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Program ogólny XXIX Krajowych Dni 
Ziemniaka - Potato Poland 2022 

Zamarte 

16-18.08.2022 – wtorek - czwartek 

Pole targowe 
9:00 – 20:00 Montaż infrastruktury targowej i dostawy sprzętu firm maszynowych (hale namiotowe, 

ogrodzenia, oznakowanie etc.) Montaż piramidy i labiryntu do strefy edukacyjnej. 

19.08.2021 - piątek  

Pole targowe 
9:00 – 16:00 Godziny otwarcia targów dla zwiedzających 

Dzień biznesowy dla klientów kluczowych branży i towarowych producentów rolnych - spotkania 
B2B, networking na terenie wystawowym. Dzień bez pokazów polowych. 

19.08.2022 – piątek w godz. 18:30 – 21:15  Konferencja „Wyzwania 

współczesnego nasiennictwa” Siedziba HZ Zamarte – konferencja płatna  

Prowadzący:  Marcin Bańcerowski  

Konferencja ma mieć szczególny nacisk na promocję regionu, możliwości inwestycyjnych i 

biznesowych oraz pokazanie szczególnych i kluczowych obecnie tematów dla rozwoju branży. 

Następnie prezentacja sytuacji na tynkach europejskich i światowych w tym w USA. 

Partnerami konferencyjnymi będą władze samorządowe (Burmistrz, Starosta, Marszałek, Wojewoda) 

oraz polskie i zagraniczne hodowle ziemniaka. 

21:15 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 

20.08.2021 – sobota – główny dzień targowy 

Pole targowe 
9:00 -16:00 Godziny  otwarcia  targów dla zwiedzających 
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20.08.2021 – sobota godz. 10:00 – 15:15 Debata „Ziemniak na piątkę”  Scena 

na Hali Konferencyjnej 

Prowadzący:  Marcin Bańcerowski  

10:00 - Oficjalne otwarcie Targów i Konferencji,  powitanie gości VIP przez gospodarza targów Piotra 

Kamińskiego, Prezesa HZ Zamarte. 

10:15 - Wystąpienie Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka 

10:30  - Oficjalne otwarcie Targów połączone z przecięciem wstęgi przez organizatorów i 

wybranych gości VIP i ogłoszenie oficjalnego otwarcia targów (czas dla fotoreporterów). 

10:40 – Debata „Ziemniak na piątkę”   

Wystąpienia rozwijające temat w formie dyskusji z Moderatorem – Marcin Bańcerowski 

11:00 – 12:00 - Zwiedzanie targów przez Premiera Henryka Kowalczyka i Gości VIP 

12:00 - 13:00 “Konkurs na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka” – Namiot  IHAR PIB Bonin 

12:00 – 14:00 – Zwiedzanie Zakładu HZ Zamarte przez Premiera Henryka Kowalczyka i Gości VIP, 

zakończony uroczystym obiadem w Pałacu – siedziba HZ Zamarte 

15:15 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 

9:00 – 16:00 Hala Targowa i Pole Targowe 

a) Badania nematologiczne w ziemniakach na stoisku PFZ + ankieta konkursowa i losowanie nagród 

b) Szkolenia nt paszportyzacji ziemniaka – stanowiska komputerowe  

c) Zajęcia w strefie edukacji 

d) Pokazy maszyn na placu manewrowym 

20.08.2021 – sobota godz. 19:00 – Gala  Scena na Hali Konferencyjnej – 
wydarzenie płatne 
Prowadzący: Kamil Nosel (dziennikarz Radia Zet)  

19:00–19:45 Pokaz kulinarny połączony z dyskusją nt żywności funkcjonalnej poprowadzi Jarosław 

Uściński, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni 

19:45–20:00 Prezentacja historyczna etykiet i opakowań wódek ziemniaczanych od XIX wieku do lat 

50-tych wieku XX z kolekcji Adama Łukawskiego. 
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20:00 Ogłoszenie konkursu POLISH POTATO VODKA COMPETITION przez Jana Babczyszyna, Dyrektora 

Instytutu Skrzynki 

20:05–20:45 Uroczysta Gala zamykająca konferencję i oficjalną część targową. W ramach części 

oficjalnej wystąpienia wcześniej uzgodnionych osób z ramienia władz oraz organizatorów. Podczas 

gali przewidziane jest wręczenie medali targowych MRiRW za najbardziej innowacyjny produkt oraz 

nagrody okolicznościowe MRiRW w tym nagrody jubileuszowe dla pracowników i zarządu HZ Zamarte 

oraz za najsmaczniejszą odmianę ziemniaka. 

20:45-21:00 Uroczyste odczytanie listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników – Poseł na Sejm 

Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa przy Prezydencie RP 

21:00–2:00 – kolacja i zabawa taneczna połączona ze strefą degustacyjną, przygotowaną przez 

Instytut Hodowli Zwierząt – PIB. 

21.08.2021 – niedziela – dzień rodzinny 

Pole targowe 
9:00 – 15.00 Godziny otwarcia targów dla zwiedzających 

a) Szkolenia nt paszportyzacji ziemniaka – stanowiska komputerowe  

b) Zajęcia w strefie edukacji 

c) Pokazy maszyn na placu manewrowym 

d) Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i występy artystyczne 

15:00 Zakończenie targów 

16:00 Demontaż stoisk i targów 


