
 

 

 

 

ZIELE Z ZIÓŁ. 
Warsztaty ekologiczne oraz konkurs na tradycyjny bukiet  

na Święto Matki Boskiej Zielnej 
lipiec-sierpień 2015 

 

Wydarzenie "Ziele z ziół..." i coroczny konkurs w Rudnie to odpowiedź na popularną i żywą tradycję przygotowywania 

bukietów z ziół na święto Matki Boskiej Zielnej. Na terenie gminy Krzeszowice taki bukiet nazywamy zielem.  

 

W tym roku wydarzenie to poprzedzone zostanie zorganizowanem serii warsztatów zielarskich  

i ekologicznych, w czterech gminach powiatu krakowskiego. 

Warsztaty będą miały charakter praktyczny, a prowadzone będą przez doświadczoną i uznaną zielarkę z Zalasu (gmina 

Krzeszowice) – Elżbietę Augustynek, jurora w konkursie „Ziele z ziół...“. 

 

Warsztaty będą składać się z dwóch części: praktycznej (zbieranie i rozpoznawanie ziół w terenie) oraz teoretycznej 

(omówienie tradycji Święta Matki Boskiej Zielnej, symbolika kwiatów i ziół, układanie bukietów). Każdorazowo potrwają 

około 3 godzin. 

Podczas warsztatów poruszymy także temat bioróżnorodności i wykorzystania ziół oraz roślin motylkowych 

i miododajnych w praktyce. 

 

Warsztaty kierujemy przede wszystkim do mieszkańców powiatu krakowskiego, w tym dorosłych i dzieci, 

rodzin, Kół Gospodyń Wiejskich, wszystkich zainteresowanych tematyką ekologii, zielarstwa i tradycji. 

Projekt zakłada podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców wsi w zakresie występowania miejscowych ziół i ich użyteczności,  

a także świadomości zagrożeń wynikających ze zmniejszania się populacji owadów zapylających i ich znaczenia dla 

bioróżnorodności. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie udziału  

w spotkaniach! Zapisy pod nr 600 559 490 lub mailowo: biuro@kobietawregionie.pl. 

 

 

T E R M I N Y   W A R S Z T A T Ó W 

 

GMINA CZERNICHÓW 

Wołowice, 25 lipca, sobota, godz. 10.00 

Dom Kultury w Wołowicach 

 

Rybna, 7 sierpnia, piątek, godz. 17.00 

(Sala Bankietowa Zorza, droga za OSP) 
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GMINA KRZESZOWICE 

Rudno, 30 lipca, czwartek, godz. 10.00 

 (Szkoła w Rudnie; warsztaty dla dzieci i dorosłych) 

 

Nowa Góra – 10 sierpnia 2015, godz. 10.00 

(Rynek w Nowej Górze, przy fontannie) 

 

*** 

 

GMINA JERZMANOWICE – PRZEGINIA 

Szklary – 24 lipca, piątek, godz. 17.00 

(obok skały Brodło, dojazd od strony wsi Łazy) 

 

Sąspów, 28 lipca, wtorek, godz. 17.00 

(Sąspów-Pasieka, przy drodze powiatowej, w kierunku na Ojców) 

 

*** 

GMINA  LISZKI 

Kryspinów,  3 sierpnia, poniedziałek, godz. 17.00 

Spotkanie z ojcem Leonem Knabitem i Elżbietą Augustynek 

(Szkoła w Kryspinowie) 

*** 

 

Uroczysty konkurs bukietów odbędzie się 15 sierpnia 2015 roku w Rudnie (gmina Krzeszowice),  

w kaplicy św. Rafała Kalinowskiego, przy drodze na zamek Tęczyn. 

 

PROGRAM 

od 9.00 – rejestracja bukietów konkursowych 

10.15 – Msza św. i poświęcenie bukietów 

11.30 - koncert pieśni Maryjnych – chór Stowarzyszenia Wokół Rybnej 

12.00 – koncert pieśni słowiańskich 

od 12.30 – poczęstunek 

Ok. 13.30 – rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 

 

Organizatorzy: fundacja Kobieta w Regionie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno 

Projekt jest współfinansowany przez Powiat Krakowski oraz Gminę Krzeszowice. 

 


