Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
SPRAWOZDANIE
Polonia Francuska w Paryżu – Polskie zboża i produkty zbożowe
jakość, tradycja i nowoczesność
W dniach 14-19 listopada 2013 r. siedmio osobowa delegacja Polskiego Związku Producentów Roślin
Zbożowych przebywała we Francji. Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów z francuskimi
organizacjami branżowymi i promocja zbóż i produktów zbożowych wśród Polonii Francuskiej.
Członkowie delegacji spotkali się w Paryżu z przedstawicielami:
Krajowego Stowarzyszenia Producentów Zbóż - Association Générale des Producteurs de Blé
Krajowego Stowarzyszenia Producentów Kukurydzy - Association Générale des Producteurs de Maïs
Organizacją Passion Céréales – zajmującą się promocją zbóż i produktów zbożowych we Francji
oraz organizacją: France Export Céréales – zajmującą się exportem zbóż poza Francję i Europą oraz
promocją zbóż za granicą
Dzięki nawiązanym kontaktom Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych ma nadzieję, na współpracę
z rolnikami francuskimi w zakresie wymiany informacji, realizacji wspólnych projektów, wymiany
rolników i młodych rolników, wypracowywanie wspólnych stanowisk na posiedzeniach Copa- COGECA.
Wszystkie spotkania skończyły się deklaracjami podjęcia wspólnych działań w 2014 roku.
16 listopada 2013 roku odbylo się spotkanie z przedstawicielami Polonii w Paryżu w Punkcie
Konsultacyjnym – polskiej szkole przy Ambasadzie Polskiej w Paryżu.
Nasza delegacja była gościem szkoły. Spotkanie składała się z dwóch części, w pierwszej odbyły się
prezentacje poszczególnych wykładowców, potem przygotowano warsztaty dla dzieci, a w drugiej części
odbyła się degustacja produktów zbożowych.
Przygotowane zostały trzy stoiska – jedno – wystawa polskich zbóż i produktów zbożowych.
Drugie stoisko – przygotowano na warsztaty. Składało się z zestawów zbóż, które wykorzystano do
ćwiczeń.
Trzecie stoisko – było wystawą produktów zbożowych i równocześnie było rodzajem bufetu, gdzie każdy
z uczestników spotkania mógł próbować polskich wyrobów, ciast, ciasteczek, chlebów, wyrobów z kaszy.
Scenariusz imprezy znajduje się w załączniku nr 1
Nasza promocja cieszyła się ogromnym powodzeniem. Uczestniczyli w niej pracownicy szkoły, rodzice,
których dzieci przychodzą na zajęcia no i oczywiście samych dzieci. Było ponad 200 osób. Informacja
o przeprowadzonej akcji została szeroko rozpowszechniona w prasie, na stronach internetowych i wśród
Polonii. Kierownik szkoły wystosował specjalny list do Ambasadora Ambasady Polskiej w Paryżu
z wyrazami uznania dla pracy Związku.
List od Kierownika szkoły – załącznik nr 2

