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JAROSŁAW PANEK
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Relacja z Międzynarodowych Targów Agroturystyki  
i Turystyki Wiejskiej AGROTRAVEL

Relacja w głównym wydaniu Wydarzeń Polsatu, I programie Polskiego Ra-
dia i włoskim kanale RAI 3. Wizyty gości z kilkudziesięciu krajów świata, 580 
uczestników konferencji oraz dwa tysiące zwiedzających więcej niż rok temu. 
Tak wyglądała VIII edycja Międzynarodowych Targów Agroturystyki i Turystyki 
Wiejskiej AGROTRAVEL.

To była edycja wyjątkowa targów AGROTRAVEL pod każdy względem. Blisko 
130 wystawców prezentowało ofertę wypoczynku na polskiej wsi, ale też regionalne 
specjały: sery, miody, wędliny, pieczywo oraz... włoską oliwę i trufle. Te ostatnie 
smakołyki znalazły się w Kielcach dlatego, że  krajem partnerskim targów AGRO-
TRAVEL były Włochy, a konkretnie region Umbria. 

To stamtąd, przyjechał do Kielc także ulubiony przysmak papieża Jana XXIII, 
czyli prawdziwa włoska mortadela oraz sery typu pecorino i suszone kiełbasy w ty-
pie salami. Goście z Włoch oferowali także pyszne lody wyrabiane na stoisku tar-
gowym. Na stoisku Umbrii można było również zobaczyć ofertę wypoczynku we 
włoskich miasteczkach regionu, takich jak choćby słynny Asyż, Peruggia, czy mniej 
znane, ale niezwykle malownicze Gubbio, w którym realizowano pierwszą serię 
włoskiej edycji „Ojca Mateusza”, czyli serialu „Don Matteo”. Wielką atrakcją wło-
skiej prezentacji była genialna grupa jazzowa P – Funking Band, która koncertowała 
przez piątek i sobotę w targowych halach, wzbudzając powszechny zachwyt. Warto 
dodać, że to właśnie ta grupa muzyczna występowała we włoskim pawilonie pod-
czas wystawy EXPO w Mediolanie w ubiegłym roku – mówi menedżer projektu 
z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Aniceta 
Adamczak-Łypacz. 

Regionem Partnerskim ósmej edycji targów był makroregion pięciu województw 
Polski Wschodniej, przez które przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. 
Na stoisku Green Velo można było znaleźć mapy szlaku i inne wydawnictwa o trasie, 
a największą atrakcją był symulator jazdy na rowerze 3D oraz Magiczna Kapsuła 5D, 
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w której zwiedzający mogli obejrzeć filmy o Green Velo. Do kapsuły przez wszystkie 
Targowe dni ustawiała się długa kolejka chętnych.

Rower jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, dlatego wypoczy-
nek na dwóch kółkach i odkrywanie pięknej Polski Wschodniej na trasie Green Velo 
idealnie wpisał się w ideę targów agroturystycznych, promujących wypoczynek na 
polskiej wsi – podsumowuje AGROTRAVEL dyrektor biura Zarządu Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Małgorzata Wilk-Grzywna.

Przypomnijmy, że to właśnie Świętokrzyska ROT była partnerem wykonaw-
czym projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Promocja”, w  ramach której 
powstała i była promowana marka turystyczna Green Velo.

Targi AGROTRAVEL były także okazją do spotkania przedstawicieli pięciu 
województw, przez które przebiega trasa Green Velo i ustalenia, co dalej z promo-
cją i zarządzaniem szlakiem. Regiony rozmawiały o dalszej współpracy i planowały 
wspólne przedsięwzięcia promocyjne. Sam szlak cieszy się takim zainteresowa-
niem, że podczas konferencji prasowej w Kielcach, która odbyła się tuż po uro-
czystym otwarciu wystawy, obecny na tej uroczystości Minister Sportu i Turystyki 
Witold Bańka oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Rafał Romanowski umawiali się na wspólną przejażdżkę trasą Green Velo. Z kolei 
również obecny w Kielcach nowy prezes Polskiej Organizacji Turystycznej roz-
mawiał o tym, jak włączyć Green Velo do ogólnopolskiej promocji, prowadzonej 
przez POT.

Podczas targów AROTRAVEL odbyło się także dwudniowe Forum Turysty-
ki Wiejskiej i Agroturystyki, które zgromadziło rekordową liczbę 580 uczestników. 
Z wykładami do Kielc przyjechali najwybitniejsi polscy eksperci z branży turystycz-
nej, agroturystycznej    i reklamowej. Forum objęło cztery sesje: 

1.    Agroturystyka polonijna
2.    Partnerstwo i współpraca w aspekcie rozwoju produktów sieciowych
3.    Partnerstwo i współpraca w aspekcie komunikacji marketingowej
4.    Miejsce turystyki wiejskiej w nowoczesnej gospodarce
 Pierwsza część forum została zorganizowana w formie debaty – dyskusji na 

temat agroturystyki polonijnej. W drugiej i trzeciej części forum zostały wygłoszone 
referaty uwzględniające przedstawienie doświadczeń i prezentujące dobre praktyki. 
Czwarta cześć przyjęła charakter dyskusji moderowanej z udziałem m.in. ministrów 
ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki oraz prezesa Polskiej Federacji Turystyki 
Wiejskiej. W ramach imprez towarzyszących odbył się także Dzień Ekspercki Polskiej 
Organizacji Turystycznej, którego tematem była Turystyka Kulinarna na obszarach 
wiejskich – prawdziwy smak, prawdziwy wypoczynek oraz spotkanie polonijnych śro-
dowisk, związanych z turystyką. Ogromne zainteresowanie uczestników wzbudziły 
także różne tematycznie warsztaty:

1. Przez innowacyjność do wyższej jakości produktów (programów) turystyki 
wiejskiej.
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2. Przetwórstwo produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym i ich sprze-
daż na małą skalę.

3. Wsparcie dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z krajowych i regio-
nalnych programów operacyjnych.

4. Social media w turystyce wiejskiej – obsługa klienta czy marketing?
5. Bilet turystyczny – platforma internetowa Xircom rozwiązaniem dla ruchu 

turystycznego.
Uczestnicy konferencji i warsztatów wzięli udział w dwóch wyjazdach studyj-

nych prezentujących ciekawą ofertą turystyczną opartą na dziedzictwie historycznym 
regionu świętokrzyskiego w połączeniu z walorami naturalnymi i tradycjami kulinar-
nymi.

 Targi łącznie odwiedziło blisko 19 000 gości, czyli o około 2000 więcej niż 
podczas ubiegłorocznej edycji. Jak co roku podczas targów wręczono nagrody za naj-
lepsze stoiska oraz najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej. Otrzymali je:

W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZE STOISKO:
kategoria – stoiska wielkopowierzchniowe:

I miejsce 
Urzędy Marszałkowskie Województw Mazowieckiego i Łódzkiego (ex aequo)
II Miejsce
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
 

kategoria – stoiska standardowe:
Wyróżnienie – Gmina Gniewino
Wyróżnienie – Sądecka Organizacja Turystyczna
I miejsce – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
II Miejsce – Lokalna Grupa Działania Ziemia Sandomierska
III miejsce – Centrum Dziedzictwa  Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi

W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZY PAKIET TURYSTYKI WIEJSKIEJ
I miejsce za pakiet: Wędrówka „Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym” zgłoszo-

ny przez Stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jabłkowy
II miejsce za pakiet: Zielonym Szlakiem Jasia i Małgosi zgłoszony przez Stowa-

rzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak
III miejsce za pakiet:  Ekomuzeum Doliny Karpia zgłoszony przez Stowarzy-

szenie Dolina Karpia
Niezwykle ważną, na stałe już wpisaną w cykl wydarzeń okołotargowych ini-

cjatywą był udział młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w konkursie, koordynowa-
nym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w organizowanych 
prze UJK warsztatach dla młodzieży. Ta doskonała okazja do zapoznania się uczniów 



z ofertą turystyki wiejskiej, kierunkami jej rozwoju w najbliższych latach oraz dobry-
mi praktykami wykorzystania środków europejskich na cele inwestycyjne, promocyjne 
i szkoleniowe na obszarach wiejskich dała im możliwość zdobycia cennych nagród 
w konkursie, ale także zaprezentowania swoich prac. Oto laureaci konkursu Jaka 
przyszłość turystyki wiejskiej?:

I nagroda – Sylwia Łazarska, Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego 
w Kielcach 

II nagroda – Olga Garczarek, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze-
go w Boninie 

III nagroda – Dawid Szczepański, Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego 
w Powierciu

Organizatorami całego przedsięwzięcia byli:  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego, Polska Organizacja Turystyczna, Targi Kielce S.A., Regionalna Organi-
zacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, a współorganizatorami:  Polska 
Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach – Instytut Geografii, ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie, 
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki w Warszawie, Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie (oddział w Krakowie) oraz Komitet Przestrzennego Zago-
spodarowania PAN.
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