
 

 

W 2020 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
Operacja pt. „Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” 
zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w 
województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim, 
tatrzańskim, w sumie dla grupy 60 osób.  

„Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” z 
powiatu nowotarskiego 

W dniu 25 sierpnia br. Małopolska Izba Rolnicza w Czorsztynie zorganizowała kolejne, już 
trzecie warsztaty dla przedstawicieli KGW z powiatu nowotarskiego w ramach realizacji 
projektu „Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich. 
Podczas zajęć uczestniczki nauczyły się wykorzystywać różnego rodzaju naturalne materiały 
do przygotowania stroików bożonarodzeniowych tj. gałązek drzew iglastych, krążków brzozy, 
mchu, szyszek, wstawki jutowej, gwiazdek z masy solnej, plastrów cytryny, anyżu, laski 
cynamonu, szklanych bombek. Własnoręcznie wykonały świecę z węzy pszczelej do 
dekoracji stroika. Do przygotowania palmy wielkanocnej o wysokości 40-50cm, wykorzystały 
bukszpan, trawy „palmy” i „bazi”, do dekoracji wykonały kwiaty z krepiny krokusy, stokrotki, 
róże metodą cukierkową. W trakcie warsztatów wykonały również kartki okolicznościowe 
oraz składały serwetę na stół dożynkowy. Zaangażowanie uczestniczek podczas warsztatów 
było ogromne, Panie wykonywały oryginalne prace, panowała twórcza atmosfera, czym 
świadczy relacja fotograficzna.  

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dotacji uzyskanej przez Małopolską Izbę 
Rolniczą z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Partnerem Projektu w powiecie nowotarskim jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
"Gorce-Pieniny" oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. 

 Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu 
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