
 

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

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Gmina Wolanów jako Partner KSOW w partnerstwie z lokalnymi partnerami KSOW:  

Gminą Potworów, Związkiem Gmin Radomka, LGD ,, Razem dla Radomki” oraz 

dodatkowymi partnerami z województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i 

małopolskiego realizowała projekt pod nazwą Wolanow Food Festival. Projekt był 

realizowany w ramach ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja została współfinansowana ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Ukoronowaniem projektu była impreza plenerowa, która odbyła się 15 września 2019 

roku na terenie kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie.  

Wydarzenie Wolanow Food Festival objęte zostało patronatem honorowym Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.  

Wydarzenie rozpoczęto o godzinie 10-tej. Otwarcia imprezy dokonała Wójt Gminy 

Wolanów, Pani Ewa Markowska-Bzducha wprowadzeniem zgromadzonych w ideę Wolanow 

Food Festivalu, który miał za cel poprawić rozpoznawalność lokalnych marek żywności, 

wpłynąć na lepsze ich urynkowienie oraz wykreowanie nowych lokalnych produktów i 

tradycji na rynku ogólnokrajowym,  dzięki  czemu  zwiększony  zostanie  udział  

zainteresowanych  stron  we  wdrażaniu inicjatyw  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich.  

Jednocześnie celem  realizacji  projektu  będzie aktywizacja mieszkańców  wsi  na  rzecz  

podejmowania  inicjatyw  w  zakresie  rozwoju  obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc 

pracy na terenach wiejskich. Pani Wójt powiedziała między innymi że nie ma mowy o 

żywności bez nawiązania do chleba, do trudu rolników. Toteż estradową część Festivalu 

rozpoczęto od dożynkowego obrzędu dzielenia chlebem.  

Obecni na wydarzeniu  podsumowującym realizację projektu goście wygłosili wiele 

ciepłych słów pod adresem Gospodarzy gminy Wolanów, doceniając jednocześnie cel i 

organizację Festivalu. Sednem imprezy byli liczni wystawcy z co najmniej pięciu 

województw , którzy prezentowali produkty dziedzictwa kulinarnego ze swoich regionów, 

każdego można było nie tylko posmakować, ale też kupić. Wśród Wystawców należy 

wymienić: liczne stowarzyszenia, Lokalne Grupy Działania, producentów rolnych, koła 

gospodyń wiejskich, a także przedsiębiorców czy  instytucje wspomagające producentów 

rolnych. Wśród wystawców nie brakowało producentów min. miodów, swojskich wędlin, 

serów, produktów z papryki, różnego rodzaju przetworów, win, pierogów, soków, jabłek, 

papryki, nalewek itp. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały pyszne  potrawy tradycyjne: 

min. ,,bidną porkę”, pyzy staropolskie, racuchy, pączki, pajdę chleba ze smalcem, chleb 

paprykowy i wiele innych potraw. Uczestnikami Festivalu byli przedstawiciele z pięciu 

województw partnerskich w których były prowadzone Warsztaty Tradycji Kulinarnych, a w 

dniu 15 września mogli prezentować, promować i sprzedawać swoje produkty lokalne. 

Łącznie podczas Wolanow Food Festival w 29 namiotach wystawienniczych prezentowało 

swoje produkty ponad 30 wystawców. Wydarzenie podsumowujące projekt można uznać za 

udane, wzięło w nim udział ponad 1200 osób. 



Na WOLANOW FOOD  FESTIWAL nie mogło zabraknąć instytucji działających na 

rzecz rolnictwa: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego oraz Radomskiego Oddziału KRUS.  

Bardzo atrakcyjną część Festivalu stanowiły pokazy Gwiazd Kulinarnych – Roberta 

Makłowicza, Pauliny Foremny oraz Elżbiety Bień. Każdy chciał spróbować jak smakują 

paprykowe potrawy przygotowane przez Roberta Makłowicza, który dodatkowo bawił 

publiczność swoim humorem. Gość specjalny przygotowywał dania na bazie papryki, z 

papryki przytyckiej pochodzącej z gospodarstwa rolnego, którego papryka jest wpisana na 

listę produktów tradycyjnych ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z tematyką 

imprezy gość specjalny przybliżył  również założenia Paprykowego Szlaku Papryki 

Przytyckiej. Przepysznych potraw było tak wiele, że nie sposób było spróbować wszystkich.  

Natomiast w przygotowanym namiocie dobrych praktyk można było zobaczyć jaka 

była droga rozwoju tych, którzy już osiągnęli pewną markę w branży. Lokalne Grupy 

Działania z terenu pięciu województw prezentowały swoje sukcesy i pokazywały swoje dobre 

doświadczenia w zakresie pomocy rolnikom w tworzeniu marki produktu lokalnego czy 

działań podejmowanych w celu tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. 

W ramach prowadzonych warsztatów można było obejrzeć jak gotuje Paulina 

Foremny – dziecięcy mistrz kuchni w czwartej edycji „Master Chef Junior”, a także 

restauratora - właściciela oraz Szefa firmy Camelot – Catering Elżbieta Bień, która na oczach 

zwiedzających gotowała szarpaną wołowinę z papryką, chleb paprykowy czy zapiekane 

gruszki z serem kozim i dżemem paprykowym. 

W trakcie imprezy odbywały się konkursy. Jedną z licznych atrakcji Wolanow Food 

Festivalu był konkurs na najsmaczniejszą potrawę, w którym mogły brać udział podmioty 

niekomercyjne. Najsmaczniejszą potrawę wybierali odwiedzający Festival poprzez udział w 

głosowaniu za pomocą przygotowanych przez organizatorów kart. Konkurs cieszył się dużym 

zaangażowaniem gości odwiedzających stoiska wystawiennicze. To był bardzo udany dzień w 

Wolanowie, pełen wyjątkowych smaków, dobrych tradycyjnych produktów i dobrego 

humoru. Wolanow Food Festival był ostatnim etapem realizowanej operacji, to było 

wydarzenie plenerowe w trakcie którego promowane były produkty i producenci z terenu 

objętego operacją. Udział w warsztatach i samym wydarzeniu był bezpłatny. 

 

Partnerami Gminy Wolanów w ramach operacji są: LGD „Razem dla Radomki”, Związek 

Gmin Radomka oraz Gmina Potworów. 

Dodatkowymi partnerami podczas realizacji operacji byli: LGD ,,Zielony Pierścień”, 

Stowarzyszenie Dolina Pilicy, LGD Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszenie LGD ,, 

Razem na Piaskowcu” 

                   Wszystkim Partnerom dziękujemy za zaangażowanie i za współpracę. 

 

Materiał opracowany przez Gminę Wolanów 
 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: „Wolanów Food Festival”. 

 
Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl, 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

 


