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Nie było jeszcze takiego sympozjum dla branży mięsnej. Tę opinię zgodnie po imprezie, zorgani-
zowanej w dniach 23-25 października na Zamku Książ, powtarzała większość uczestników. Głów-
nymi organizatorami całego przedsięwzięcia były firmy Variovac oraz Bastra, które równie mocno 
zadbały o część merytoryczną, jak i rekreacyjno-rozrywkową. Patronat nad imprezą objęło Stowa-
rzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Izba Gospodarcza Polskie Mięso, 
natomiast patronat medialny Redakcja Kalejdoskopu Mięsnego. 



Uczestników spotkania przywitało 
rześkie, popołudniowe powietrze, 
serdeczny uścisk dłoni organizato-

rów oraz ufundowany przez nich sympa-
tyczny upominek. Uroczysta kolacja w Re-
stauracji Książęcej uświetniła początek zor-
ganizowanego sympozjum. Licznie przyby-
li przedstawiciele branży mięsnej po obfi-
tym posiłku spędzili wspólnie jeszcze kilka 
godzin. Wyśmienita atmosfera przy lampce 
dobrego wina pozwoliła nadrobić zaległo-
ści towarzyskie.

W drugim dniu odbyła się konferencja na 
Zamku Książ, która była głównym celem 
spotkania rzeźników. Rozpoczął ją wykład 
przygotowany przez firmę Bastra Weindich 
na temat zapewnienia bezpieczeństwa 
żywności poprzez dezynfekcję UV. Kolej-
nym punktem zebrania było omówienie 
nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie 

opakowań  Convenience Food. Seminarium 
przygotowały firmy: Variovac Polska, Süd-
pack Polska oraz Linde Gaz Polska. W prze-
rwie pomiędzy wystąpieniami doszło do 
żywej dyskusji na temat aktualnych proble-
mów w przemyśle mięsnym, tj.: eksportu, 
promocji polskiego mięsa, nadprodukcji 
oraz przeinwestowania niektórych zakła-
dów mięsnych. Poruszono również kwestie 
dotyczące konieczności jednoczenia się 
branży w dobie silnej konkurencji, ograni-
czonych rynków zbytu oraz kryzysu finan-
sowego. Dysputa na tyle ożywiła zgroma-
dzonych gości, że wyszła poza ściany Sali 
Konferencyjnej i dalej była kontynuowana 
w kuluarach. Do części dydaktycznej wró-
ciliśmy za sprawą Ferox Energy Systems 
przedstawiającej alternatywne metody za-
gospodarowania odpadów organicznych 

do produkcji zielonej energii. Konferencje 
zakończono wykładem Fundacji EURO 
MOST o możliwościach pozyskania dofi-
nansowania dla firm z branży mięsnej w 
ramach Działania 123 „Wzrost wartości do-
danej podstawowej produkcji rolnej i le-
śnej”.

Obiad stonował zapał rozmówców. Po 
krótkiej przerwie przyszedł czas na zajęcia 
integracyjne. Turniej Rycerski pozwolił wy-
kazać się uczestnikom pomysłowością, 
umiejętnością działania w grupie oraz 
sprawnością fizyczną. Zdrowa rywalizacja 
sportowa jeszcze bardziej skonsolidowała 
środowisko. Po turnieju rycerskim można 
było odetchnąć w Restauracji Książęcej de-
lektując się smakiem wybornych win w to-
warzystwie somelierów.

Ukoronowaniem pracowicie spędzone-
go dnia był bal w zamkowej Sali Balowej 
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Uczestnicy sympozjum

Toast otwierający bal

Remigiusz Węgrzynowicz i Jacek Parcheniak
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poprzedzony  toastem w Sali Maksymilia-
na. Wspólny toast uczestników spotkania 
zapoczątkowały krótkie podziękowania 
oraz życzenia dobrej zabawy przekazane 
przez Zbigniewa Nowaka prezesa Stowa-
rzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Wi-
tolda Choińskiego prezesa Izby Gospodar-
czej „Polskie Mięso” oraz z ramienia organi-
zatorów dyrektora Remigiusza Węgrzyno-
wicza z firmy Variovac Polska i dyrektora 
Jacka Parcheniaka z firmy Bastra Weindich. 
Po symbolicznym stłuczeniu kieliszka, licz-
nie zebrani goście uwiecznieni zostali na 
wspólnej fotografii. A później już tylko za-

bawa … podczas której wyłoniono zwycię-
ską drużynę turnieju rycerskiego a także 
księcia i baronową hazardu. Doskonały 
akompaniament muzyków z Krakowa po-
zwolił bawić się do samego rana. 

Ostatni dzień pobytu był okazją do zwie-
dzenia jednego z największych zamków na 
terenie naszego kraju. Barwna opowieść 
przewodnika wprowadziła nas w świat in-
tryg i tajemnic skrywanych  w jego murach. 
Książ pożegnał nas jesienną, słoneczną po-
godą. Czyżby również i o ten szczegół  za-
dbali organizatorzy?

Tematy referatów Sympozjum
dla Przemysłu Mięsnego

• Zapewnienie bezpieczeństwa żywności 
poprzez dezynfekcję UV (Katarzyna Go-
dlewska – BASTRA Weindich)

• Convenience Food – szansa na uzyskanie 
dodatkowej wartości, wzrost sprzedaży 
i pozyskanie nowych rynków zbytu. 

- Standaryzacja dań gotowych (Wiesław 
Szymczuk – VARIOVAC Polska)

- Uszlachetnienie mięs marynowaniem 
(Piotr Orłowski – VARIOVAC Polska)

- Obróbka mięsa mielonego (Wojciech 
Gaczyński – VARIOVAC Polska)

• Trendy w opakowaniach Convenience 
Food (Stanisław Herich – Südpack Pol-
ska)

• Convenience Food – nowe produkty, co-
raz bardziej wymagające technologie. 
Zastosowanie gazów kriogenicznych w 
przemyśle spożywczym (Sławomir Wój-
cik, Marek Jaśkiewicz – Linde Gaz Pol-
ska)

• Alternatywne metody zagospodarowa-
nia odpadów organicznych do produkcji 
zielonej energii (Przemysław Zakrzewski 
– Ferox Energy Systems) 

Wspólne zdjęcie w Sali Maksymiliana

Część artystyczna sympozjum
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• Możliwości pozyskania dofinansowania 
dla firm branży mięsnej w ramach Działa-
nia 123 „Wzrost wartości dodanej pod-
stawowej produkcji rolnej i leśnej”. Za-
kres inwestycji możliwych do zrealizowa-
nia w ramach działania 123 PROW 2007-
-2013 (Józef Kowalczyk – Fundacja EURO 
MOST)

Osoby zainteresowane powyższymi te-
matami odsyłamy do firm przedstawiają-
cych referaty.

BASTRA Weindich
tel.: 032 245 60 14 www.bastra.com.pl

Ferox Energy Systems
tel.:  032 254 61 69 www.ferox.pl

Fundacja EURO MOST
tel.: 022 828 06 20 www.euro-most.fip.pl

Südpack Polska
tel.:  032 730 31 12 www.suedpack.com

VARIOVAC Polska
tel.: 056 653 92 57 www.variovac.pl

Stanisław Herich, Südpack Polska

Przemysław Zakrzewski, Ferox Turniej rycerski


