
  

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

„Polska Wieś Smakuje” 

Konkurs dla Rolniczek, Rolników i Kół Gospodyń Wiejskich 

 

Przyrządźcie tradycyjną potrawę bliską Waszemu sercu, a jej zdjęciem i opisem podzielcie się z nami! 

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury 

kulinarnej na obszarach wiejskich. Wykonajcie i prześlijcie zdjęcie i opis Waszej potrawy, która króluje w 

Waszych regionach. Szukamy dań lokalnych, tradycyjnych, pełnych smaku, a przede wszystkim pysznych 

i zdrowych! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. 

 

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik indywidualny kultywujący zgłaszaną praktykę kulinarną przez 

okres min. 3 lat i wszystkie zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski. 

Celem konkursu jest promowanie i dbałość o tradycyjne przepisy kulinarne przekazywane w rodzinach z 

pokolenia na pokolenie, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa i różnorodności lokalnych wzorców i praktyk 

kulinarnych. Potrawy powinny też cechować się walorami smakowymi, odżywczymi i prozdrowotnymi. 

Czekamy na zgłoszenia konkursowe w 5-ciu kategoriach: 

1. kiszonki z warzyw i owoców 

2. zupy 

3. potrawy jarskie 

4. potrawy z drobiu i ryb 

5. potrawy świąteczne 

 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia konkursowego na 

formularzu, wraz z dołączonymi zdjęciami lub filmem, na którym widnieje potrawa, a także recepturą na jej 

wykonanie. 

 

 

 

KONKURS  

“POLSKA WIEŚ SMAKUJE” 



 

 

 

Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie można przesyłać do 16-go grudnia 2020 roku na adres: 

konkurs.kulinarny@nikidw.edu.pl 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i udostępniania informacji o nim wśród Waszych bliskich, 

miłośników i pasjonatów lokalnej kuchni. 

 

Pośrednikiem udziału w konkursie może być Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Urząd Gminy lub Lokalna 

Grupa Działania, na obszarze działalności których dana tradycja kulinarna jest praktykowana, oczywiście za 

zgodą zgłaszanych. 

 

Konkurs jest organizowany w ramach operacji pn. “Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych 

wiejskich gospodarstw domowych” realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 

w Krakowie ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020”. 

 

Szczegóły dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem i Formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie 

internetowej: www.nikidw.edu.pl 

Pod linkiem: https://nikidw.edu.pl/2020/11/27/konkurs-polska-wies-smakuje-przyrzadzcie-tradycyjnapotrawe-

bliska-waszemu-sercu-a-jej-zdjeciem-i-opisem-podzielcie-sie-z-nami/ 

 

Czekamy na zgłoszenia i życzymy powodzenia! 

 

*** 

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi został powołany z inicjatywy Premier Beaty Szydło i Ministra 

Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Instytucja nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez prezydenta Ignacego 

Mościckiego w 1936 roku. Instytut ma zająć się nie tylko badaniami historycznymi, ale także rozpoznawaniem, 

ewidencjonowaniem, digitalizacją oraz upowszechnianiem współczesnego dorobku kultury mieszkańców 

obszarów wiejskich, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Działalność Instytutu dotyczy wszystkiego, co wieś 

wniosła do dziedzictwa Polski, zarówno kultury materialnej i niematerialnej.    

 

Kontakt dla dziennikarzy:  

         promocja@nikidw.edu.pl 
  NARODOWY INSTYTUT KULTURY I DZIEDZICTWA WSI W WARSZAWIE 

  ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa 

  tel. +48 22 380 98 10, fax +48 22 380 98 01 

  NIP: 525-28-04-887 

 

 

http://www.nikidw.edu.pl/

