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Szanowni Państwo, 
 
już po raz czwarty w dn. 5-6 lipca 2014 r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
będzie organizatorem konferencji „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza 
wieś” pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Bronisława 
Komorowskiego. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie prezentacji 
dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości z uwzględnieniem turystyki 
wiejskiej i agroturystyki oraz zrównoważonego rozwoju z podkreśleniem roli 
wiejskich kobiet.  
  

Jak co roku, w spotkaniu wezmą udział osoby działające na obszarach 
wiejskich, w szczególności kobiety samorządowcy, sołtyski, liderki lokalnych 
grup działania, liderki odnowy wsi, a także przedstawicielki fundacji  
i stowarzyszeń związanych z obszarami wiejskimi. 
 

Cieszymy się, że już po raz drugi Kancelaria Prezydenta RP pragnie 
zorganizować Forum Debaty Publicznej, które w sobotę 5 lipca rozpocznie 
konferencję „Wiejska Polska” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Koninie. Natomiast drugiego dnia, 6 lipca, w Domu Pielgrzyma „Arka”  
w Licheniu Starym koło Konina odbędzie się podsumowanie pierwszego dnia 
konferencji, a w Bazylice Licheńskiej odbędzie się uroczysta msza św. 
podczas 22 Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Lichenia. 
 

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji. 
Zapraszamy również na uroczystą Mszę Św. o godz. 12:00 do Bazyliki 
Licheńskiej, która w dn. 6 lipca 2014 r. będzie głównym punktem Pielgrzymki.  
  

Będziemy wdzięczni za poinformowanie i zaproszenie innych osób, które 
zdaniem Państwa byłyby zainteresowane wzięciem udziału w tym 
wydarzeniu, w szczególności sołtysów oraz innych liderów wiejskich. 
 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci 
uczestnictwa w konferencji (zarówno 5 jak i 6 lipca) pod nr tel. 797-901-111 
bądź mailowo: biuro@kss.org.pl (decyduje kolejność zgłoszeń). Wejście na 
konferencję wyłącznie na podstawie kart wstępu (zostaną przesłane 
osobom, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konferencji).  
  

Organizator nie zapewnia noclegu. Udział w konferencji jest bezpłatny.  
 

      Z wyrazami szacunku 
  

Ireneusz Niewiarowski  
 

PREZES 
KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW 

Załączniki: program wydarzeń 
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Przedsiębiorcza wieś 

 
 

 
Ramowy program konferencji „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś”.  

 
5 lipca 2014   - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
 
 

Wejście na konferencję wyłącznie na podstawie karty wstępu na 5 lipca 
 

 

CZAS BLOK TEMATYCZNY   

11.00 – 
12.30 

Forum 
Debaty Publicznej 

Kancelaria Prezydenta RP 

12.30 – 
13.00 

PRZERWA 

 

CZAS BLOK TEMATYCZNY  TYTUŁ PREZENTER 

13.00 – 
14.15 

Przedstawienie 
dobrych praktyk 
w zakresie 
przedsiębiorczości 
z uwzgl. turystyki 
wiejskiej 
i agroturystyki oraz 
zrównoważonego 
rozwoju 
z podkreśleniem roli 
wiejskich kobiet 
w Polsce i na Słowacji 

Produkt lokalny – 
nasze dziedzictwo i nasza przyszłość 
 
Smaczna opolska tradycja 
 
Sztuka zarabiania – 
zarabianie z kulturą 

Alina Becla 
(Krajowa Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego)  
 
Klaudia Kluczniok (Związek Śląskich Rolników, Opole) 
 
Monika Wolańska, Beata Ziomek (Uniwersytet 
Ludowy Rękodzieła Artystycznego, podkarpackie) 

Wiejski biznes,  
czyli lokalna przedsiębiorczość 

Halina Siemaszko (Ośrodek  Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej, Sandomierz, świętokrzyskie) 

Przedsiębiorczość Północnej Jury Halina Palarz (LGD Partnerstwo Północnej Jury, śląskie) 

Zintegrowane przedsięwzięcia 
hotelarskie – szansa rozwoju 
turystyki na obszarach wiejskich 

Krzysztof Milski 
(Polska Izba Hotelarstwa) 

Biegiem po zdrowie Maria Nędza, Halina Olejniczak (Kościelisko) 

Kobiety na rzecz rozwoju turystyki 
i przedsiębiorczości na słowackiej 
wsi  

Maria Behanovska,  
(Parlament Wiejski, Słowacja) 
Lucia Vacokova, 
(Słowacka Agencja Zrównoważonego Rozwoju, Banská 
Bystrica, Słowacja) 

14.15 – 
15.05 

Prezentacja wyzwań 
i uwarunkowań 
realizacji wiejskich 
projektów dot. 
rozwoju działalności 
gospodarczej z uwzgl. 
turystyki wiejskiej 
i agroturystyki oraz 
zrównoważonego 
rozwoju w okresie 
2014 – 2020 

EIP AGRI:  
współpraca i innowacje 

Bohdan Kamiński 

Aktywność dla sołectw 
i gmin wiejskich 

senator Ireneusz Niewiarowski 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 

Lokalne i regionalne partnerstwo  
dla zrównoważonego rozwoju wsi 

dyrektor Jerzy Motłoch (Śląsk) 

Lokalny wkład w europejską politykę 
zrównoważonego rozwoju wsi 

 

Wyzwania dla wsi 
w perspektywie 2020 

MRiRW 

 
 
 
 
 



6 lipca 2014   -   Dom Pielgrzyma Arka w Licheniu Starym 
 

Wejście na konferencję wyłącznie na podstawie karty wstępu na 6 lipca 
 
 

09.00 – 
09.55 

Podsumowanie 
konferencji 

TEMATYKA PREZENTER 

Wyzwania dla wsi 
w perspektywie 2020 

Ireneusz Niewiarowski 

Wystąpienie przedstawiciela 
Kancelarii Prezydenta i wręczenie 
odznaczeń państwowych 

Minister Dariusz Młotkiewicz 

Wystąpienie przedstawiciela MRiRW  
i wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla 
Rolnictwa” 

MRiRW 

Wystąpienie przedstawicieli 
regionów i wręczenie nagród w 
konkursie „Fundusz sołecki – 
najlepsza inicjatywa” 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

10.00 – 
11.00 

Wspomnienie ks. bpa 
Romana 
Andrzejewskiego – 
Duszpasterza 
Rolników 

Przedstawienie sylwetki ks. bpa 
Romana Andrzejewskiego 

Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki 

Panel dyskusyjny Sławomir Siwek 

Podsumowanie  

 

 

 
UWAGA! 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji pod  
nr tel. 797-901-111 bądź mailowo: biuro@kss.org.pl do 20 czerwca (decyduje kolejność zgłoszeń). Wejście na 
konferencję wyłącznie na podstawie kart wstępu. 

 
 

 
 
 
XXII Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 
Niedziela – 6 lipca 2014 r. 
12.00 – Msza św. w Bazylice Licheńskiej 
Po mszy św. złożenie kwiatów na grobie ks. bp. Romana Andrzejewskiego. 
 
Nie zapewniamy noclegów. Informacji nt. wolnych miejsc noclegowych w Licheniu udziela p. Włodzimierz 
Pawlak – tel. (63) 270 76 74, 601 783 950. 
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