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Z KART HISTORII „PG”

Początkowo czasopismo wydawane było jako kwartalnik, przede 
wszystkim poradnik dla kierowników zakładów żywienia zbiorowe-

go, o czym świadczy najstarszy tytuł – „Żywienie Zbiorowe” (1946-1948 
i 1950-1955) oraz „Żywienie Człowieka” (1949). Przez kilka lat pismo 
funkcjonowało również jako „Przemysł Gastronomiczny” (1956-1963), 
aż wreszcie w 1964 r. przyjęło tytuł „Przegląd Gastronomiczny”. W latach 
1971-74 wydawana była specjalna wkładka „Nauka w służbie żywienia”, 
w której publikowano prace badawcze oraz nowatorskie artykuły na temat 
żywienia zbiorowego. Patronat nad tym dodatkiem objęła Sekcja Żywienia 
Człowieka SNT Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Wkładka 
ta później stała się częścią integralną miesięcznika, a dziś jej kontynuacją 
jest dział „Żywienie a Zdrowie”.

Na samym początku „PG” poruszało głównie problematykę dotyczącą 
zasad prawidłowego żywienia, ponieważ w społeczeństwie powojennym 
nie było dużej wiedzy na ten temat. Często też krytykowano poziom ów-
czesnej gastronomii, stan higieny i wyposażenie lokali. Wraz z rozwojem 
branży i przekształceniami ustrojowymi czasopismo zmieniało swój cha-
rakter i szatę graficzną, ale zawsze celem nadrzędnym była edukacja oraz 
wyznaczanie nowych trendów w polskiej gastronomii. 

Transformacja lat 90.
Ważnym momentem dla rozwoju pisma były lata 90., kiedy trzeba 

było dostosować się do realiów wolnego rynku. Oczekiwano wtedy od 
„PG” przede wszystkim porad i wskazówek dot. prowadzenia własnego 
biznesu gastronomicznego, informacji o gastro-nowościach i technolo-
giach. Zmieniły się realia – Polska otworzyła się na świat. W kraju pojawiły 
się zagraniczne sieci gastronomiczne. Dziś nikogo nie wzrusza otwarcie 
nowej „sieciówki”, podczas gdy otwarcie pierwszego w Polsce lokalu 
McDonalds’, do którego tłoczyły się w długiej kolejce tłumy warszawiaków, 
było wielkim wydarzeniem. Nic dziwnego, że znalazło się ono na pierwszej 
okładce „PG” nr 5/1992. To był znak nowych czasów i dla wielu prawdziwy 
powiew Zachodu, po latach siermiężnego PRL-u. W tych dynamicznych 
czasach transformacji stabilizuje się współczesny kształt czasopisma: od 
stycznia 1995 r. „Przegląd” ukazuje się już jako miesięcznik. O zachodzą-
cych kolejnych zmianach w profilu Czytelników świadczy dodany w 2005 r. 
podtytuł „Pismo gastronomów i hotelarzy”. 

„Przegląd Gastronomiczny” dzisiaj
Obecnie na łamach „PG” prezentowane są krajowe i zagraniczne 

nowości technologiczne i produktowe, pojawiają się porady dot. prowa-
dzenia biznesu gastronomicznego, przepisy prawne i podatkowe, kon-
tynuowana jest edukacja w zakresie prawidłowego żywienia. „Przegląd 
Gastronomiczny” to ważny głos i kronika branży od 1946 r. Znajdziemy 
tu relacje z wydarzeń (targów, konferencji, konkursów), opisy działalności 
stowarzyszeń branżowych, wywiady z szefami kuchni i osobami związa-
nymi zawodowo z gastronomią. Stałe działy to m.in.: Technika, Nauka, 
Żywienie a Zdrowie, Prawo, Hotele, Nowości, Targi, Z Branży, Przedsta-
wiamy, Korespondencja z Holandii, Cocktail Bar.

Miesięcznik „Przegląd Gastronomiczny” dociera do Czytelników w ca-
łej Polsce wyłącznie poprzez prenumeratę. Do grona Rady Programowej 
oraz stałych współpracowników Redakcji należą pracownicy i wykładowcy 

„Przegląd Gastronomiczny” to specjalistyczny i najstarszy na rynku miesięcznik branży gastronomicznej, ukazujący się nieprzerwanie „Przegląd Gastronomiczny” to specjalistyczny i najstarszy na rynku miesięcznik branży gastronomicznej, ukazujący się nieprzerwanie 
od października 1946 roku.  Dziś świętuje 75-lecie i z tej okazji przypominamy najważniejsze wydarzenia z jego historii.od października 1946 roku.  Dziś świętuje 75-lecie i z tej okazji przypominamy najważniejsze wydarzenia z jego historii.

75 lat „Przeglądu Gastronomicznego”

wyższych uczelni (m.in. SGGW, Krakowskiej Akademii A. Frycza Mod-
rzewskiego), co zapewnia wysoki poziom merytoryczny prezentowanych 
treści. Obecny skład Rady to: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (prze-
wodnicząca), prof. zwycz. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, dr inż. 
Elżbieta Polak, Jarosław Uściński (szef OSSKiC). Redakcja współpracuje 
też z organizacjami branżowymi (m.in. z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem 
Szefów Kuchni i Cukierni, Krajową Radą Gastronomii i Cateringu, Izbą 
Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego). Ze względu na swój edukacyjny 
charakter czasopismo jest chętnie prenumerowane przez biblioteki nauko-
we, wyższe uczelnie i szkoły gastronomiczne w całym kraju. Właścicielem 
tytułu jest Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników 
Przemysłu Spożywczego, a wydawcą Wydawnictwo Czasopism i Książek 
Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Spojrzenie w przyszłość
W 2011 roku zaczęła funkcjonować strona internetowa „Przeglądu” 

www.przeglad-gastronomiczny.pl, która w tym roku została gruntownie 
zmodernizowana; od lutego 2014 działa też profil facebook. Serdecznie 
zapraszamy do częstych odwiedzin i kontaktu! 

Zamieszczona powyżej galeria okładek pokazuje jak długą drogę prze-
szło czasopismo – od 8 stronicowej, czarno-białej broszury dla kierowników 
stołówek do kolorowego, fachowego miesięcznika dla branży HoReCa. 

Dziękujemy za wspólne lata Czytelnikom, Reklamodawcom i Autorom! 
Bardzo nam tylko smutno, że świętujemy w momencie, kiedy pandemia 
tak bardzo nadszarpnęła kondycję branży gastronomicznej na całym 
świecie. Mocno wierzymy, że sytuacja już wkrótce ulegnie poprawie i że 
nastąpi ponowny rozkwit branży. 

Zachęcamy do prenumeraty „PG” na 2022 i dziękujemy, że są Państwo 
z nami od tylu już lat!

Anna Wilczyńska
p.o. Red. Naczelnego
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