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Spotkanie przy wielkanocnym stole

Świąteczny
Zielony Targ

20 marca 2016 r. w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim zorganizowano Śniadanie
Wielkanocne dla środowisk wiejskich.

19 marca w Poznaniu odbyła
się wielkanocna edycja Zielonego Targu.
Zielony Targ to miejsce,
gdzie od kilku lat w każdą sobotę poznaniacy zaopatrują
się w ekologiczne produkty,
oferowane przez lokalnych wytwórców z województwa wielkopolskiego. Zlokalizowany
jest w centrum Poznania, przy
placu Bernardyńskim. Można
tu kupić sery własnego wyrobu, tradycyjne wędliny, chleb
na zakwasie, a także świeże
owoce i warzywa.
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Zdrowa żywność

Na VII edycję Śniadania Wielkanocnego przybyło ponad 1200 osób związanych z wielkopolską wsią. Przy wspólnym stole zasiedli rolnicy, parlamentarzyści, samorządowcy, członkinie kół gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele organizacji wspierających rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
na terenie Wielkopolski.

Wystąpienie gospodarza ubiegłorocznego spotkania Justyny Urbaniak, burmistrz Stawiszyna. Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Stajkowski – członek zarządu
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Jerzy Berlik – wicestarosta gnieźnieński,
Krzysztof Grabowski – wicemarszałek województwa, Tadeusz Bąkowski – wójt
gminy Kiszkowo oraz Piotr Walkowski – prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Produkty dostępne na Zielonym Targu mają tę przewagę
nad żywnością przemysłową,
dostępną w sieciach sklepowych, że są wytwarzane
w sposób ekologiczny, tradycyjnymi metodami, a dodatkowo większość z nich posiada certyfikaty produktu regionalnego. Zaopatrując się
w tym miejscu, mamy pewność, że nabywamy wyroby
naturalne i zdrowe.
Wielkanocny klimat

W

Niedzielę Palmową,
w hali widowiskowosportowej w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim,
odbyło się uroczyste spotkanie
przedstawicieli środowisk wiejskich pn. Śniadanie Wielkanocne. Przy wspólnym stole zasiedli rolnicy, parlamentarzyści,
samorządowcy, członkinie kół
gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele organizacji wspierających rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich na terenie
Wielkopolski.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, a w jego
trakcie realizowano projekt
pn. „Śniadanie Wielkanocne
– wielkopolska tradycja”,
współfinansowany z pieniędzy
Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Podtrzymywanie tradycji

– Obrzędy związane ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejszymi świętami chrześcijańskimi, są wyrazem wielowiekowej tradycji,
pielęgnowanej przez pokolenia.
Nieoceniona w tym zasługa
mieszkańców wsi, którzy przykładają dużą wagę do tradycji,

do wiary i obrzędowości, również do zachowania dziedzictwa kulinarnego związanego
z okresem wielkanocnym. Inicjatywy, takie jak dzisiejsza,
służą podtrzymywaniu tego
cennego dorobku – powiedział w swoim wystąpieniu wicemarszałek województwa
Krzysztof Grabowski.
Tę tematykę poruszono także w dalszej części uroczystości podczas krótkiego wykładu
oraz prezentacji multimedialnej, ukazującej bogactwo obrzędów oraz symbolikę i pochodzenie Świąt Wielkanocnych.

się do wydarzeń, jakie będą
towarzyszyć obchodom rocznicowym na ziemi gnieźnieńskiej, a także w całym województwie.

Świąteczne potrawy

Na stołach królowały tradycyjne potrawy wielkanocne.
Nie zabrakło staropolskiego

Jubileusz chrztu

Wybierając miejsce tegorocznego spotkania, organizatorzy
chcieli nawiązać do 1050.
rocznicy Chrztu Polski. O jubileuszu przypomniała między
innymi scenka przygotowana
przez młodzież z Zespołu Teatralno-Muzycznego, działającego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Stanisława Mikołajczyka
w Gnieźnie.
Składając świąteczne życzenia, przewodnicząca sejmiku województwa Zofia
Szalczyk również odniosła

Do konkursu zgłoszono wiele okazałych wypieków.

żuru z białą kiełbasą, faszerowanych jaj, wędlin, pasztetów oraz chrzanu. Świątecznego nastroju dodawały
ręcznie przygotowane dekoracje – kompozycje z gałązek
wierzby, bukszpanu i pisanek.
Jedną z przygotowanych
przez organizatorów atrakcji
był konkurs na najsmaczniejszy wypiek wielkanocny. Do
oceny zgłoszono 46 ciast przygotowanych w większości przez
panie z kół gospodyń wiejskich. Wielkanocne baby, serniki, kolorowe mazurki zachwycały swoim smakiem
i wyglądem.
W ramach wydarzenia miał
także miejsce przegląd tradycyjnych stołów wielkanocnych,
udekorowanych zgodnie ze
świąteczną symboliką przez
gminy, stowarzyszenia i inne
podmioty związane ze środowiskiem wiejskim powiatu
gnieźnieńskiego.
Spotkanie służyło przede
wszystkim kultywowaniu wielkanocnych tradycji, ale również
integracji środowiska rolniczego. Było też okazją do nawiązania bliższej współpracy
między uczestnikami oraz wymiany poglądów i doświadAKA
czeń.

W ostatni weekend zimy przy
placu Bernardyńskim pojawiły
się kramy pełne wielkanocnych
przysmaków i dekoracji związanych ze świątecznym okresem. Nie zabrakło serwowanego na miejscu tradycyjnego
żuru, przygotowanego przez
szefa kuchni restauracji „Ratuszowa”, która należy do Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.
Pozakulinarne atrakcje

Na najmłodszych przy stoisku
edukacyjno-artystycznym czekały zabawy, podczas których
dzieci mogły w przystępnej
formie poznać zagadnienia
związane ze zdrowym odżywianiem. Nieco starsi mieli
z kolei okazję spróbować swoich sił w ekologicznym decoupage’u.
To cieszące się coraz większą
popularnością wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekologia i Tradycja,
zrzeszające kupców z Zielonego Targu, przy wsparciu finansowym Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich, w ramach Pomocy
Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
AKA
2014-2020.
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