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Spotkanie opłatkowe polskich
przetwórców żywności
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grudnia 2019 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19 miało miejsce coroczne spotkanie opłatkowe polskich producentów i przetwórców żywności. Spotkania te
są okazją do wspólnego przeżycia podstawowej prawdy wiary
chrześcijańskiej związanej z narodzeniem Chrystusa oraz do
integracji środowiska przetwórców żywności, w tym także
środowiska naukowego i medialnego z nim związanego. Odbywają się one na zaproszenie Delegata Konferencji Episkopatu
Polski ds. Polskich Przetwórców Żywności, którym obecnie jest
bp Piotr Sawczuk, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej. Świeckim koordynatorem spotkań jest, od początku istnienia tego
duszpasterstwa, prof. Janusz Berdowski, Przewodniczący Sekcji Przemysłu Spożywczego Klubu PF ISO 9000. W organizacji
duszpasterstwa i tychże spotkań uczestniczy także ks. Artur
Wysocki, prof. UKSW, który jest duszpasterzem przetwórców
żywności w archidiecezji warszawskiej (woj. mazowieckie).
Na tegoroczne spotkanie przybył także ks. kard. Kazimierz
Nycz, arcybiskup warszawski, który podzielił się z obecnymi
swoimi przemyśleniami i przekazał życzenia z okazji Świąt przedstawicielom środowiska. Poza integracją środowiska spotkania
są okazją do podjęcia ważnych dla producentów i przetwórców
żywności bieżących zagadnień, do których odnoszą się poproszone o głos osoby. W tym roku jednym z głównych tematów
była przygotowana nowa wersja Kodeksu Etyki Żywnościowej,
która ma zostać rozpowszechniona wśród producentów i przetwórców żywności. Przemawiający podkreślali znaczenie kwestii
etycznych w perspektywie realizacji rozwoju zrównoważonego
i odpowiedniego miejsca naszego rolnictwa w Unii Europejskiej.
Ważne słowa do zebranych osób wypowiedział obecny
na spotkaniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof
Ardanowski, który wskazał na podstawowe kierunki rozwoju
resortu, którym zawiaduje, w sposób szczególny nawiązując
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do potrzeby lepszej promocji etosu producenta i przetwórcy
żywności w kontekście prezentowanego Kodeksu. Zaznaczył
również potrzebę współdziałania w tym względzie z Kościołem, którego nauczanie wspiera utrwalanie postaw moralnych
w społeczeństwie. Pan Minister mówił ponadto o potrzebie
lepszej integracji środowisk producentów i przetwórców żywności.
Kolejnymi osobami, które zabrały głos na spotkaniu, wnosząc wiele interesujących uwag do rozważań, były: Pan Marek
Marzec, dyrektor Biura IFS Office Central & Eastern Europe (firmy certyfikującej), Pan Bronisław Wesołowski, prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSPOŻ), Pan Piotr Polatowski, dyrektor
ds. certyfikacji wyrobów DQS Polska, licencjonowanej jednostki
certyfikującej, oraz Pan Tadeusz Wojciechowski, redaktor naczelny czasopisma „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”.
Spotkanie opłatkowe uświetnił Chór Kameralny pod kierunkiem Pani Anety Mroczek, działający przy Sokołowskim
Ośrodku Kultury (Sokołów Podlaski), który wykonał kolędy
i pastorałki bożonarodzeniowe. Wspólne świętowanie , jak co
roku, nie obyło się bez dostarczonych przez obecnych przedstawicieli środowiska produktów żywnościowych, dzięki którym miała miejsce agapa. Rozmaitych ciast i ciastek dostarczyła Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska (SPC) w Warszawie,
której prezesem jest Pan Janusz Kazimierczuk, a dyrektorem
oddziału (Zakład Piekarski Krakowiaków), który dostarczył
produkty, Pan Jan Stegman. Zaopatrzenie w soki i napoje zapewniła Pani Barbara Groele, sekretarz generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), natomiast
o możliwość degustacji win zatroszczył się Pan Bartłomiej Sarecki, prezes PPHU AWE z Bielska-Białej. Wspólna agapa daje
szansę lepszego poznania się obecnym osobom, indywidualnych rozmów oraz wymiany doświadczeń.
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