
 
 

„Na ludowo w bibliotece”  

dla działania 413 

"Wdrazanie lokalnych 

strategii rozwoju" dla 

małych projektów 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku  
realizowała od lutego 2013 roku wniosek 
dofinansowany z środków PROW 2007-2013 w 
ramach Małych Projektów pt. „Na ludowo w 
bibliotece”. 



„BARWNE PAJĄKI” 

Uczestnicy warsztatów wzięli 
udział w czterech 
cotygodniowych spotkaniach. 
Dzięki warsztatom 
prowadzonym przez ludową 
twórczynię Aleksandrę 
Sowińską odbiorcy warsztatów 
dowiedzieli się jak można 
wykonać piękne, barwne pająki 
krystaliczne, jakie kiedyś zdobiły 
chaty wiejskie. Wykonanie 
pająka nie jest trudne, 
ale  bardzo czasochłonne. 
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„Kosze, koszyczki” 

W ramach tego działania 
uczestnicy wzięli udział w 
siedmiu spotkaniach. Dzięki 
warsztatom prowadzonym 
również przez Panią Aleksandrę 
Sowińską uczestnicy warsztatów 
poznali ginącą w naszym kraju 
umiejętność wyplatania. 
Uczestnicy stworzyli swoje 
własne dzieła sztuki. Kosze z 
wikliny, ozdoby i dekoracje, 
formy przestrzenne, każdy  mógł 
realizować własne pomysły. 
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„Kuchnia ludowa jest zdrowa” 
Czas warsztatów  to 10 spotkań.  
Warsztaty prowadziły przedstawicielki 
Kół Gospodyń Wiejskich z pięciu gmin 
powiatu zwoleńskiego, które w dużym 
stopniu podtrzymują lokalne tradycje 
kulturowe i kulinarne przekazując je 
kolejnym pokoleniom. Działania 
warsztatowe  służyły pielęgnowaniu 
regionalnych tradycji kulinarnych. 
Uczestnicy zgłaszający się na warsztaty 
oraz prowadzące przedstawicielki KGW  
proszeni byli o zebranie i przekazanie, 
jak najstarszych przepisów kuchni 
naszego regionu, które posłużyły do 
przygotowania wirtualnego segregatora. 
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Wirtualny segregator 

Na stronie głównej 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przyłęku 
znajduje się kolorowa 
zakładka, z której można 
przejść do wirtualnego 
segregatora z zebranym 
przepisami kuchni 
ludowej naszego 
powiatu. 

http://gbp.przylek.pl/wirtualnysegregator/


Zakup wyposażenia 

W ramach projektu zakupiono 
również wyposażenie: sekatory 
florystyczne, kuchnię gazową, 
lodówkę, komplet garnków oraz 
zastawę stołową dla 60 osób.  

Pozwoli ono w przyszłości na 
podjęcie przez bibliotekę wielu 
ważnych i ciekawych inicjatyw 
poprzez organizowanie kursów, 
szkoleń, spotkań, zebrań i 
konferencji dla mieszkańców 
naszej gminy. 



Dziękuję za uwagę  


