br. zmarł prof. 
dr hab. Roman Aleksander Grzybowski, człowiek wybitny, powszechnie 
szanowany  i  lubiany,  emerytowany  nauczyciel  akademicki  Wydziału 
Technologii  Żywności  Szkoły  Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego 
w Warszawie oraz wieloletni dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu 
Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego. Jako pedagog był 
uznanym i cenionym specjalistą w zakresie mikrobiologii technicznej i mi-
krobiologii żywności. Sprawował funkcję prodziekana WTŻ, był członkiem 
wielu komisji senackich i rektorskich. Za swą pracę w SGGW był wyróż-
niony Złotą Odznaką Honorową  "Za Zasługi dla SGGW", Nagrodami 
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz wieloma Nagrodami 
JM Rektora SGGW. Drugą część swego życia zawodowego poświęcił 
zarządzaniu IBPRS – PIB aż do przejścia na emeryturę. Prof. Roman 
Grzybowski  był  członkiem  Polskiej  Akademii  Nauk  –  Wydz.  V  Nauk 
Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, potem Wydz. II Nauk Biologicznych 
i Rolniczych oraz Komitetu Nauk o Żywości, sprawował też funkcję wice-
prezesa Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. 

 Polska gospodarka żywnościowa straciła wybitnego wi-
zjonera oraz naukowca. Dla wielu był po prostu Kolegą, na 
którego w każdej chwili można było liczyć. Pozostawił po sobie 
znaczący osobisty dorobek intelektualny, ważny instytut nauko-

wo-badawczy, służący gospodarce żywnościowej, oraz wielu bliskich 
przyjaciół.

Bronisław Wesołowski 
Przewodniczący Rady Krajowej

Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego

Słowo pożegnalne Dyrektora IBPRS – PIB prof. dr. 
hab. inż. Artura H. Świergiela

Osobiście nie znałem prof. Grzybowskiego, ale jako obecny dy-
rektor IBPRS – PIB czuję się zobowiązany powiedzieć parę słów 
o człowieku, którego zawodową spuściznę niejako przejąłem i staram 
się efektywnie rozwijać, doceniając jednocześnie Jego osiągnięcia, 
mające duży wpływ na rozwój kierowanej przeze mnie placówki. 

Prof. dr hab. Roman Grzybowski był dyrektorem IBPRS w okresie 
01.02.1992 – 31.07.2012, czyli ponad 20 lat. Był to okres wielu prze-
mian, zarówno na polu naukowym jak i organizacyjnym. W tym cza-
sie (2003–2009) zostały włączone w struktury IBPRS wcześniej sa-
modzielne instytuty i laboratoria, tworząc duży, jedyny Instytut dzia-
łający w zakresie przemysłu spożywczego o zasięgu ogólnokrajowym, 
podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zasługą prof. 
Grzybowskiego jest, że udało się je efektywnie skonsolidować z IBPRS 
i stworzyć harmonijnie działający, jednolity organizm.

Profesor Grzybowski podjął w początkach XXI wieku (wówczas 
niełatwą i nieoczywistą) decyzję o utworzeniu w ramach Instytutu 
akredytowanego laboratorium badawczego – wdrożeniu systemu 
zarządzania według przyjętych międzynarodowych standardów, któ-
rego istnienie znacznie zwiększyło możliwości działania Instytutu 
zarówno w zakresie działalności badawczej, jak i komercyjnej.

Warto tu również wspomnieć o zorganizowaniu w IBPRS, 
w Zakładzie Technologii Fermentacji półtechnicznej linii produkcyjnej, 
wytwarzania preparatów bakteryjnych do kiszenia pasz, warzyw i kul-
tur starterowych dla piekarstwa, w której tworzenie Profesor był oso-
biście zaangażowany, a która działa i rozwija się do chwili obecnej 
i stanowi jasny punkt w wizerunku Instytutu. W czasie pełnienia funk-

cji Dyrektora przez prof. Grzybowskiego 
Instytut został uhonorowany 85 medalami 
złotymi, srebrnymi i brązowymi na targach 
i wystawach międzynarodowych i krajo-
wych, 31 nagrodami i wyróżnieniami 
MRiRW, MNiSW, Rady Głównej JBR, 
Fundacji Nauki Polskiej, 10 tytułami Lider 
Rynku i Euro Lider Rynku, czemu przysłu-
żyła się sprzyjająca atmosfera panująca w Instytucie. Pracownicy 
IBPRS otrzymali w tamtym okresie około 80 patentów, co potwierdza 
wysoki poziom prowadzonych ówcześnie badań.

Na podkreślenie zasługuje dbałość Profesora o pracowników, 
którzy zakończyli pracę w IBPRS przechodząc na emeryturę. Profesor 
pamiętał o tych ludziach, niejednokrotnie zasłużonych dla Instytutu, 
co wyrażało się organizowaniem spotkań wigilijnych i rocznicowych 
oraz przyznawaniem zapomóg osobom będącym w trudnej sytuacji 
finansowej.

Starsi pracownicy Instytutu pamiętają także zamiłowanie profe-
sora Grzybowskiego do wspólnego biesiadowania, Jego umiejętność 
śpiewania i tańca. Profesor znał wiele anegdot, zwłaszcza historycz-
nych, które znakomicie opowiadał; wspominają, że na biurku u prof. 
Grzybowskiego stało popiersie marszałka Piłsudskiego, co wyrażało 
Jego patriotyczne przekonania.

Odszedł człowiek szerokich horyzontów, głęboko zaangażowany 
w funkcjonowanie IBPRS, za co Mu szczerze dziękujemy.

Słowo pożegnalne przyjaciela ze studiów Edwarda 
Nieżewskiego

Żegnamy Romana Aleksandra Grzybowskiego – wspaniałego męża, 
ojca, przyjaciela, nauczyciela akademickiego SGGW, dyrektora Instytutu 
Biotechnologii.

Roman Aleksander Grzybowski urodził się 18 lutego 1941 r. w Puławach, 
maturę zdał w Grębowie. Jednak całe dorosłe życie poświęcił Warszawie. 
Studiował w latach 1959–1964 na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej 
SGGW, pracę magisterską obronił w Katedrze Mikrobiologii Technicznej 
u prof. Romana Majchrzaka. W uznaniu jego wybitnych zdolności otrzymał 
propozycję pracy jako asystenta w Katedrze Mikrobiologii Technicznej. 
W 1973 r. uzyskał doktorat, a w 1984 r. tytuł doktora habilitowanego. W trak-
cie pracy odbył dwa staże zawodowe w Uniwersytecie Stanowym w Nord 
Dakota w USA. 

W 1992 r . wygrał konkurs na dyrektora IBPRS. W 1996 r. otrzymał 
nominację profesorską. Był autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych 
i promotorem i recenzentem 103 przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
Śp. prof. Roman Grzybowski odznaczony był Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski  i Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami Ministra 
Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rolnictwa oraz Rektora SGGW.

 Żegnam śp. Romana w imieniu koleżanek i kolegów z naszego rocz-
nika studiów, jesteśmy dumni, że pośród naszego elitarnego rocznika był 
taki kolega, jak nieodżałowany Roman Grzybowski, sam bardzo zdolny 
dawał przykład solidności i pracowitości i poważnego traktowania nauki 
w czasie studiów.

Żegnam śp. Romana również w  imieniu Mazowieckiego Oddziału 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, w pra-
cach którego brał udział będąc już na emeryturze. Śp. Romana wspomi-
namy  jako człowieka niezwykle  inteligentnego o wielkiej uprzejmości 
i życzliwości, ze zrozumieniem podchodzącego do potrzeb i problemów  
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ALKOHOLE

Globalna sprzedaż napojów spirytusowych w 2021 r. wzrosła o 9%
Według raportu opracowanego przez World Spirits Alliance światowy rynek napojów 

spirytusowych wzrósł w 2021 r. wartościowo o 9%, osiągając wysokość 490,3 mld USD. Nie 
zrównoważyło to jednak 13,1-procentowego spadku sprzedaży odnotowanego w 2020 r. 
z powodu pandemii. Przewiduje się, że do 2025 r. globalna sprzedaż wzrośnie do 30,7% 
i będzie napędzany przez premiumizację, czyli konsumenci nie będą pić więcej, lecz będą 
spożywać droższe alkohole.

Rumunia podnosi akcyzę na alkohol i VAT na słodkie napoje
Rumunia zatwierdziła od 1 sierpnia br. podwyżkę akcyzy na alkohol, a także wzrost podat-

ku VAT na napoje bezalkoholowe z dodatkiem cukru, substancji słodzących i aromatów z obo-
wiązujących dotychczas 9% do 19%. Nowa stawka VAT ma obowiązywać o 1 stycznia 2023 r.

Wzrost wartości ABV w napojach RTD 
Według danych IWSR, producenci nowych wprowadzanych na rynek produktów RTD 

skłaniają się do cen superpremium, odchodzą od opakowań plastikowych, zgłaszają mniej-
szą ilość oświadczeń zdrowotnych, za to wprowadzają większą różnorodność zawartości 
alkoholu. Największym rynkiem RTD są Stany Zjednoczone, które wraz z Australią, Brazylią, 
Kanadą, Chinami, Niemcami, Japonią, Meksykiem, RPA i Wielką Brytanią odpowiadają za 
85% światowego spożycia RTD. Ponad połowa alkoholowych napojów RTD wprowadzonych 
na rynek w II połowie 2021 r. miała 5–7,5% lub więcej alkoholu – trend ten dotyczył Chin, 
Stanów Zjednoczonych i Australii, natomiast nie sprawdził się w Niemczech i Japonii.

Beam Suntory i Edrington wychodzą z Rosji
Firmy Beam Suntory i Edrington sprzedały lokalnemu zespołowi kierowniczemu spółkę 

joint venture Maxxium Russia. Zawieszone zostały również przesyłki z Beam Suntory ze 
względu na obowiązujące przepisy i sankcje międzynarodowe.

Diageo zamyka działalność w Rosji 
Diageo w marcu br. ogłosił zawieszenie sprzedaży swoich produktów w Rosji. 

Obecnie podjął decyzję o zamknięciu działalności na rynku rosyjskim. Proces ten ma 
potrwać około pół roku.

PIWO

Pięć krajów, gdzie pije się najwięcej Guinnessa 
Choć Arthur Guinness podpisał w 1759 r. umowę najmu browaru St James’ Gate 

Brewery w Dublinie na 9000 lat, to Irlandia, miejsce narodzin piwa Guinness zadowala się 
drugim miejscem pod względem spożycia tego piwa. Pierwsze miejsce zajmuje Wielka 

Brytania. Trzecie miejsce przypada Nigerii, gdzie Guinness jest sprzedawany od 1827 r. Na 
czwartym miejscu znajdują się USA, a na piątym Kamerun.

Spacer „po piwie”
Po wprowadzeniu na rynek piwa Heineken Silver firma wypuściła limitowaną edycję 

sneakersów. Obuwie ma zgodnie z kolorystyką Heinekena zieloną cholewkę ze srebrnymi 
i czerwonymi akcentami. W język wbudowany został wyjmowany otwieracz do butelek, 
natomiast w podwyższone podeszwy wstrzyknięto piwo Heineken Silver, aby Heinekicks 
były pierwszym obuwiem, które pozwala chodzić po piwie.

NAPOJE FUNKCJONALNE

Herbata funkcjonalna
Firma B2B Finlays wprowadziła na rynek mieszankę herbaty i proszku roślinnego pod 

nazwą Just Add Water. Linia ta składa się z czterech receptur do stosowania rano, w połu-
dnie, pod wieczór i na noc i obejmuje Immunity (Odporność), Antioxidant (Przeciwutleniacz), 
Energy (Energia) i Digestion (Trawienie). Odporność zawiera mieszankę zielonej herbaty 
z dodatkiem aromatu jabłka i imbiru, wzmocnionej baobabem i akacją. Przeciwutleniacz 
zawiera fioletową herbatę bogatą w antocyjany. Energia to czarna herbata, guarana i ekstrakt 
z żeńszenia, a Trawienie to czarna herbata z dodatkiem ekstraktu z akacji. Herbata pakowa-
na jest w saszetki jednorazowego użytku i natychmiast rozpuszcza się w zimnej wodzie. Nie 
zawiera dodatku cukru, sztucznych barwników, aromatów i konserwantów.

Monster Energy wprowadza na rynek kawę z podtlenkiem azotu
Monster Energy wprowadził na rynek kawę typu cold brew z podtlenkiem azotu w swo-

jej linii kawowej o nazwie Java Monster. Napój występuje w dwóch smakach – latte (z dodat-
kiem mleka o obniżonej zawartości tłuszczu) oraz słodkiej czerni. Nie zawiera cukru, a na 
porcję przypada 10 kcal.

WODA

Trendy w branży napojów wodnych
Wg Grand Viev Report światowy przemysł wody gazowanej ma osiągnąć do 2028 r. 

76,95 mld USD przy rocznym tempie wzrostu na poziomie 12,6%. W 2020 r. woda mine-
ralna naturalnie gazowana miała ponad 60% udziału w rynku wód gazowanych. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się też gazowane wody smakowe o nutach owocowych lub kwia-
towych, wolne od cukru i słodzików, które postrzegane są jako zdrowsze od napojów gazo-
wanych. Do napojów wodnych zaliczają się również hard seltzer’s, które są mieszanką 
alkoholu, wody i naturalnych aromatów, uważane za zdrowszą alternatywę dla koktajli, wina 
czy piwa. Statista prognozuje, że do 2025 r. rynek hard seltzer’s osiągnie 39,53 mld USD. 
Kolejny rosnący trend to wody funkcjonalne. Fortune Business Insights przewiduje, że do 
2028 r. rynek wód funkcjonalnych osiągnie wartość 22,97 mld USD przy rocznej stopie 
wzrostu na poziomie 7,55%. Wody funkcjonalne oferują dodatkowe korzyści zdrowotne 
dzięki takim dodatkom jak witaminy, minerały, przeciwutleniacze. Wśród innowacji pojawiły 
się wegańskie wody białkowe firmy Vieve, woda z CBD z firmy Karma Water czy tonik 
energetyczny z kofeiną, miodem i stewią firmy Buzzed.

Krystyna Bogacz



 innych, przy tym obdarzony niezwykłym poczuciem humoru i radości 
życia, co powodowało, że przebywający z nim czuli się bliscy i potrzebni, 
a jednocześnie był poważny i stanowczy. Był człowiekiem dobrze zorga-
nizowanym, ambitnym i pełnym energii do działania, był przykładem, jak 
godnie żyć, wspierać ludzi, zachowując pogodę ducha i czyste sumienie.

W 1965 r. zawarł związek małżeński z Hanną Łucją Szeligowską, 
z tego małżeństwa urodził się syn Maciej, który został wybitnym pianistą, 
kompozytorem i dyrygentem. Małżonka zmarła 4 lata temu, co Roman 
bardzo ciężko przeżywał.

Nasze serca napawa ogromny smutek, że nigdy już nie będziemy 
mogli przeżyć ze śp. Romanem wspólnych radości, zachowamy jednak 
te wszystkie najmilsze wspomnienia i będziemy je pielęgnować, aby 
Roman na zawsze pozostał w naszych sercach.

W imieniu rodziny, a zwłaszcza syna Macieja pragnę wszystkim obec-
nym podziękować za przybycie i słowa wsparcia, proszę o pamięć, modli-

twę i nawiedzanie Jego miejsca wiecznego spoczynku. Warto pamiętać 
słowa św. Antoniego z Padwy, franciszkanina, doktora kościoła: „Nic pew-
niejszego od śmierci, nic bardziej niepewnego od jej godziny”.

Od Redakcji PFiOW 
Nasza redakcja miała okazję współpracować z Panem Profesorem od 

wielu lat, był przewodniczącym Rady Programowej naszego czasopisma 
przez 15 lat, a potem przez kilka lat Rady Ekspertów Branżowych (do lipca 
br.). Współpraca układała się znakomicie, Profesor nas wspierał meryto-
rycznie, mądrze doradzał, miał zawsze ciepłe słowo i uśmiech. Będziemy 
Go  wspominać jako Przyjaciela naszego pisma, wielce życzliwego wobec 
nas, Człowieka o wysokiej kulturze osobistej i dużym poczuciu humoru. 
Będzie Go nam bardzo brakowało.

Rodzinie oraz Przyjaciołom i Współpracownikom Pana Profesora skła-
damy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

 Cześć Jego Pamięci
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