
  

        Warszawa, dnia 12 lipca 2019 roku 

 

W.P. 

Krzysztof Kryszczuk 

Wójt Gminy Wiśniew 

 

 

Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo, 

 

już po raz XII Gmina Wiśniew organizuje bardzo ciekawe przedsięwzięcie poświęcone 

walorom turystycznym naszego regionu. Niezmiernie żałuję, że nie mogę osobiście 

uczestniczyć w tym wydarzeniu. Obowiązki związane z pełnieniem funkcji senatora 

uniemożliwiają mi dziś przyjazd do Wiśniewa. Pomimo nieobecności pragnę Państwa 

serdecznie pozdrowić i życzyć wspaniałych doznań smakowych, a także podziękować 

Organizatorom za zaproszenie. 

Polska jest krajem, w którym turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się 

dziedzin gospodarki. Mamy duży potencjał turystyczny, liczne walory kulturowe  

i krajobrazowe oraz dobrą infrastrukturę. Jesteśmy w stanie zapewnić każdemu turyście 

różnorodną i oryginalną ofertę, a także bezpieczeństwo i serdeczną gościnę. Mamy dużo  

do zaoferowania, ale mamy też świadomość, że są jeszcze w naszym kraju regiony nie  

w pełni odkryte dla turysty, że jest jeszcze wiele atrakcji turystycznych i ogromny potencjał 

ludzki w niewielkim stopniu wykorzystany dla rozwoju tej dziedziny. Można i należy  

to zmienić, bo rozwój turystyki, to rozwój lokalnych społeczności, nowe źródła dochodu  

i podniesienie poziomu życia ludzi w gminach, powiatach i regionach.  

Jednym z obszarów rozwoju turystycznego, nie do końca wykorzystanych, jak się wydaje, są 

regionalne tradycje kulinarne. Każdy region szczyci się produktami i potrawami tylko sobie 

znanymi.  

Są to najczęściej wysokiej jakości produkty, które powstają i są popularne na danym terenie od 

dawna. Są to także potrawy przygotowane według oryginalnych receptur, z użyciem 

tradycyjnych technik obróbki. Smaczne i zdrowe, niepowtarzalne i nie do podrobienia. Takie 

kulinaria mogą niewątpliwie stać się ogromną atrakcją turystyczną i magnesem dla licznych 

gości. 

Dzisiejszy XII Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem” na pewno 

przyczyni się do popularyzacji tradycji kulinarnych regionu oraz wskaże kierunki rozwoju 

lokalnej turystyki kulinarnej. Ostatnie lata potwierdzają, że podróżowanie szlakami 

kulinarnymi staje się coraz bardziej modne i ciekawe dla turystów z kraju i z zagranicy. Warto 

więc inwestować w tę dziedzinę i ją promować. 

Jeszcze raz życzę Państwu radosnego przeżywania dzisiejszego festiwalu i satysfakcji                              

z podejmowanych działań. 

 

Z wyrazami szacunku

 


