
PROW
nr 3/2016  |   ISSN 2083-4063

Biuletyn Krajowej  
Sieci Obszarów Wiejskich  
Województwa Wielkopolskiego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Publikacja opracowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
Wielkopolskiego w Poznaniu. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Wydawca:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Opracowanie:
Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 60 00, faks 61 626 60 04
e-mail: ksow@umww.pl
www.wielkopolskie.ksow.pl, www.prow.umww.pl

Redakcja:

Teksty: Zbigniew Piksa

Korekta: Mariusz Jędryka

Opracowanie 
graficzne i druk:
S-print 2 Sp. z o.o.
www.s-print.com.pl

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Umowy na drogi lokalne podpisane 

Wielkopolska Gospodarzem 15. Europejskiego Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

Koreańskie smaki w Poznaniu

Targi Smaki Regionów 2016

Świętowaliśmy tegoroczne plony

Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego

3

4

10

12

6

11

14



SłOWO WSTęPnE

Zakończyliśmy sezon urlopowych wypoczynków, ro-
dzinnych wyjazdów, których częstym celem były za-
pewne również obiekty agroturystyczne na terenie 
Wielkopolski. Jakość oferty turystycznej na obszarach 
wiejskich poprawia się z roku na rok, m.in. dzięki fun-
duszom pochodzącym z Unii Europejskiej. Na popra-
wę warunków do rozwoju turystyki wiejskiej istotny 
wpływ ma modernizacja infrastruktury technicznej, 
w  tym dróg, którymi docieramy do miejsc upragnio-
nego wypoczynku. Za sprawą 150 umów na budowę 
lub modernizację dróg lokalnych w  ramach PROW 
2014-2020, które w  drugiej połowie sierpnia 2016 r. 
podpisałem w  imieniu Samorządu Województwa 
w starostwach powiatowych i urzędach gmin, popra-
wi się stan około 270 km dróg lokalnych. Wielkopol-
skie Samorządy otrzymają na ten cel kwotę ponad 130 
mln złotych. Zachęcam do zapoznania się z artykułem 
na ten temat, zamieszczonym w  bieżącym numerze 
biuletynu „Nasza euroPROWincja”. 

Lato to również szczególny czas dla rolników, którzy 
na przełomie lipca i  sierpnia zbierają plon całorocz-
nej pracy. W  podzięce za ich wysiłek i  chleb, który 
codziennie trafia na nasze stoły, organizujemy uro-
czystości Święta Plonów. Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego był współorganizatorem XVIII Woje-
wódzko-Diecezjalnych Dożynek, które miały miejsce 
28 sierpnia 2016 r. w  Liskowie w  powiecie kaliskim. 
Przedstawiciele województwa uczestniczyli też we 
wrześniowych Dożynkach Prezydenckich w Spale, sta-
nowiących okazję do zaprezentowania regionalnego 

folkloru oraz dziedzictwa kulinarnego. Relację z  obu 
wydarzeń znajdą Państwo na łamach biuletynu.

Samorząd Województwa regularnie włącza się 
w  przedsięwzięcia, dające możliwość szerokiej pro-
mocji producentom zrzeszonym w  Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Wielkopolska. W  tym numerze naszego 
kwartalnika prezentujemy wspomnienie z  kilku wy-
darzeń związanych z  tematyką kulinarną, począwszy 
od Wielkopolskiego Święta Mleka i  Powiatu Kolskie-
go, które odbyło się 20 sierpnia 2016 r. Na przełomie 
sierpnia i  września, wspólnie z  przedstawicielami kil-
ku podmiotów, należących do Sieci wybraliśmy się 
do Oslo, aby uczestniczyć w dorocznym Europejskim 
Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, przywożąc 
stamtąd radosną informację, że przyszłoroczna edycja 
Forum zorganizowana zostanie w  Poznaniu. Z  kolei 
od 24 do 27 września 2016 r. na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich miała miejsce kolejna edycja tar-
gów Smaki Regionów, w  trakcie których członkowie 
wielkopolskiej Sieci zaprezentowali tradycje kulinarne 
naszego regionu. Przy okazji tego wydarzenia Wielko-
polska zaprosiła do współtworzenia stoiska regiony 
partnerskie Emilia Romania z Włoch oraz Chungche-
ongnam-do z  Korei Południowej. Czytając biuletyn 
dowiedzą się również Państwo jaki program zaprezen-
towaliśmy gościom z  Dalekiego Wschodu na terenie 
powiatu pilskiego w  ramach wizyty studyjnej, która 
odbyła się 27 września 2016 r.

Serdecznie zachęcam do lektury.

Szanowni Państwo,

Krzysztof Grabowski

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
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Umowy na drogi lokalne podpisane

Ponad 130 mln złotych Samorząd Województwa Wielko-
polskiego przeznacza na budowę lub modernizację dróg 
lokalnych w ramach PROW 2014-2020. Dzięki tym środkom 
samorządy lokalne zbudują lub przebudują w sumie około 
270 km dróg na terenie Wielkopolski.

14 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego za-
akceptował listę wniosków zakwalifikowanych do współfi-
nansowania w ramach operacji „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dostępny dla naszego woje-
wództwa limit środków finansowych wynosił 30 mln euro.

Poszczególne gminy i  powiaty składały swoje aplikacje 
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego od 1 do 14 kwietnia 
2016 r. Łącznie zarejestrowano 355 wniosków, spośród któ-
rych 261 pozytywnie przeszło etap weryfikacji. Aplikacje 
oceniane były na podstawie dwóch grup kryteriów wyboru 
operacji: kryteriów krajowych i wojewódzkich. 

Oceniając wnioski przez pryzmat kryteriów krajowych bra-
no pod uwagę dane makroekonomiczne, takie jak podsta-
wowy dochód podatkowy gminy, w której realizowana jest 
operacja w  przeliczeniu na jednego mieszkańca, czy też 
poziom bezrobocia w powiecie, na terenie którego odby-
wa się inwestycja. Dodatkowymi punktami premiowane 
było połączenie prac drogowych z  tworzeniem pasywnej 
infrastruktury szerokopasmowej. Istotne atuty, często prze-
sądzające o  przyznaniu dofinansowania, stanowiły sytu-
acje, w których wnioskodawca zaplanował, że droga objęta 
operacją poprowadzi bezpośrednio do obiektu użytecz-
ności publicznej, a także gdy droga ta połączy się z drogą 
wyższej kategorii. 

Kryteria wojewódzkie z  kolei zwracały uwagę na zmianę 
rodzaju nawierzchni drogi, nagradzając większą ilością 
punktów operacje, w ramach których nawierzchnia zmie-
ni się z gruntowej na asfaltową. Zwracano także uwagę na 
fakt, czy projektowana droga zapewni połączenie pomię-
dzy osadą, kolonią lub przysiółkiem a wsią, bądź pomiędzy 
dwoma wsiami odrębnymi terytorialnie.

W  drugiej połowie sierpnia Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski odwiedził samorzą-
dy niemal we wszystkich powiatach regionu, aby podpisać 
umowy z władzami lokalnymi na realizację inwestycji dro-
gowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Łącznie podpisano 150 umów na tere-
nie 27 powiatów. 

- Mamy w Wielkopolsce miejscowości, gdzie nadal brakuje do-
brej jakości dróg. Potrzeby w tym zakresie są znaczne. Dlatego 
dużą rolę odgrywają środki na budowę dróg lokalnych, które 
przeznaczamy z  nowej perspektywy unijnej. Wnioskodaw-
cy mogli ubiegać się o  dofinansowanie projektu w  wysoko-
ści 63,63%, a  suma przyznanych dotacji przypadających na 
jednego beneficjenta to 3 mln zł - podkreśla Wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski.

Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy na budowę lub 
modernizację dróg lokalnych złożyły samorządy z  terenu 
powiatu konińskiego. Spośród 34 aplikacji, 15 znalazło się 
na liście operacji na pozycjach gwarantujących uzyskanie 
dofinansowania i zakończyło podpisaniem umów w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Koninie.

- Niezmiernie cieszę się, że dzięki środkom pochodzącym z  Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprawi 
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19 sierpnia 2016 r. Gmina Kraszewice, reprezentowana przez Wójta Pawła Koprowskiego oraz Skarbnika Kon-
rada Kuświka, zawarła umowę o przyznanie pomocy na przebudowę drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości 
Kraszewice. Uroczystość złożenia podpisów w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie odbyła się przy udziale 
Mikołaja Grzyba - Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
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się stan dróg lokalnych w naszym powiecie. Realizacja inwestycji 
wpłynie pozytywnie na polepszenie warunków ekonomicznych, 
ułatwi dostęp do infrastruktury społecznej, przyczyni się do zwięk-
szenia aktywności gospodarczej mieszkańców, a także podniesie 
atrakcyjność obszaru – powiedział Starosta Koniński Stanisław 
Bielik.

Najskuteczniej o środki starały się z kolei samorządy z po-
wiatu złotowskiego. Wszystkie 10 wniosków, złożonych 
przez beneficjentów z tego powiatu, rozpatrzono pozytyw-
nie, na skutek czego Wicemarszałek Krzysztof Grabowski 
podpisał w Starostwie Powiatowym w Złotowie 10 umów 
z przedstawicielami 6 gmin oraz władzami powiatu. 

Najwięcej zmodernizowanych odcinków dróg powstanie 
z  kolei na terenie powiatu kaliskiego. Dzięki unijnym do-
tacjom poprawi się tam stan blisko 44 kilometrów dróg. 
Kwotowo najwięcej zyskał jednak powiat kolski: z  29 zło-

żonych aplikacji 20 uzyskało dofinansowanie na łączną 
kwotę 12,27 mln złotych. Wybudowanych lub zmodernizo-
wanych zostanie 30,81 kilometrów dróg na tym obszarze. 
Z kolei z powiatu wągrowieckiego na liście beneficjentów 
znalazło się w sumie 12 projektów, które zostały dofinanso-
wane łączną kwotą około 8 mln złotych.

Etap podpisywania umów zakończył się złożeniem podpi-
sów na dokumentach w Starostwie Powiatowym w Ostro-
wie Wielkopolskim, gdzie zawarto cztery ostatnie umowy 
na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Podpisanie 
umów jest dla beneficjentów równoznaczne z  możliwo-
ścią przystąpienia do realizacji zadań i ponoszenia kosztów, 
które zostaną zrefundowane  do wysokości 63,63% kosz-
tów kwalifikowalnych operacji. Wypłata środków nastąpi 
po złożeniu prawidłowego wniosku o płatność. W praktyce 
oznacza to, że już wkrótce rozpoczną się prace drogowe na 
terenie całego województwa.
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Świętowaliśmy tegoroczne plony
Wojewódzko-Diecezjalne Dożynki w Liskowie
Od wieków pielęgnujemy tradycję organizacji uroczy-
stości dożynkowych, które stanowią połączenie święta 
religijnego i  świeckiego. Wydźwięk takiego wydarzenia 
jest zawsze bardzo radosny. W  trakcie dożynek dzięku-
jemy Bogu i rolnikom za dary ziemi, podziwiamy piękne 
wieńce dożynkowe i  przekazujemy z  pokolenia na po-
kolenie wiedzę o  tym, jak wyglądała uprawa roli przed 
setkami lat. Takie idee przyświecały również organizacji 
tegorocznych XVIII Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynek 
Wielkopolskich, które odbyły się 28 sierpnia w Liskowie. 
Do tej niewielkiej miejscowości położonej w  powiecie 
kaliskim przybyli liczni goście, wśród nich samorzą-
dowcy z terenu całego województwa, rolnicy, okoliczni 
mieszkańcy oraz setki innych osób związanych z działal-
nością na obszarach wiejskich. 

Uroczystość poprzedziło otwarcie wystawy rolniczej, 
którego dokonali wspólnie Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Przewod-
nicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia 
Szalczyk, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy 
Lisków Maria Krawiec, Przewodniczący Rady Powiatu Ka-
liskiego Mieczysław Łuczak oraz Przewodniczący Rady 
Gminy w Liskowie Aleksander Tomalak.

Tegoroczna wystawa nawiązywała do okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego, kiedy to Lisków był znany 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wszystko za sprawą 
działalności ks. Wacława Blizińskiego, ówczesnego pro-
boszcza tamtejszej parafii, który zapisał się w  historii 
jako aktywny działacz ludowy i społecznik. Kapłan wsła-
wił się między innymi swoimi staraniami o pobudzenie 
ludności wiejskiej do pracy społecznej i wydźwignięcia 
jej z  ubóstwa i  zacofania. Dzięki niemu powstała pral-

nia ludowa, piekarnia, spółdzielnia mleczarska, a  także 
szkoła rolniczo-handlowa. W gminie stworzył warsztaty 
zawodowe, uczył czytania i  pisania w  języku polskim, 
zarządzania i  dbania o  gospodarstwa. Bardzo szybko, 
w  wyniku działalności ks. Blizińskiego Lisków stał się 
miejscowością stawianą za wzór i  chętnie odwiedzaną 
przez tych, którzy chcieli podpatrzeć zastosowane tu 
rozwiązania. W  1925 r. z  inicjatywy kapłana zorganizo-
wano wystawę rolniczą o zasięgu europejskim pt. „Wieś 
Polska Lisków”. Wzięło w niej udział około 40 tys. osób, 
na czele z kaliszaninem Stanisławem Wojciechowskim – 
ówczesnym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Władysławem Grabskim – Premierem i  Ministrem Skar-
bu. Podobna wystawa miała miejsce w Liskowie ponow-
nie w  roku 1937. Jej uczestnikiem był m.in. Prezydent 
Ignacy Mościcki.

- Fakt, że wystawa rolnicza odbywa się właśnie tutaj ma 
szczególne znaczenie, ponieważ stanowi nawiązanie do 
pięknej historii Liskowa i wystaw, zorganizowanych w okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego przez ówczesne-
go proboszcza parafii w  Liskowie, wielkiego społecznika  
ks. Wacława Blizińskiego. Cieszę się, że możemy dzisiaj 
o  tym przypomnieć i po niemal 80 latach dopisać kolejną 
kartę historii wystaw rolniczych w tej miejscowości, o której 
za czasów ks. Blizińskiego głośno było nie tylko w Polsce, ale 
również w Europie  – powiedział Wicemarszałek Krzysztof 
Grabowski podczas otwarcia wystawy.

W  trakcie sierpniowej wystawy na kilkudziesięciu sto-
iskach zaprezentowano nowoczesne, ale i  zabytkowe 
maszyny rolnicze, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich 
serwowały tradycyjne wielkopolskie potrawy, a  przed-
stawiciele instytucji wspierających rolnictwo i  rozwój 
obszarów wiejskich udzielali porad, służąc też informa-

Uroczystego otwarcia wystawy rolniczej dokonali przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.
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cjami na temat form wsparcia dla rolników i  organiza-
cji. Samorząd Województwa Wielkopolskiego również 
przygotował swoje stoisko, do współorganizacji którego 
zaprosił członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wiel-
kopolska. Goście odwiedzający wystawę rolniczą mogli 
skosztować regionalnych przysmaków, którymi często-
wała Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców ze Strzałko-
wa, Średzka Spółdzielnia Mleczarka JANA, Restauracja 
Komoda Club, Restauracja Pierogatka Kris-Kal Krzysztof 
Pokrzywa oraz Tłocznia Soków Owocowych „Płonka”. 
Poza atrakcjami kulinarnymi Urząd Marszałkowski zor-
ganizował punkt informacyjny, w którym odwiedzający 
mieli sposobność uzyskania wiedzy na temat Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i  zaopatrzenia się w  bez-
płatne publikacje, wydawane przez Samorząd Woje-
wództwa.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza święta ce-
lebrowana przez biskupa kaliskiego księdza Edwarda 
Janiaka, który w  kazaniu nawiązywał do wagi pokory 
w codziennej pracy. Zwrócił również uwagę na potrzebę 
docenienia zawodu rolnika, mówiąc:

- Praca na roli to szczególne powołanie człowieka. Ziemię 
trzeba uprawiać, ona jest naszą karmicielką, naszym natu-
ralnym skarbem. Aby wydawała obfite plony, potrzeba wie-
le wysiłku rolnika. Dlatego tak ważna jest wdzięczność za 
ten trud, wyrażana podczas dzisiejszej uroczystości.

Po zakończeniu nabożeństwa nastąpił tradycyjny obrzęd 
dożynkowy, uświetniony występem Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Łany” z  Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu. 
Współgospodarz wydarzenia, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak, odebrał z rąk starostów 
dożynek, Magdaleny Bruź i Jacka Grzelaka, chleb wypie-
czony z tegorocznej mąki.

- Święto Plonów to czas refleksji nad tym, jak ważna jest 
ludzka solidarność i  współdziałanie – aby było z  czego 
dożynkowy chleb upiec i  aby go sprawiedliwie podzielić. 
I  nie ma chyba lepszego miejsca jak Lisków, aby mówić 
o sile, jaką daje współpraca oraz umiejętność jednoczenia 

się wokół wspólnego celu. To przecież tutaj, ponad sto lat 
temu, pod światłym przewodnictwem księdza Wacława 
Blizińskiego, wcielono w życie, tak bliskie Wielkopolsce, idee 
pracy organicznej – w sposób naprawdę imponujący – za-
uważył Marszałek Marek Woźniak.

W  trakcie uroczystości rozstrzygnięto konkurs na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy, w  którym swoje kom-
pozycje zaprezentowały poszczególne powiaty naszego 
województwa, a  także konkurs na najciekawsze stoisko 
wystawy rolniczej. Z  największym uznaniem konkur-
sowego jury spotkał się wieniec przygotowany przez 
mieszkańców miejscowości Czajcze w  gminie Wysoka 
z powiatu pilskiego, drugie miejsce przypadło w udziale 
powiatowi złotowskiemu, natomiast trzecie przyznano 
powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu. W  rywalizacji 
o  najatrakcyjniejsze stoisko triumfowała LGD 7 Kraina 
Nocy i Dni, przed Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej 
oraz Klubem Kolekcjonerów Starych Ciągników i Maszyn 
Rolniczych.

W  programie wydarzeń towarzyszących tegorocz-
nym dożynkom nie mogło zabraknąć występów ar-
tystycznych wielkopolskich kapel oraz zespołów lu-
dowych. Odbył się również VI Festiwal Tradycyjnych 
Smaków w  Krainie Nocy i  Dni. Na zakończenie nieza-
pomnianych wrażeń publiczności dostarczył koncert 
zespołu Bajm, okraszony pokazem sztucznych ogni. 

Jednym z punktów obchodów święta plonów był konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Swoje kom-
pozycje zaprezentowały powiaty z terenu całego województwa.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak otrzymał podczas uroczystości dożynkowy chleb. Na zdjęciu w towarzystwie współorganizatorów wydarzenia, Krzysztofa Nosala – Starosty Kaliskiego oraz Marii 
Krawiec – Wójt Gminy Lisków.
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DOŻYnKI
Dożynki Prezydenckie w Spale
Zgodnie z  wieloletnią tradycją, we wrześniu rolnicy, 
przedstawiciele władz centralnych i  regionalnych oraz 
reprezentanci środowisk wiejskich z  całego kraju udają 
się do Spały na wspólne spotkanie w  ramach dorocz-
nych Dożynek Prezydenckich. W  tym roku uroczystość 
odbyła się 10 i 11 września. Za sprawą słonecznej, letniej 
aury oraz wielorakich atrakcji towarzyszących obcho-
dom, wydarzenie cieszyło się  dużym zainteresowaniem 
uczestników. 

Przez dwa dni na terenie Centralnego Ośrodka Spor-
towego w  Spale tętniło życiem Miasteczko Regionów, 
w  którym województwa przygotowały stoiska promo-
cyjne, prezentując walory obszarów wiejskich swojego 
regionu. Wielkopolskie stoisko powstało przy współpra-
cy Samorządu Województwa z trzema Lokalnymi Grupa-
mi Działania: LGD „Solna Dolina” z  siedzibą w Kłodawie, 
LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” z siedzibą w Koźminie 
Wielkopolskim oraz LGD „Z  nami Warto” z  siedzibą we 
Wrześni. Na powierzchni 150m² członkowie delegacji 
województwa, m.in. prezesi oraz pracownicy trzech Lo-
kalnych Grup Działania oraz Urzędu Marszałkowskiego, 
częstowali gości wielkopolskimi przysmakami. Nie za-
brakło więc wędlin, serów, miodów, świeżo tłoczonych 
soków, czy też produktów mleczarskich, wyprodukowa-

nych w zakładach, działających na terenie województwa. 
Uczestnicy wydarzenia mieli też okazję posmakować ja-
błek oraz śliwek, pochodzących z wielkopolskich sadów. 

Nieodłącznym elementem Dożynek Prezydenckich jest 
konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w  któ-
rym komisja konkursowa w  asyście pierwszej damy RP 
wybiera jedną z szesnastu propozycji, przygotowanych 
przez poszczególne województwa. Każdemu wieńcowi 
towarzyszy zespół ludowy, który w  obecności komisji 
prezentuje kompozycję utworów. Wielkopolski wieniec 

Na zaproszenie Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego stoisko Wielkopolski odwiedziła Para Prezydencka.

Goście naszego stoiska chętnie degustowali wielkopolskie przysmaki.
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DOŻYnKI
przygotowany został przez Pana Piotra Barańczaka 
z  Trzemeszna w  gminie Rozdrażew, a  akompaniament 
muzyczny zapewnił zespół z Kociny z gminy Sośnie. 

Obchody Święta Plonów zainaugurowała msza świę-
ta celebrowana w  Kaplicy Polowej AK, w  trakcie której 
poświęcone zostały wieńce dożynkowe. Tuż po jej za-
kończeniu orszak dożynkowy, złożony z pary prezydenc-
kiej, przedstawicieli władz regionalnych oraz korowodu 
wieńców dożynkowych, skierował się na płytę stadionu 
w Spale. Oficjalną część uroczystości rozpoczęło wystą-
pienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który podziękował 
rolnikom za trud wkładany w codzienną pracę. W ramach 
tradycyjnego obrzędu dożynkowego swoje umiejętno-
ści po raz kolejny zaprezentował zespół poznańskiego 
Uniwersytetu Przyrodniczego „Łany”, a  tuż po jego wy-
stępie starostowie dożynek przekazali na ręce Prezyden-
ta bochen chleba, symbolizujący tegoroczne plony.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem, w drugiej części niedziel-
nych uroczystości para prezydencka odwiedziła stoiska 
w Miasteczku Regionów. Na stoisku wielkopolskim Prezy-
denta oraz jego małżonkę powitał Wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski, w  asyście m.in. Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Czesława 
Cieślaka, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. 
Jana Pikula, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Izabeli Mro-
czek oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Marcina Nurkowskiego. 

- Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na stoisku przy-
gotowanym przez wielkopolskie Lokalne Grupy Działania. 
Wielkopolska słynie z  gościnności i  wyśmienitej kuchni, 
a  nasza dzisiejsza wystawa stanowi potwierdzenie tych 
słów – powiedział Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, 
gospodarz wielkopolskiego stoiska.

Odwiedzinom Pary Prezydenckiej towarzyszył akom-
paniament Kapeli Ludowej Brzeziny, która wspólnie  
z   Zespołem Pieśni „Brzezinianki” zaprezentowała rów-
nież tego dnia na scenie w Miasteczku Regionów folklor 
kalisko-sieradzki. W  bogatym repertuarze przygotowa-
nym przez obie grupy muzyczne, pochodzące z powiatu 
kaliskiego, znalazły się polki, oberki i owijoki. Prezydent 
Andrzej Duda oraz jego małżonka, w  trakcie wizyty na 
stoisku województwa wielkopolskiego, skosztowali re-
gionalnych produktów, podkreślając bogaty wystrój, 
różnorodność smaków, kolorów i  zapachów. W  gronie 
wielu znamienitych gości, którzy mieli okazję poznać 
kulinarne uroki Wielkopolski znalazła się również Elżbie-
ta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Organizacja wielkopolskiego stoiska została sfinansowana 
ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 
realizacji Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW 
w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Zespół „Brzezinianki” zaprezentował na scenie przy Miasteczku Regionów nie tylko umiejętności wokalne, 
ale również regionalne stroje ludowe.

Na tegoroczne Dożynki Prezydenckie w Spale okazały wieniec województwa wielkopolskiego przygotował 
Pan Piotr Barańczak z Trzemeszna w gminie Rozdrażew, a oprawę muzyczną zagwarantował zespół z Kociny
z gminy Sośnie.

Muzyka ludowa w wykonaniu kapeli „Brzeziny” rozbrzmiewała przy naszym stoisku.
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SIEć DzIEDzICTWA KuLInARnEGO WIELKOPOLSKA

W dniach od 30 sierpnia do 3 września 2016 r. w norweskim 
Oslo miało miejsce 14. doroczne Europejskie Forum Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego. Organizacja corocznych spotkań 
członków sieci ma na celu zacieśnienie współpracy pomię-
dzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w  to 
przedsięwzięcie, ale również współdziałanie na poziomie 
regionów, które koordynują na swoim obszarze projekt 
sygnowany niebieskim logiem z  białą czapką kucharską. 
Odbywa się to poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, 
dzielenie się osiągnięciami, ale również dyskusje inspiru-
jące do nowych działań zwiększających rozpoznawalność 
marki Dziedzictwa Kulinarnego.

W  spotkaniu udział wzięła delegacja z  Wielkopolski pod 
przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Krzysztofa 
Grabowskiego, na zaproszenie którego region reprezento-
wało czterech członków Sieci: Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w  Kole, Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców ze 
Strzałkowa, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kruszewnia 
oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Karczma Kaliska”. 

Poza wspomnianą już możliwością zaprezentowania się 
w gronie partnerów z całej Europy, uczestnicy Forum mieli 
okazję wzięcia udziału w wizytach studyjnych, zorganizo-
wanych przez gospodarzy na terenie producentów zrze-
szonych w  norweskiej sieci. Jednym z  punktów progra-
mu były odwiedziny w prężnie działającej szkole rolniczej 
Gardsbutikken Beite. Delegacja zwiedziła też małą mleczar-
nię Gronaden Gard, która zachowała wysokie standardy 
w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Na 
ostatni dzień wizyty zaplanowano udział w festiwalu kuli-
narnym „Mastreif”, w trakcie którego członkowie sieci zapo-
znali się z ofertą wystawców z całej Norwegii.

W  ramach oficjalnego programu Forum Województwo 
Wielkopolskie zaprezentowało aktualne informacje na te-

mat Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, ale co 
ważniejsze, przedstawiło ofertę zorganizowania przyszło-
rocznego spotkania członków europejskiej Sieci w Wielko-
polsce. Propozycja ta spotkała się z aprobatą europejskiego 
koordynatora projektu, w związku z czym w 2017 roku do-
roczne Europejskie Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
odbędzie się w naszym regionie. 

- Jesteśmy zaszczyceni faktem, że członkowie europejskiej Sieci 
zagoszczą do Wielkopolski przy okazji dorocznego spotkania. 
Stajemy w  obliczu wyzwania, ale jestem przekonany, że do-
skonale wykorzystamy szansę na promocję regionu i naszych 
producentów, jaką daje nam organizacja przyszłorocznego 
Forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego”- mówi 
Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. W perspektywie tego 
wydarzenia, zaplanowanego na 29-30 września 2017 r., 
wizyta w  Oslo stanowiła cenne źródło doświadczeń, któ-
re Wielkopolska wykorzysta organizując międzynarodowe 
spotkanie członków Sieci.

Wielkopolska gospodarzem 15. Europejskiego 
Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski (w środku) podczas prezentacji oferty Wielkopolski. Organizatorem 
przyszłorocznego Forum będzie Poznań.

Europejskie Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego służy wymianie doświadczeń pomiędzy członkami Sieci. 
Organizatorzy przygotowali dla uczestników także ofertę wizyty studyjnej, która obejmowała m.in. zwie-
dzanie mleczarni Gronaden Gard.
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WYDARzEnIA

Firmy branży mleczarskiej, działające na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego zaprezentowały swoje produkty pod-
czas Wielkopolskiego Święta Mleka i  Powiatu Kolskiego. 
Impreza, zorganizowana przez Okręgową Spółdzielnię Mle-
czarską w Kole przy współudziale Starostwa Powiatowego 
w Kole oraz Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku z Po-
znania, odbyła się 20 sierpnia 2016 r. na Stadionie Miejskim 
w Kole. Wydarzenie miało na celu wzrost świadomości spo-
łeczeństwa na temat zdrowotnych walorów mleka i  jego 
przetworów, promocję wielkopolskich spółdzielni mleczar-
skich, produkujących wyroby najwyższej jakości, a także in-
tegrację środowisk wiejskich. Wśród gości obecnych tego 
dnia znaleźli się m.in. Wicemarszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Krzysztof Grabowski, Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego, a zarazem Prezes OSM w Kole Czesław Cieślak, Sta-
rosta Kolski Wieńczysław Oblizajek oraz Prezes Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich Waldemar Broś.

W trakcie uroczystości jej uczestnicy mieli okazję degusto-
wać przetwory mleczne wyprodukowane w mleczarniach 
działających na terenie naszego województwa. W  gronie 
wystawców, którzy zaprezentowali swoją ofertę znalazły 
się Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w  Kole, Średzka 
Spółdzielnia Mleczarska JANA, mleczarnia LAZUR z  No-
wych Skalmierzyc, Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców 
ze Strzałkowa, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Jaroci-
na oraz Spółdzielnia Mleczarska z Wrześni. 

- Chcemy pokazać naszemu społeczeństwu wielkopolskie 
mleczarstwo, również mniejsze zakłady, którym trudniej zaist-
nieć na szerszym forum. To święto jest z jednej strony wyrazem 
lokalnego patriotyzmu, ale również okazją do potwierdzenia, 
że produkty pochodzące z tutejszych spółdzielni mleczarskich 
odznaczają się najwyższą jakością. Stawiajmy na wielkopol-
skie wyroby – zachęcał jeden z organizatorów przedsięwzię-
cia, Prezes OSM w Kole Czesław Cieślak. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, a Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego reprezentował podczas uroczy-
stości Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. 

- Wielkopolska słynie z  wysokiej jakości produktów mleczar-
skich, oferowanych przez naszych producentów. Dzisiejsza 
uroczystość ma istotny walor promocyjny, każdy z  uczestni-
ków może spróbować przetworów mlecznych i utwierdzić się 
w przekonaniu, że warto sięgać po lokalne produkty, wspiera-
jąc rodzime przetwórstwo – powiedział Krzysztof Grabowski 
– Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. 

Program poświęcony tematyce mleczarskiej uzupełniały 
konkursy, zabawy plastyczne dla dzieci, pokazy wyrabiania 
masła oraz wykład autorstwa przedstawiciela Stowarzysze-
nia Polska Akademia Smaku na temat zdrowego odżywa-
nia na bazie produktów mlecznych.

W  ramach licznych atrakcji przygotowanych przez orga-
nizatorów istotną część stanowiły akcenty promujące po-
wiat kolski. Nie zabrakło również występów artystycznych 
w  wykonaniu Zespołu Ludowego „Osieczanki” z  Osieka 
Wielkiego, lokalnych zespołów muzycznych oraz solistki 
Teatru Narodowego w  Warszawie Niny Nowak. Główną, 
atrakcją wieczoru był koncert zespołu Varius Manx. 

Organizacja imprezy była możliwa dzięki dofinansowaniu, 
które Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w  Kole uzyskała 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stanowiła realizację 
operacji ujętej w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich na lata 2016-2017 w województwie wielko-
polskim.

Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego
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PARTnERSTWO MIęDzYREGIOnALnE

Koreańskie smaki w Poznaniu

W  dniach od 23 do 27 września 2016 r. Wielkopolskę 
odwiedziła pięcioosobowa delegacja z  regionu part-
nerskiego Chungcheongnam-do w  Korei Południowej. 
W  gronie gości znaleźli się dyrektor oraz pracownicy 
instytucji badawczej CNARES, działającej w zakresie roz-
woju techniki upraw rolniczych, wsparcia konkurencyj-
ności sektora rolno-spożywczego, a  także rozwoju ob-
szarów wiejskich. 

- Niezmiernie cieszę się, że współpraca pomiędzy Wielko-
polską a  Chungcheongnam-do skutkuje możliwością tak 
częstych spotkań. Świadczą one o  zażyłości, jaką darzą 
siebie obie strony oraz o pożytkach płynących z wzajemnej 
wymiany doświadczeń. Jeszcze raz dziękuję za możliwość 

odbycia stażu przez grupę Wielkopolan. Myślę, że program, 
który przygotowaliśmy na tę wizytę, spełni Państwa oczeki-
wania i przekrojowo przedstawi funkcjonowanie rolnictwa 
w  naszym województwie – powiedział Wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski, podczas uroczystego powitania 
gości, które odbyło się w  Urzędzie Marszałkowskim 
w Poznaniu.

W  czerwcu tego roku władze regionalne Chungcheon-
gnam-do oraz instytut CNARES umożliwiły grupie przed-
stawicieli z Wielkopolski odbycie tygodniowego stażu o te-
matyce rolniczej na terenie regionu Chungcheongnam-do. 
W trakcie oficjalnego spotkania z Wicegubernatorem oraz 
Dyrektorem CNARES Wicemarszałek Krzysztof Grabowski 
zaprosił wówczas stronę koreańską do odwiedzenia Wiel-
kopolski i  współtworzenia stoiska naszego województwa 
podczas tegorocznych targów Smaki Regionów, odbywa-
jących się w Poznaniu od 24 do 27 września.

Jednym z  głównych założeń wrześniowej wizyty była 
prezentacja tradycyjnych koreańskich produktów spo-
żywczych na stoisku przygotowanym przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego w ramach targów Smaki 
Regionów. Dalekowschodnie przysmaki, m.in. czerwony 
żeń-szeń, hangwa (koreańskie słodycze na bazie ryżu) 
oraz chusa (wino produkowane z jabłek) prezentowane 
przez dwóch pracowników instytutu CNARES uatrakcyj-
niały ofertę wielkopolskiego stoiska, powodując ogrom-
ne zainteresowanie uczestników tego wydarzenia.

Na zakończenie spotkania powitalnego w Starostwie Powiatowym w Pile odbył się krótki briefing dla me-
diów. Na zdjęciu od lewej Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Dyrektor Kim Young-soo, Radny Sejmiku 
Województwa Jan Pikulik, Wicemarszałek Województwa Krzysztof Grabowski oraz Członek Zarządu Po-
wiatu Pilskiego Przemysław Pochylski.

W Białośliwiu delegacja odwiedziła zabytkowy spichlerz Wacek, wyremontowany ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wizytę pięcioosobowej delegacji koreańskiej, na czele z Dyrektorem instytutu CNARES Kim Young-soo, za-
inaugurowało spotkanie zorganizowane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Gospodarzy reprezentowali 
m.in. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Beer, 
Zastępca Dyrektora Departamentu PROW Konrad Wojciechowski, Dyrektor Biura Współpracy Między-
narodowej Anna Markiewicz oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego, 
którzy wzięli udział w stażu na terenie Chungcheongnam-do.
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PARTnERSTWO MIęDzYREGIOnALnE
23 września 2016 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu odbyła się ceremonia podpisania do-
kumentu o współpracy pomiędzy CNARES a poznańską 
uczelnią. Dzień później goście odwiedzili Muzeum Naro-
dowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie, 
a  trzeciego dnia odbyli wizytę w Rogalowym Muzeum, 
gdzie obejrzeli pokaz pieczenia tradycyjnych rogali świę-
tomarcińskich. Ostatniego dnia pobytu miała miejsce 
wizyta studyjna na terenie powiatu pilskiego, zorgani-
zowana przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz 
LGD „Krajna nad Notecią”. Przez cały dzień gościom to-
warzyszył Wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz Dy-
rektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego 
Izabela Mroczek. Program wizyty rozpoczęło spotkanie 
powitalne w  Starostwie Powiatowym w  Pile, w  którym 
udział wzięli m.in. Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, 
Wicestarosta Stefan Piechocki, Radny Sejmiku Woje-
wództwa Jan Pikulik oraz Prezes LGD Karol Jagodziński.

Nasi przyjaciele z Korei mogli zobaczyć jak funkcjonuje 
gospodarstwo rybackie Ziemowita Pirtania w Tarnowie 
oraz skosztować wyśmienitych produktów rybnych. Na-
stępnie delegacja przejechała kolejką wąskotorową na 
trasie Kocik – Białośliwie, aby w obecności wójta Biało-

śliwia Krzysztofa Rutkowskiego zwiedzić wagonownię 
oraz zabytkowy spichlerz „Wacek”. Program wizyty obej-
mował również prezentację tłoczni soków w Łobżenicy, 
a  także spotkanie z  przedstawicielami sołectwa w  To-
maszewie, które wyróżnia się w regionie pod względem 
inicjatyw społecznych oraz skuteczności aplikowania 
o  środki unijne. Na koniec goście odwiedzili duże go-
spodarstwo sadownicze w  Pobórce Wielkiej, gdzie go-
spodarze podzielili się z nimi wiedzą na temat nowocze-
snych metod uprawy jabłek.

- Jesteśmy pod wrażeniem tego, co dane nam było zaob-
serwować w Wielkopolsce podczas tego krótkiego, ale nie-
zwykle ciekawego pobytu. To bardzo cenne, że możemy 
poznać specyfikę waszego regionu oraz rozwiązania wy-
korzystywane w  tutejszym rolnictwie. Wracamy do kraju 
bogatsi o  nowe doświadczenia i  obserwacje, które z  pew-
nością wykorzystamy w pracach badawczo-rozwojowych, 
prowadzonych przez nasz instytut – powiedział Dyrektor 
CNARES Kim Young-soo.

Koreańczycy nie ukrywali też zafascynowania wielko-
polską gościnnością, smaczną kuchnią, podkreślając, że 
program wizyty pod względem merytorycznym i orga-
nizacyjnym spełnił ich wszelkie oczekiwania.

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję przekonać się jak przebiega proces produkcji soków w  tłoczni 
w Łobżenicy.
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Wizyta w gospodarstwie sadowniczym spotkała się z dużym zainteresowaniem gości z Korei. Na zdjęciu 
Dyrektor Kim Young-soo.
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IMPREzY TARGOWE

Targi Smaki Regionów 2016
Po czasach fascynacji hamburgerami, kebabami, hot do-
gami i  innymi produktami typu fast-food, mającymi nie-
korzystny wpływ na nasze zdrowie – następuje renesans 
zdrowej żywności tradycyjnej. Obojętnie czy jesteśmy za 
granicą czy tylko w  innym regionie Polski, coraz chętniej 
szukamy produktów lokalnych, wytwarzanych według 
miejscowych, klasycznych receptur. W kraju będzie to cho-
ciażby: oscypek z Podhala, chleb na zakwasie z Kurpi czy 
swojska kiełbasa z Podlasia. Gdy zawitamy do Wielkopolski, 
otwiera się przed nami lokalna paleta pysznych produk-
tów: rogali świętomarcińskich, sera smażonego lub słynne-
go cydru miłosławskiego.

Konsument XXI wieku to nabywca odważny, świadomy 
swoich potrzeb, ciekawy nowości i bezkompromisowy. Or-
ganizowane od 8 lat Targi Smaki Regionów są dorocznym 
spotkaniem coraz bardziej wymagających klientów z pro-
ducentami zdrowej, wytwarzanej według sprawdzonych 
receptur, żywności z całego kraju. Ta czterodniowa impreza 
gromadzi z roku na rok coraz liczniejszą grupę wystawców 
i  stale rosnącą liczbę zwiedzających. W  tym roku, na tar-
gach zaprezentowało się ponad 200 wystawców z 15 wo-
jewództw, wśród których 45 reprezentowało Wielkopolskę.

Targi Smaki Regionów odbyły się w  dniach 24–27 września 
2016 r. w dwóch pawilonach Międzynarodowych Targów Po-
znańskich. Impreza jak zwykle była świętem miłośników trady-
cyjnej, polskiej żywności przyrządzanej według dawnych re-
ceptur. W sektorach poszczególnych województw na swoich 
stoiskach smakowitą ofertę zaprezentowali producenci win, 
chlebów, ciast, serów, wędlin, miodów, nalewek, powideł i in-
nych przetworów regionalnych i certyfikowanych.

- Od wielu lat w krajach Unii Europejskiej prowadzona jest polityka 
jakości i wyróżniania produktów żywnościowych. Urząd Marszał-

kowski przykłada dużą wagę do promocji produktów regional-
nych oraz wytwórców działających na terenie województwa. Na 
stoisku Wielkopolski obok reprezentacji dwóch regionów partner-
skich Emilia Romania z Włoch oraz Chungcheongnam-do z Korei 
Południowej, mamy ofertę 45 producentów, należących do Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. Cieszę się, że wspólnymi 
siłami propagujemy ideę konsumpcji zdrowej, tradycyjnej żywno-
ści – powiedział gospodarz wielkopolskiego stoiska, Wicemar-
szałek Krzysztof Grabowski.

Wydarzeniem pierwszego dnia targów było wręczenie dzie-
sięciu kolejnym producentom z  naszego województwa 
Certyfikatów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. 
Przypomnijmy, że założeniem zrzeszenia jest pomoc małym 
wytwórcom lokalnej żywności i  zwiększenie współpracy 
między nimi. Używane przez członków Sieci do celów mar-
ketingowych specjalne oznakowanie produktów żywnościo-
wych służy między innymi promocji  tradycyjnych produktów 
spożywczych opartych na lokalnych zasobach surowców. Do 
grona członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska 
dołączyli: Restauracja Vine Bridge z Poznania, Mleczarnia Na-
ramowice z  Poznania, Smak Tradycji Irena Olejniczak z Wło-
szakowic, SOK-POL Prządak Małgorzata z Trzeku, Beata Maria 
Peksa oraz Oskar Peksa z  Przyborowa, Piekarnia Sarnowska 
z Dąbrówki, Restauracja Villa Aurora Kameleon Ilona i Robert 
Gruszczyńscy z  Gołaszyna, Gospodarstwo Ekologiczne Sta-
nisław Suchorski ze Zbąszynia, Ekologiczne Gospodarstwo 
Rolne „Naturplon” Rafał Dendek z Okonka, a także Gospodar-
stwo Rolnicze „Jachna” Hubert Karolczak ze Śmiłowa. W chwili 
obecnej Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska zrzesza 
już 122 podmioty.

Uroczyste otwarcie Targów Smaki Regionów.

Kolejnych dziesięciu producentów z naszego województwa otrzymało Certyfikaty Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Wielkopolska.
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IMPREzY TARGOWE
Zainteresowanie uczestników targów wzbudzała prezenta-
cja wyrobów z regionów partnerskich Wielkopolski – wło-
skiego Emilia-Romania oraz Chungcheongnam-do w  Ko-
rei Południowej. Włosi częstowali winem, a  Koreańczycy, 
którzy już po raz drugi uczestniczyli w targach, kusili m.in. 
czerwonym żeń-szeniem, hangwą – ryżem smażonym 
w tradycyjny sposób, suszonym imbirem z cukrem czy chu-
sa – lokalnym jabłkowym alkoholem. 

Stoiska wystawców z naszego województwa również prze-
żywały prawdziwe oblężenie. Wśród zwiedzających prze-
ważali Wielkopolanie, którzy nie tylko poszukiwali smaków 
rodem z innych zakątków Polski, ale równie chętnie sięgali 
po produkty wielkopolskie, wprawdzie bliższe i  bardziej 
znane, ale w  ofercie targowej dostępne w  swym najlep-
szym wydaniu.

- Ciągle ktoś się zatrzymuje skuszony zapachem wędlin jakich 
nie znajdzie w supermarkecie. Przystanie, skosztuje i przyznaje, 
że te z pozoru zwykłe kiełbasy, szynki, pasztety, kryją w sobie 
coś wyjątkowego. Starsi mówią o  smaku znanym z  dzieciń-
stwa, młodsi puentują krótko: to jest pyszne! – powiedział 
Stefan Słociński, jeden z wystawców.

W  trakcie targów „Smaki Regionów” wyróżniono laureatów 
dwóch konkursów kulinarnych, do których zgłaszane były 
propozycje potraw i  produktów spożywczych pochodzące 
ze wszystkich regionów naszego kraju. Przygotowali je rolni-
cy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, członkinie kół 
gospodyń wiejskich oraz producenci i wytwórcy regionalnych 
produktów żywnościowych, zadbawszy o wyjątkową jakość 
oraz nawiązanie do tradycji danego regionu. 

W  ramach ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”, zorganizowanego przez 
Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie 
ze Związkiem Województw RP przyznano statuetki „Per-
ły 2016”. To już szesnasta edycja prestiżowego plebiscytu 
objętego Patronatem Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 

oraz Marszałków Województw. Konkurs pozwolił zidenty-
fikować dotychczas około 16 tysięcy regionalnych, trady-
cyjnych produktów. Galę finałową poprzedziły eliminacje 
wojewódzkie, które zostały przeprowadzone wiosną i  la-
tem, natomiast Wielki Finał odbył się 25 września 2016 r. 
w  ramach targów „Smaki Regionów”. Krajowa Kapituła 
Konkursu przyznawała statuetki najlepszym produktom 
oraz potrawom i daniom regionalnym. Dwa produkty oraz 
jedna potrawa z województwa wielkopolskiego zostały od-
znaczone zaszczytnym tytułem „Perły”. Są to: szamotulska 
konfitura czereśniowa, olej z  czarnuszki oraz parzybroda 
i udko gęsie z szarymi kluskami i kapustą zasmażaną.

Z  kolei w  konkursie o  „Medal Targów Smaki Regio-
nów” oceniano produkty oraz potrawy, które zgłosili 
wystawcy tegorocznych targów. Zaprezentowano wy-
sokiej jakości wyroby, przygotowywane tradycyjnymi 
metodami na bazie lokalnie dostępnych składników. 
Konkurs rozegrany został w  dwóch kategoriach: pro-
dukty pochodzenia roślinnego i  zwierzęcego. Komi-
sja oceniała m.in. tradycyjność produktu, jego jakość, 
konkurencyjność, opakowanie oraz promocję danego 
regionu przez zgłoszony towar.

- Ocenialiśmy produkty ze wszystkich województw. Jedynie 
opolskie uczestniczy w targach, ale nie bierze udziału w tego-
rocznej rywalizacji. Nagroda w  konkursie to nie tylko prestiż, 
lecz również potwierdzenie zachowywania tradycyjnej recep-
tury i odpowiednich warunków wytwarzania żywności zdro-
wej, smacznej i bezpiecznej dla konsumentów. Towar z takim 
znakiem, zasługuje by być wyżej na sklepowej półce – mówi 
Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego, a  jednocześnie Przewodniczący Komisji do spraw 
Żywności zasiadający w kapitule konkursu o „Złoty Medal 
Targów Smaki Regionów”.

Ostatecznie jury przyznało 20 złotych medali, z  czego 
sześć trafiło w  ręce producentów z Wielkopolski. Złotymi 
Medalami Targów Smaki Regionów uhonorowani zosta-
li: Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców ze Strzałkowa za 
twaróg śmietankowy, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
w  Kruszewni za kiełbasę wiejską kruszewską, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska Top-Tomyśl za wielkopolski ser 
smażony i  wielkopolski ser smażony z  kminkiem, Semco 
SGNiP Krystyna Just za olej ostropestowy, Zakład Produk-
cji Spożywczej i Handlu Frąckowiak s.j. za wielkopolski ser 
smażony z kminkiem oraz Folwark Wąsowo Piotr Wieła za 
barszcz wąsowski.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski odwiedził wystawców wielkopolskiego stoiska.
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