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I. Wstęp 

W branży pieczarkarskiej nie mamy sobie równych w całej Europie. Zaczynaliśmy od produkcji 

250 tys. ton rocznie w 2011r, zaś w  2014 r sprzedaż plasowała się na poziomie  315 tys. ton 

rocznie, co dało nam 1 miejsce w Europie a 3 na świecie po Chinach i USA.  

W Polsce ilość gospodarstw pieczarkarskich kształtuje się w ilości 1 500-2 000, które w sumie 

zatrudniają ok. 20 000-25 000 osób.  

Te dane skłoniły nas do 

zorganizowania Pieczarkalii, które 

mają na celu docenienie pracy, wkładu 

i zaangażowania pieczarkarzy w 

produkcję grzybów. Impreza jest 

jedynym wydarzeniem w Polsce 

organizowanym od 2001 roku . Ma 

charakter targowy, skupia całe 

środowisko pieczarkarskie, jak 

również branże pośrednie 
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II. Rys historyczny 

Pieczarkalia są organizowane od 

2001 r. Rok rocznie cieszyły się 

coraz większym zainteresowaniem, 

przybywało więcej wystawców i 

zwiedzających. W 2015 roku 

gościliśmy już 67 wystawców  a 

liczba odwiedzających przekroczyła 

2200 osób. Na targach swą 

obecnością zaszczycał nas między 

innymi  Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi Marek Sawicki, 

Prezydent Miasta Siedlce Wojciech 

Kudelski. 

 W 2016 roku planujemy przełom w organizacji i wystroju targów sięgając do korzeni w 

uprawie pieczarki. Grzyb ten  jako pierwszy był uprawiany w ogrodach wersalskich Ludwiga 

IV już w XVII wieku,  jednakże jego szersze zastosowanie możemy dostrzec w XIX w, gdzie 

uznawany był jako przysmak i podawany w formie przystawki do najlepszych gatunków wina 

czy koniaku.  Biorąc pod uwagę fakt, że Francja jest „kolebką” pieczarki chcemy tegoroczne 

Pieczarkalia zorganizować w stylu francuskim. Jednym z głównych gości, który zaszczyci nas 

swoją obecnością będzie przedstawiciel Ambasady Francuskiej. 
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III. Program 

Tematyka i dekoracja obiektu przygotowana w stylu filmu francuskiego z lat 60-tych  (Louis 

de Funes, Brigitte Bardot, Belmondo, itp.),  czyli: 

 

1. Konferansjer 

Konferansjer to osoba zajmująca się 

prowadzeniem różnego rodzaju występów 

publicznych, widowisk, imprez i spotkań, 

odbywających się w przestrzeni 

publicznej.  

Osoba obsadzona na tym stanowisku 

przede wszystkim zapowiada w możliwie 

atrakcyjny sposób następujące po sobie 

elementy programu, często oddzielając je 

krótkimi formami z pogranicza aktorstwa – 

anegdotami, rysami historycznymi, itp. 

 

 

2. Zdjęcia wielkoformatowe 

Dookoła części wystawienniczej będą rozciągnięte siatki z 

nadrukami wielkoformatowymi. Zdjęcia będą czarno-białe 

, by jeszcze bardziej podkreślić francuski klimat targów . 

Będą się przeplatały, tzn. jedno z kadrem  z filmu np.   

Louisem de  Funesem zaś drugie pokazujące piękno San 

Tropez. Kolejny kadr z Belmondo jadącym na motorze, 

drugie zaś ukazujące symbol Francji - Wieże Eiffla. W  ten 

sposób przedstawimy filmową Francję jednocześnie 

oddając charakter całej imprezy.  

                            

 

 

 

 

 

  

 



4 
  

 

3. Muzyka „ w tle” 

Muzyka doskonale wpływa na wyobraźnię, pobudza zmysły, 

wyzwala pozytywne emocje, dlatego w tle będzie można usłyszeć  

muzykę francuską z lat  60-tych, np. Edith Piaf. Dzięki niej łatwiej 

będzie się przenieść w malownicze części Francji, np. Lazurowe 

Wybrzeże, San Tropez, pola lawendowe. 

 

 

 

 

4. Hostessy  

Dwie Hostessy ubrane w krótkie trapezowe 

sukienki będą roznosiły na ozdobionych 

winogronem/ liśćmi winorośli tacach  cieplutkie 

bułeczki wypiekane we francuskim ogródku.   

 

 

 

 

5. Francuskie auta 

Citroen 2CV  I Citroen DS -   najbardziej kultowe samochody na świecie.  Z pewnością każdy 

je pamięta z filmu  Żandarm z San Tropes  w roli głównej z Luis de Funesem. Ich obecność 

przeniesie gości w klimat Francji z lat 60-tych. 
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6. Wielka patelnia  

 

Są różne sposoby promowania pieczarki. Najlepsze to te, które zaangażują jak największą 

liczbę osób. Takim sposobem jest zorganizowane wielkiej patelni w centrum miasta Siedlce. 

Pomimo, że wzbudzi ogromne zainteresowanie mieszkańców to również przyciągnie media 

zewnętrzne (gazety/telewizja). Wielkie danie pieczarkowe przygotowane w ogromnej patelni 

wzbudzi pozytywne emocje wśród uczestników jak również mieszkańców Siedlec.   

 

7. Ogródek francuski  

Miejsce w całości oddające klimat Francji z lat 60-tych.                                                              

Ulokowany przed obiektem, oddzielony od całości białym płotkiem. Wewnątrz stoliki 

przykryte obrusem w biało-czerwoną kratę, a na nich doniczki z lawendą. Przy stolikach białe 

krzesełka, na których można usiąść i odpocząć. W środku kucharz serwujący francuskie 

przystawki, gdzie główną rolę będą grały pieczarki (degustacyjne porcje). Po całym ogródku 

będzie roznosił się zapach świeżo wypiekanych bagietek, które będą roznosiły hostessy. 

Całości dopełni muzyk grający na harmonii muzykę na żywo. 

 

 

 

 

8. Loteria dla wystawców 

W celu zmotywowania wystawców do zaakcentowania 

swojego stoiska nieodbiegającego tematyką od  

Pieczarkalii zorganizujemy loterię na najładniej 

zaakcentowane stylem francuskim stoisko (flagi 

francuskie, patery z winogronami, wino francuskie itp.) 

Losowanie loterii odbędzie się drugiego dnia targowego.  

Nagrodą będzie skrzynka dobrego francuskiego wina.  
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9. Szkolenia dla technologów 

Ogromny wpływ na wydajność produkcji w pieczarkarni mają technolodzy. Od nich zależy 

ilość i jakość plonu, generacja zysków i strat. Są często niedocenianą grupą, którą należy 

wyróżnić na targach. Dlatego specjalnie przygotowane szkolenie z ograniczoną liczbą miejsc 

poza obiektem Pieczarkalii pozwalające zdobyć nową wiedzę, pogłębić dotychczasową. 

Tematem szkolenia będzie „ Odparowywanie”- wilgotność bezwzględna w powietrzu. 

Całości panelu dopełni uzyskanie certyfikatu. Będzie to miało na celu większe zainteresowanie 

wśród grupy technologów. 

 

10. Konferencja głównie dla właścicieli 

Właściciele są najważniejszą grupą. Oni podejmują decyzje finansowe związane z 

pieczarkarniami, inwestują w  nowe przedsięwzięcia. Dlatego warto im przedstawić jak 

sytuacja Pieczarki kształtuje się w innych państwach. Francja jest „kolebką” pieczarki, dlatego 

pierwszego dnia Targów odbędzie się panel szkoleniowy: 

 pierwsze szkolenie będzie dotyczyło ”Rysu historycznego pieczarki”, ma to na celu 

pokazanie skąd pochodzi pieczarka i w jaki sposób dotarła w obecnej formie do Polski. 

Poprowadzone przez zagranicznego eksperta. 

 drugie szkolenie będzie  dotyczyło „ Ceny pieczarki” – wzrost i spadek, przyczyny i 

skutki- całość poparta statystykami. 

Dodatkowo pierwszego dnia targowego proponujemy ekskluzywny pokaz sommelierski 

dotyczący regionu Champagne poprowadzone przez Francuza, z którego będzie można 

skorzystać tylko za okazaniem zaproszenia.  
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11.  Impreza dla wystawców 

Impreza kończąca pierwszy dzień targowy. Skierowana przede wszystkim do wystawców i 

technologów. Będzie miała luźny i swobodny charakter, nie obowiązuje strój galowy.  

Przygotowana w Siedlcach w klubie Bohema.  Darmowy alkohol i przystawki podawane 

przez kelnerki dla zaproszonych gości. Imprezę uatrakcyjni występ znanej Gwiazdy – 

niespodzianka oraz fordanserki zabawiające gości .  

 

 

12.  Bal 

Finalnym punktem Pieczarkalii będzie bal 

zorganizowany w Siedlcach w Sali 

bankietowej „Orchidea” gromadzący ok. 500 

osób. Dostojny i elegancki charakter imprezy 

podkreślą stroje galowe. W trakcie przyjęcia 

zostanie przeprowadzona aukcja 

charytatywna na rzecz ciężko chorego 

dziecka. Wejście za okazaniem zaproszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


