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Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego 

Inicjatywa: „Wieczór spotkania kultur i tradycji polsko-litewskich” 

Koło Gospodyń Wiejskich „Turczanki” w Turcu 

 
 
 
 
 Inicjatywa pt. „Wieczór spotkania kultur i tradycji polsko-litewskich” dotyczyła organizacji 
w dniu 6.10.2022 r. w świetlicy w Turcu spotkania Koła Gospodyń Wiejskich „Turczanki” w Turcu 
z młodzieżą polsko-litewską i ich opiekunami. Spotkanie miało na celu ukazania piękna tradycji, kultury 
i obyczajów lokalnych polskiej wsi, a odbyło się w ramach projektu Polsko-Litewskiego Funduszu 
Wymiany Młodzieży. KGW przygotowało część artystyczną prezentując śpiew ludowy oraz degustację 
potraw. Na stole pojawiły się pierogi z mięsem, kapustą i grzybami, krokiety, pyzy, placki ziemniaczane, 
racuchy, szarlotka, barszcz biały z jajkiem i kiełbasą, krem z dyni, chlebek. KGW podzieliło się 
sposobem przygotowania sera z mleka krowiego w warunkach domowych. Zaproszeni goście 
odwdzięczyli się przywożąc do degustacji ich regionalne produkty: kindziuk, ser i sękacz. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze tańców i śpiewów. 
 
 Efektem realizacji inicjatywy było poznanie przez obywateli Litwy kultury i tradycji regionu. 
Potrawy degustowane i sposób ich przygotowania, w które włączyła się również młodzież z Litwy, 
wywarły na nich ogromne wrażenie. Prezentacja kultury litewskiej poszerzyła serca Polaków obecnych 
na spotkaniu. W realizację zadania zaangażowanych było ok. 20 osób z KGW Turczanki i młodzieży 
miejscowości Turzec. Ponadto KGW nawiązało współpracę ze Szkołą Podstawową w Kisielsku 
i Dyrektorem Usług Wspólnych w Kisielsku w zakresie przygotowania harmonogramu spotkania, ilości 
i rodzaju przygotowywanych potraw (m.in. przygotowywanie „na żywo” specjałów regionalnych, tj: 
smażenie placów ziemniaczanych, lepienie pierogów, gotowanie barszczu białego, wyrób sera 
twarogowego. Seniorki mieszkające w Turcu również włączyły się w organizację inicjatywy – 
przygotowując występy wokalne i prezentację gotowania dań. Natomiast młodzież zdobyła 
doświadczenie w przełamywaniu bariery językowej przy wspólnej zabawie „karaoke, i tańcach 
integracyjnych „Makarena” i „Belgijka”. Wydarzenie ukazało ogromną potrzebę współdziałania 
starszego i młodszego pokolenia. Zarówno jedni, jak i drudzy uzupełniali siebie poprzez swoje 
doświadczenie i umiejętności. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 


