
– Póki stowarzyszenia branżowe organizowały tego typu spotkania, 
braliśmy w nich udział. Kilka lat temu zabrakło takich propozycji, 
dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy organizować własne sympozja 
– mówi Mieczysław Pankiewicz, prezes Euro-PAN. – Ludzie z branży 
mięsnej swoim zainteresowaniem spowodowali, że ten rodzaj spotkań 
kontynuujemy. Mają sens, ponieważ i my, i nasi klienci widzimy po-
trzebę dorocznych kontaktów z wymianą doświadczeń, prezentacją 
oferty naszych partnerów produkujących maszyny i urządzenia oraz 
przedstawianiem możliwości zdobywania funduszy na rozwój i mo-
dernizację firm. Stąd na naszych sympozjach obecność m.in. przed-
stawicieli resortu rolnictwa i jego agend. Sympozja dają możliwość 
spotkań w jednym miejscu naszych klientów i dostawców, ale także 
ludzi nauki, mediów, specjalistów z zakresu technologii i urzędników 
państwowych. Program tworzymy tak, by wypełniło go kilka inte-
resujących wykładów.

Zgodnie z takim programem przedpołudniową część sympozjum 
i kilka godzin po południu wypełniły wykłady i prelekcje. O tym, 
że były ciekawe niech świadczy fakt, że sala konferencyjna do końca 
była wypełniona słuchaczami. Wiele osób korzystało z możliwości 
indywidualnych rozmów z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa, 
ARiMR oraz ze specjalistami z Euro-PAN i jego firm partnerskich.

Podczas wykładów Jarosław Naze, zastępca Głównego Lekarza We-
terynarii, mówił o sytuacji w branży po wykryciu w Polsce przypadków 
afrykańskiego pomoru świń u dwóch dzików i konsekwencjach tych 
zdarzeń, zwłaszcza w zakresie eksportu mięsa wieprzowego. Agniesz-
ka Szwech i Bożena Latuch z Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa przedstawiły możliwości wsparcia sektora produkcji 
i przetwórstwa mięsa w ramach PROW na lata 2014-2020. Temat 
ten w szczegółach przybliżył dr Marcin Postawka ze Szkoły Głównej 
Handlowej, wskazując możliwości korzystania z różnych programów 
przez przedsiębiorstwa z branży mięsnej. Mieczysław Pankiewicz oraz 

Marcin Nejman zaprezentowali aktualną ofertę firm przedsiębiorstw 
współpracujących z firmą Euro-PAN, w tym: Banss, KJ Industries, 
Tajfun MariMatic, MCM i Hitachi.

Wybraną ofertę Banss, w kontekście ustawy o dobrostanie zwierząt, 
przedstawił m.in. Peter Boesen; ofertę Gea Westfalia Separtor – Jacek 
Barłożewski, a Gea Refrigeration zaprezentowali Grzegorz Michalski 
i Adam Majewski.

– Nasze spotkanie różni się od sympozjów czy konferencji organizo-
wanych przez inne firmy z tzw. otoczenia branży mięsnej – podkreśla 
Mieczysław Pankiewicz. – Funkcje reklamowe i promocyjne margina-
lizujemy. Staramy się prezentować nowe technologie czy nowe rozwią-
zania, wynikające na przykład ze zmiany obowiązujących przepisów. 
Tym razem wykłady dotyczyły m.in. nowych rozwiązań w zakresie 
głuszenia zwierząt w kontekście ich dobrostanu czy propozycji rozwią-
zań w chłodnictwie, co wiąże się z koniecznością wymiany urządzeń 
w najbliższej przyszłości. Mamy jedną zasadę, której się trzymamy 
– sympozjum musi być interesujące dla naszych klientów.

Gościem specjalnym sympozjum był minister rolnictwa Marek Sa-
wicki. Z zainteresowaniem wysłuchano jego wystąpienia na temat ak-
tualnej sytuacji polskiego eksportu, a także eksportowych perspektyw 
branży mięsnej po oficjalnych wizytach i rozmowach m.in. w krajach 
Dalekiego Wschodu. Nie zabrakło także możliwości porozmawiania 
z ministrem o branży mięsnej i perspektywach jej rozwoju.

Uczestnicy sympozjum z pewnością będą wspominać nie tylko 
część teoretyczną, ale także liczne atrakcje wieczoru. Tym razem 
uczestnikom sympozjum zaproponowano wizytę w... pałacowym bro-
warze (z degustacją znakomitych piw), zawody na strzelnicy lub relaks 
w SPA. Podczas uroczystej kolacji oklaskiwano występ znakomitego 
tria „Klezmersi” i kubańskiej piosenkarki Mili Morena, której udało 
się zachęcić kilka osób do nauki gorącej salsy.

tekst i zdjęcia: Bożena Skarżyńska

Sympozjum Euro-PAN dla branży mięsnej

Owocne dyskusje
i gorące rytmy
w Żelechowie

Firma Euro-PAN, zgodnie z pięcioletnią tradycją, przygotowała 
kolejne Sympozjum dla branży mięsnej. Tym razem spotkanie 
przedsiębiorców z sektora mięsnego i przedstawicieli firm 
oferujących dla nich maszyny i urządzenia odbyło się w dniach 
22-23 maja w Żelechowie, w pięknie odrestaurowanym pałacu 
z ciekawym zapleczem Wellness i SPA. Wybór takich właśnie 
miejsc jest także niezmienną tradycją spotkań z firmą Euro-PAN.



1. Jarosław Naze, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii mówił o sytuacji w branży 
po wykryciu w PoIsce przypadków ASF u dzików 2. Agnieszka Szwech, zastępca dy-
rektora Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych ARiMR zachęcała do sięgania 
po środki w nowym rozdaniu PROW 3. Dr Marcin Postawka z SGH wskazywał najcie-
kawsze i najbardziej obiecujące programy PROW, z których będą mogły korzystać 
małe i średnie przedsiębiorstwa 4. Jacek Barłożewski przedstawił aktualną ofertę Gea 
Westfalia Separator 5. Przedstawiciele firmy Banss wskazywali na rozwiązania przygoto-
wane z myślą o wdrażaniu unijnej ustawy o dobrostanie zwierząt 6. Grzegorz Michalski 
i Adam Majewski z Gea Refrigeration podpowiadali, jak można wykorzystywać nowe 
technologie chłodnicze 7. Dyskusja z sali wykładowej przenosiła się w plener; pytaniami 
zasypano m.in. dr Naze.
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1514 8. Mocna ekipa firmy Banss... 9. ... i zakładów Mięsnych Olewnik 10. Gościem sympo-
zjum był minister Marek Sawicki, którego w imieniu organizatorów powitali: Mieczy-
sław Pankiewicz i Ryszard Smolarek 11. Minister Sawicki podzielił się informacjami o 
aktualnej sytuacji branży mięsnej i polskich eksporterów wieprzowiny 12. Atrakcje 
wieczoru to m.in. zawody strzeleckie (tu dyplomowani uczestnicy rywalizacji), 13. wi-
zyta w pałacowym browarze, 14. i 15. występy znakomitych artystów 16. i tradycyjna 
biesiada do białego rana.
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