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7 października 1893 r. ukazał się pierwszy numer  Gazety Cukrowniczej – 
tygodnika poświęconego sprawom przemysłu cukrowniczego i pokrewnej gałęzi 
przemysłu.

W tym roku obchodzimy Jubileusz 120-lecia naszej Gazety Cukrowniczej. 
Dzisiaj trudno wyobrazić sobie rozwój przemysłu cukrowniczego w Polsce bez 
Gazety  Cukrowniczej.  To  czasopismo  od  początku  jego  wydawania  było 
propagatorem  postępu  technicznego  w  uprawie  buraków  cukrowych  oraz 
technologii i techniki produkcji cukru.

Gazeta  Cukrownicza  zawsze  pisała  też  o  sprawach  gospodarczych  i 
organizacji  przemysłu cukrowniczego, sprawach socjalnych, bezpieczeństwa i 
higieny  pracy  oraz  o  sprawach  ruchu  stowarzyszeniowego  techników 
cukrowników polskich.   Przez  dziesięciolecia  była  najbardziej  dostępnym i 
aktualnym podręcznikiem dla wielu pokoleń młodych techników cukrowników, 
którzy  trafiali  do  szybko  rozwijającego  się  przemysłu  w  Polsce,  którzy 
uczestniczyli również w wielu budowach i rozruchach produkcyjnych cukrowni 
budowanych przez polskie firmy poza granicami kraju.

Sam jestem wiernym czytelnikiem Gazety Cukrowniczej od 50 lat i wiem jak 
bardzo  dużo  zawdzięczam  lekturze  tego  czasopisma.  Lektura  Gazety 
Cukrowniczej  nauczyła  mnie  pokory  wobec  wiedzy,  doświadczenia  i 
zaangażowania naszych poprzedników w sprawy przemysłu cukrowniczego.

Gazeta  Cukrownicza  za  autorów  miała  na  początku  doświadczonych 
pracowników przemysłu, później pracowników powołanego do życia w 1898 r. 
Centralnego  Laboratorium  Cukrowniczego,  przekształconego  w  1927  r.  w 
Instytut  Przemysłu  Cukrowniczego,  a  po  wojnie  pracowników  Politechniki 
Łódzkiej i  innych uczelni i  instytutów naukowych oraz firm dostarczających 
urządzenia i aparaturę dla cukrowni.

Gazeta  Cukrownicza  to  również  dokładnie  napisania  historia  przemysłu 
cukrowniczego w Polsce.  

Wspominając  dzisiaj  120-lecie  powołania  do  życia  Gazety  Cukrowniczej 
oddajemy hołd jej twórcom, redaktorom, autorom oraz wydawcom. 

Wydawcą  Gazety  Cukrowniczej  w  okresie  międzywojennym  była  Rada 
Naczelna Polskiego Przemysłu Cukrowniczego, Drukarnia Techniczna Spółka 
Akcyjna w Warszawie ul.  Czackiego 3/5, w budynku, w którym się  obecnie 
znajdujemy. 

Obecnym wydawcą jest SIGMA-NOT a właścicielem  tytułu Stowarzyszenie 
Techników Cukrowników.



Na nas, obecnych cukrownikach, spoczywa obowiązek uszanowania trudu i 
wiedzy naszych poprzedników i zadbanie o kontunuowanie wydawania Gazety 
Cukrowniczej, chociaż jej rola i znaczenie w dobie internetu i łatwej dostępności 
do podręcznikowej wiedzy fachowej bardzo się zmieniła.

Genezę  Gazety  Cukrowniczej  przybliży  referat  obecnego  Redaktora 
Naczelnego p. Bogdana Mardofela.

Zapraszam  do  obejrzenia  skromnej  ekspozycji  starych roczników  Gazety 
Cukrowniczej liczących po ponad 1400 stron.


